
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 1.novembra do 8.novembra 2020 
  

VSI SVETI  
praznik  

 

1.november   
 

Dan 
spomina 

 na rajne

 

8.00 
8.00 

 
9.30 

10.00 
11.00
14.00
14.00 

 

(pri mašah možnost obhajila in blagoslova)  

Č – † INGA KOTNIK            
ŠT – † SUZANA ŠTUMF / † DANILO TRETJAK in ČUBEJEVI/ † DUŠAN 
ŽVIKART –obl.-r / †NAGLIČ VINKO in MARTIN KUTNIK -r  
ŠP – † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK / †MARIJA KALIŠNIK in JAŽEVI - r   
L – † oče MIRAN ŠPEGU  
O – † KRISTINA KANONIK 
Č – ŽIVI IN RAJNI FARANI   
D – prenos maše po FB iz Dravograda: † IVANKA JAVORNIK   
Spletni koncert Živ spomin v mojem srcu ob 15.00 

 

  Ponedeljek 
2.november 
VERNI RAJNI     

16.00 
18.00 
18.30 

L – PO NAMENU 
Č – PO NAMENU    
D – † FERDO PEŠL in ++ ČRNOGLAVOVI                           

Torek   
3.november 

Viktorin Ptujski,   

 16.00 
18.30 

L –  † ŠTIFTARJEVI             
D – † JAŽEVI             

Sreda   
4.november  
Karel Boro-
mejski, škof   

? 
18.00 

D –  PO NAMENU   
Č– PO NAMENU           

Četrtek   
5.november 
Prvi četrtek    

 18.00 
 18.30 

Č – † CVETKA PREGLAU               
D – ZA DUHOVNE POKLICE                              

Petek   
  6.november 

Sv.Lenart, opat  

 9.00 
18.30 

Križ – PO NAMENU              
D – † KONDRAT RAMŠAK in SOR - r                 

Sobota   
  7.november   

18.00 
18.30 

Č – PO NAMENU   
D – ZA ZDRAVJE   

  
32. 

NAVADNA 
NEDELJA 

 

8.november  

 
8.00 
8.00 

 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Zahvalna nedelja v Šentjanžu, Šempetru, Libeličah ter Črnečah 
Č – † ADOLF KREVH             
ŠT – † IVAN ŠTUMPFL in ANTONIJA – 38.obl. 
        † JOŽE SGERM, starši ter bratje in sestre  
ŠP – † GUNTER BRUDER in starši    
D – † JULIJANA in ANTON  ISAK   
L – † BOGOMIR in MARIJA KNEZ, brat PAVEL in pomrli pri hiši  
O – † VIDA LORBER 

          

 DUHOVNA MISEL: 

Vsako leto je praznik vseh svetih 
kakor povabilo v véliki srčni prekat    
spomina, v katerem so zbrani vsi tisti, ki 
nam veljajo za vzore v veri in življenju. To 
so lahko takšni znani svetniki kakor naši 
krstni zavetniki. Lahko pa so tudi 
»svetniki« naših dni, kakor recimo mati 
Tereza, papež Janez Pavel II. ali ustanovi-

telj Taizeja brat Roger, Carlo Acutis. In 
lahko so naši starši in stari starši, naši 
učitelji in spremljevalci.  

Mi potrebujemo svetnike, mi 
potrebujemo takšne vzore milosti, od 
katerih smo vsi odvisni. Zato se 
zahvalimo, da so nam dani ti Božji 
prijatelji kot svetli vzori prave sreče in 
pravega veselja. Da nam povedo, od česa 
in za kaj se splača živeti. 
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PRAZNIK VSEH SVETIH 
 

»Blagor ubogim v duhu,  
kajti njih je nebeško kraljestvo.  

Blagor krotkim,  
kajti ti bodo deželo posedli.  

Blagor žalostnim,  
kajti ti bodo potolaženi.  

