
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 3.novembra do 10.novembra 2019 

31. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

3.november 
Zahvalna 
nedelja   

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † DUŠAN ŽVIKART – 1.obl. in mama MILKA ŽVIKART - r 
         † JULIJANA LORENCI in FRANC - r 
Č – † oče FRANCI in EPŠEKOVI 
ŠP – Ožbolt:  zahvalna: † PIRNATOVI in DOBROTNIKI CERKVE  
D – † družina HOJNIK (p.d.Breznik) in družina MORI (p.d.Zakržnik)  
L – † ZORA DROFENIK  
Vič – zahvalna: † SALAČNIKOVI    

  

 Ponedeljek 
4.november 

Karel Borome.       

 9.00 DSČ –†  MARIJA LESJAK in MARINA 
  

Duhovniški dnevi na Pohorju 

Torek 
5.november 

  
Duhovniški dnevi na Pohorju  

Sreda 
6.november 
Lenart,opat  

 
 

18.30 

 
Duhovniški dnevi na Pohorju 
Vič – † MARIJA, JANEZ – 23.obl. in FRANC PUNGARŠEK                  

Četrtek 
7.november 

   

16.00 
18.00
18.30 

L – † ANTONIJA VERNEKAR - osmina /ob 16.30 seja ŽPS Libeliče    
Č – † CVETKA PREGLAV – 6.obl.   
D – † MAKSIMILIJAN ŽIGART - osmina    

Petek 
8.november 

 17.00 
18.30 

Družinski verouk v Dravogradu 
D – † JOŽICA in FRANC PENŠEK ter MARIJA in JOŽE PAAR 

Sobota 
9. november 

Posv.later.baz   

11.00 
 18.30 

L – † ROZA in MAKS PŠENIČNIK       
D – večerna nedeljska maša: † FRANC RAMŠAK  

32. 
NEDELJA 

MED 
LETOM  

10.november 

   

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

 
11.00 

 
11.15 

ŠP – zahvalna nedelja: † BRUDER  GUNTHER        
Č – † IVAN ČREŠNIK in JULIJANA POŠEK  
Križ – † GORINŠKOVI  
ŠT – zahvalna nedelja: † FRANČIŠKA BART - r   
D – † NEJC BREČKO   
Po maši srečanje s starši osmošolcev (za Dravograd, Črneče, Libeliče). 
L – lepa nedelja: † I.n:  STANISLAVA PRILASNIK in pri hiši pomrli 
    II.n.: † starši  BOGOMIR in MARIJA KNEZ, brat PAVEL ter pri hiši pomrli   
O – † PETER MORI  / po maši seja ŽPS Ojstrica 

DUHOVNA MISEL: 
 Nemški duhovnik je narisal zadnjo 

večerjo precej drugače, kot Leonardo da Vinci. 

Pri njem so namesto običajnih apostolov 

naslikane osebe današnjega časa. Slika je zelo 

izzivalna in hoče izraziti, da je bilo tudi Jezusovo 

življenje zelo provokativno, predvsem njegova 

družba ubogih, zapostavljenih, preganjanih in 

podobnih.  

»Danes moram namreč ostati v tvojih 

hiši!« (Lk 19, 5c) pravi Jezus danes vsakomur 

izmed nas, ki smo njegovi učenci. 

Zahejeva želja, samo da bi videl Jezusa, 

je bila bogato poplačana. 

Naj se tudi v nas prebudi želja, da bi 

videli Jezusa in odprimo mu svoja srca, da bo 

lahko vstopil v naše življenje, ne samo kot gost 

za kratek čas, temveč da bi za vedno ostal z 

nami.  

Potem bo lahko tudi za nas rekel: 

»Danes je v to hišo prišlo odrešenje!« (Lk 19, 9b).                                                      

 
F.Kraner 
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Spodbuda s pokopališča 
  

Rada hodim na pokopališča. Pa ne le za 
praznik vseh svetih, ker je pogosto lahko 
tudi navaden družinski izlet priložnost, 
da se v miru sprehodimo po pokopališču 
tujega kraja. Z otrokoma prebiramo 
letnice rojstva in smrti in se pogovarjamo 
o zgodovinskih obdobjih, v katerih so 
pokojni živeli. Poskušamo si predstavljati 
njihove družinske vezi in tragedije, ko je 
družino doletela smrt otroka ali mladega 
človeka. Iz priimkov sklepamo o 
narodnostni sestavi kraja, iz posebnih 
spomenikov o tragičnih dogodkih, ki so 
kraj doleteli največkrat med svetovnima 
vojnama ali potem, iz števila starih in 
novih grobov o sedanji starosti 
prebivalstva, iz znanih imen o velikih 
možeh in ženah, ki so ta kraj zaznamovali 
ali so v njem le pokopani. 
Poleg socioloških, antropoloških, 
kulturnih in zgodovinskih uvidov pa obisk 
pokopališča seveda prinese še kakšno 
duhovno pomisel. Misel na to, kje se 
človeško življenje konča in kaj ob 
njegovem koncu resnično šteje. Kaj 
ostane. In kaj sledi. Perspektiva večnosti 
spremeni žalosten kraj človeškega 
slovesa v prostor upanja na vnovično 
snidenje, prostor pomirjene hvaležnosti, 
spomina in opomina. Opomina, da so bili 
tudi oni to, kar smo mi. Da bomo tudi mi 
to, kar so zdaj oni. Da so oni svoj delež 