Blagor lačnim in žejnim pravice,  
kajti ti bodo nasičeni.  
Blagor usmiljenim,  

kajti ti bodo usmiljenje dosegli.  
Blagor čistim v srcu,  

kajti ti bodo Boga gledali. Blagor 
miroljubnim,  

kajti ti bodo Božji otroci.  
Blagor tistim,  

ki so zaradi pravice preganjani,  
kajti njih je  

nebeško kraljestvo.«(Mt 5,3–10) 
 

 
MISEL ob BLAGRU:  
»Blagor žalostnim, kajti potolaženi 
bodo.« Mt 5,4 
 

Ali so lahko blagri verodostojen in 
konkreten življenjski program? Kdor ni 
mazohist, ali lahko oglaša, da srečni 
niso tisti, ki jim je dobro, temveč tisti, ki 
so v stiski? 
Če bi imeli blagre za lepo, 
neuresničljivo poezijo, bi to pomenilo, 
da razglašamo ves evangelij za  
utopijo. 
Blagre je pač treba razumeti! 
Žalostni, ljudje v stiski – tako kot ubogi, 
krotki in drugi – so srečni, ne zato, ker 
trpijo, ker se odpovedujejo bogastvu, 

ker ne uporabljajo nasilja, temveč zato, 
ker bodo potolaženi. 
Rekli boste: »Že razumem. To pomeni 
odpovedati se jajcu danes, da boš jutri 
imel kokoš ...« 
Nič niste razumeli! »Blagor« se nanaša 
na sedanjost; ne »bodo« srečni, ampak 
»so« srečni. Zdaj. Tu na zemlji. 
Popolno veselje bo prišlo potem. Toda 
če v pričakovanju nebeškega kraljestva 
nismo jetniki  sedanjosti, če se ji ne 
uklonimo, smo srečni že zdaj, tu na 
zemlji. 
»Ah, kje neki!« 

Pustite govorice, kar začnite iskati 
veselje med ljudmi, ki se kopljejo v 
denarju, ki dopustijo, da jih premaga 
trpljenje, nasilnost, laž, sovraštvo, 
brezbrižnost. Ne boste ga našli.  
Blagri ne spodbujajo k življenju v 
skromnih razsežnostih, temveč k 
polnemu, smiselnemu življenju, 
življenju v veselju. 
Zdaj in potem. Na zemlji in v nebesih. 

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
 



PRAZNIK VERNIH 
RAJNIH - 2.november 
Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam 

je izkazal Oče, da se imenujemo in smo 

Božji otroci. (prim. 1 Jn 3,1) 
 

Tako nam govori današnja Božja beseda. 

Torej se nimamo česa bati! Bog nas ni 

poklical v smrt, ampak v novo življenje. 

Mnoge naše drage je že poklical k sebi. 

In danes je dan, ko se spominjamo vseh, 

ki so že pri nebeškem Očetu. 

Nam je še dano bivanje na Zemlji; a ne 

vemo ure ne dneva – zato iskreno 

poglejmo v svoje življenje: kaj je tisto, 

kar bi lahko izboljšali, da bi lahko 

njegova Ljubezen zaživela v nas in nas 

nekoč srečne popeljala v večni dom. 
 

OZNANILA 
SPOVED, OBHAJILO, ODPUSTEK 
Možnost za spoved ob napisanih urah 
ali pokličete za dogovor. Spovednica 
se razkužuje in zrači. V teh dneh 
lahko prejmete popolni odpustek in 

ga darujete za koga od pokojnih, 
potem ko ste molili za pokojne ter 
prejeli zakrament odpuščanja in 
obhajila. Letos je dar odpustka 
razširjen na ves mesec november. 
Več o odpustkih najdete na spletni 

strani. 
 

PRAZNIK VSEH 
SVETIH IN DAN 
VERNIH DUŠ 
Letos bodo ti 
dnevi drugačni. 
Na grobove se 
odpravite 
osebno in tam 
zmolite za vaše 
pokojne. 
Skupnih molitev 
in blagoslovov 
grobov ni. 
 

Blagoslovi grobov? 
V vseh farah se bo to zgodilo brez 
udeležbe vernikov po maši, ki se bo 
opravila ob napovedanih urah. To 
nedeljo popoldne bom po maši, ki jo 
bo možno spremljati na Facebook 
Župnija Dravograd in župnije PZD, 
nekako ob 15.00 blagoslovil grobove 
tudi na dravograjskem pokopališču. 
Med molitvijo bo zvonilo v 
posameznih cerkvah. Vabljeni, da se 
pridružite z molitvijo rožnega venca 
za vaše pokojne. 
V nedeljo, na predvečer dneva vernih 
duš, bo zvonilo v vseh cerkvah ob 
18.00. Letos se ne dobimo pri skupni 



molitvi celega rožnega venca, če le 
morete, se v tem času zberite doma 
pri skupni ali osebni molitvi. Pokojni v 
vicah, zlasti tisti, za katere nihče ne 
moli ali daruje svete maše, vam bodo 
zelo hvaležni in vam bodo na svoj 
način povrnili. 
 

SVETE MAŠE ZA RAJNE 
Ohranjajmo lepo navado, da ob 
prazniku darujete za svete maše za 
duše v vicah. V ta namen bo v  
župnijskih cerkvah nabiralnik do 
ponedeljka zvečer. 
 

BLAGOSLOVLJENA VODA 
je na voljo v župnijski cerkvi. Vabim 
vas, da si jo natočite, z njo tudi sami 
pokropite grob ter jo imate tudi 
doma. Blagoslovljene vode že dalj 
časa ni v kropilnikih, zato je 
toliko  bolj pomembno, da jo 
uporabljate doma. Je vez, ki nas 
povezuje s krstom, ima moč nad 
skritim delovanjem zla, škodljivimi 
vplivi nekaterih alternativnih 
zdravilstev, prekletstev in drugimi 
oblikami delovanja hudobnega duha. 
Povezuje nas s Kristusovo z zmago 
nad smrtjo. 
SVEČA 
Je za kristjane simbol Božjega 
življenja v nas. Zato prižgana sveča na 
grobu za kristjana ni okras in ni le 
hvaležen spomin. Spominja na 
velikonočno svečo, ki jo prižgemo ob 
praznovanju vstajenja. Je znamenje 
luči, ki jo izžarevajo svetniki. 

 V teh izrednih razmerah pa je 

kljub težkemu stanju 

poskrbljeno za dohovno 

podporo. TV SLOVENIJA bo 

prenašala sv. mašo ob nedeljah 

ob 10.00; dnevno bo prenos sv. 

maše s prevodom iz Vaticana na 

Exodusu; prav tako boste lahko 

spremljali sv. mašo po radiu 

Ognjišče. Tu in tam bo sv.maša 

tudi na naši FB strani Župnija 

Dravograd in župnije PZD. 

(pomembno je, da nam sledite) 
 

 

Veroučencem priporočam, naj v 

tem času napišejo neopravljene 

domače naloge, iz tedna v teden 

pa predelajo naslednjo témo - 

vajo. Nekateri ste prejeli nalogo 

tudi po e-mailu, a nanjo je 

odgovorilo samo nekaj otrok. 
 

Ostanimo povezani tudi po teh 

majhnih dejanjih ljubezni, Vse 

to v iskreni in močni želji ter v 

molitvi, da ostanete zdravi in to 

dovolite tudi bližnjim!  

 

Šala: DOMAČA NALOGA  
 

Šolarji so dobili domačo nalogo napisati 

dva stavka s petimi glagoli. Julija je 

napisala: »Naša mama pere, lika, čisti, 

šiva, kuha. Oče kadi, sitnari, pije, jé in 

spi.« 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si    

  

mailto:igor.g@rkc.si