dobrega na tem svetu že prispevali in 
zdaj uživajo večno plačilo, medtem ko si 
ga mi moramo še prislužiti. 
Prav zato imam rada pokopališča, ker na 
nekakšen čudežen način obiskovalcu 
omogočajo, da obstane in pogleda na 
svoje življenje od zgoraj. Ob srečanju s to 
veliko družino, ki je že na drugi strani, se 
večkrat nehote zavem, kako nesmiselne 
so v tistem trenutku moje skrbi. Misel na 

konec, za katerega verjamemo, da je 
hkrati začetek, me spodbudi, da 
razmislim o vrstnem redu svojih 
življenjskih prioritet. In ne nazadnje se s 
hvaležnostjo spomnim vseh pokojnih, ki 
so se me s svojimi dobrimi deli, da, 
nekateri tudi s svetniškim življenjem, 
dotaknili, me navdihnili in me spodbujajo 
še danes. 

Iz Uvodnika Družine: Katarina Ropret  

  

   

   

 



  
 

              

Zahvaljujemo se ti  
za dan vseh tvojih svetih.  

Bili so luč sveta;  
kažejo nam pot do tebe.  

Blagrujemo jih,  
ker so uresničili vse tvoje blagre.  

Bili so sol zemlje;  
očiščujejo nas vsega nevrednega,  

tolažniki naših zemeljskih stisk.  
Nekoč so nam bili podobni  

v težavah in radostih življena.  
Zdaj molijo za nas,  

da bi vredno obhajali  
svete skrivnosti. 

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 
 

SMRT 
Sveti Frančišek Asiški jo imenuje sestra, 
Prešeren ji v Sonetih nesreče kliče: prijazna 
smrt, predolgo se ne mudi (pa ni bil nič kaj 
preveč svet), ljudje pa bežijo pred njo, kot da 
bi ne vedeli, da ji ni moč ubežati. Zato pa 
skušajo pregnati sleherno misel in spomin 
nanjo. Samo poglejte, kako počasi izginjajo 
pokopališča okoli cerkva. Stoletja so naši 
predniki počivali tako rekoč sredi naselij, v 
neprekinjenem stiku in pogovoru z živimi, 
zdaj pa so jih slednji (ki jim pravzaprav le še 
pogojno lahko rečemo živi) odrinili na 
obrobja mest, skupaj s skladišči in trgovskimi 
centri. Namesto da bi naši otroci sprejeli, ali 
še bolje povedano, dojeli smrt kot del 
življenjskega ciklusa, se s smrtjo srečujejo 
šele, ko jim pogine hrček ali zlata ribica. In že 
ob tem nam stroka skoraj priporoča 
psihoterapevta. 
Smrt nastopa le še v vicih, filmih in reklamah. 
Ljudje, ki našo vero označujejo za 
praznoverje, bodo prav v teh dneh izvotlili 
buče, jih osvetlili in praznovali … Kaj že? Noč 
čarovnic! Vse le zato, da bi prikrili in utišali 
lastno izvotljenost in temo. Še praznik vseh 
svetih so nam, hvala Bogu neuspešno, skušali 

prebarvati v dan mrtvih! Človek bi rad večno 
živel in zato skuša na vse načine uničiti ali 
vsaj pretentati smrt, vendar pa le tisti, ki 
sprejme, razume in vzljubi smrt, doseže 
večno življenje. 
Morda se bo kdo čudil, da pišem o ljudeh, kot 
da sam nisem človek. Vendar vse bolj 
spoznavam, da verujoči nismo od tega sveta, 
kakor piše evangelist Janez, da smo 
svojevrstni »vesoljci«, ali kot pravi Slomšek: 
»V nebesih sem doma, od tega ne sveta …«! 
In še: da mi ne bo kdo zameril, ker sem 
ljubega Prešerna označil za »nesvetega«, saj 
trdno verjamem, da je že »med svetimi«. 
Sem pa prav v teh dneh spoznal, da nebesa 
ne zahtevajo popolnosti, temveč le vero in 
dobroto.  

Po: G. Čušin, Na tretji strani 

  Raztros pepela? Kako je s tem? 

- Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija trupla, 

mora biti pepel pokojnika praviloma shranjen na 

svetem kraju, torej na pokopališču ali, če je 

primerno, v cerkvi oziroma na za to s cerkvene 

strani posebej namenjenem območju  

- Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, 

gozdu oziroma na pokopališču, je krščansko 

nesprejemljiva, saj je v takšnih primerih bolj 

poudarjena ljubezen do narave, to je želja ostati 

povezan s tistim, s čimer je bil pokojnik povezan v 

zemeljskem življenju, kot pa z Bogom in bližnjimi. 

Pri tem ni prostora za upanje na večno življenje in 

življenje v Bogu. 

- Raztros pepela izpušča možnost za molitveno 

spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiskovanja 

grobov. Kdor nima groba, ne dopušča spomina, 

zato hitro pride do pozabljanja. To lahko vodi v 

panteistično in naturalistično ali nihilistično 

dojemanje življenja in smrti. Če ni določenega 

kraja pokopa, groba, ne more biti molitve niti 

spomina, s tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju 

določene osebe. Naslednjim generacijam se tako 

odvzame vsaka možnost zgodovinskega spomina. 

Da bi se izognili vsaki obliki panteističnega, 

naturalističnega ali nihilističnega zmotnega poj-
movanja, ni dovoljen raztros pepela v zrak, zemljo, 

 
 Za duhovno rast 
 



vodo ali na pokopališče kakor tudi pretvorba 
pepela v spominke, zlatarske izdelke ali druge 
predmete, saj v teh primerih ne moremo upoštevati 
higienskih, socialnih ali ekonomskih razlogov, ki 

bi utemeljevali odločitev za kremacijo. 

- Če obstaja utemeljen sum o odločitvi za raztros 

pepela iz krščanski veri nasprotnih razlogov, se 

odreče tudi cerkveni obred pred upepelitvijo, 

kakor to določa pravo.  

    
 

 

 
 
   

 DRAVOGRAD –  Tanja Simič in Žana Korošak (27.10.) 
                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DRAVOGRAD: + Maksimilijan Žigart  
LIBELIČE: + Antonija Vernekar 
 
 
 

 

 
 

Ta ponedeljek, torek in sredo sva s 
g.Frančekom na duhovniških dnevih na 
Pohorju z nadškofom.  
  VSI SVETI IN DAN DUŠ V VICAH  
  Krščanske navade ob smrti in pogrebu … 
Naj bodo ti dnevi srečevanja med nami in 
hkrati srečevanja z Bogom in pokojnimi v 
molitvi. Naj nas kristjane ne bo sram na glas 
skupaj moliti tudi na grobu. V cerkvi se 
zbirajo darovi za svete maše, ki bodo 
opravljene zanje – pozabljeni rajni. Lani ste 
za pozabljene rajne darovali v Dravogradu za 
4 take maše.  
 Cerkev naklanja v prvih osmih dneh 
novembra popolni odpustek za vsak obisk 
pokopališča in molitev za rajne. 
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh 
cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra 
ter na naslednjo nedeljo, 

- če smo bili pri spovedi in obhajilu 

 - ter molimo po namenu svetega očeta. (Po 
namenu svetega očeta izmolite Oče naš, 
Zdravo Marijo, Slavo. Pred molitvijo izrečete: 
"Po namenu svetega očeta"). 
Odpustek lahko namenimo rajnim, ki so še v 
stanju očiščevanja in jim lahko pomagajo 
tisti, ki so že pri Bogu in mi, ki še romamo po 
zemlji s svojimi molitvami, darovanimi 
mašami, dobrimi deli in odpustki, sami sebi 
namreč ne morejo več pomagati. 
  

 Preteklo nedeljo ste v nabirkah takole 
darovali: Črneče:39 €; Libeliče: 40 €;  
Dravograd: 107 €, Sv.Magdalena: 96 €,  
Šentjanž: 64 €; Šempeter: 51 €; Ojstrica: ni bilo 

maše; ob pogrebu Žigart Maks 81 €, ob 
pogrebu Kac Pavel 79 €;       
 

 Veroučna šola vabi starše na 
– DAN STARŠEV – 

V soboto 9. 11. 2019 od 9. do 11. ure 
na sedežu PZD v Dravogradu. 

 Skrbno pripravljen program za starše bo 
odpiral nove poglede. VLJUDNO VABLJENI s 
svojimi otroki. Hkrati pa: 

VABILO ZA VEROUČENCE 
V soboto 9.11. (naslednjič 7. 12.) 
SOBOTNE SKUPINE ZA VEROUČENCE 
Od 1. do 9. razreda od 9. do 11. ure.  
 

  Novost v naši PZ: 
 Svetopisemske urice za otroke 1. - 3. 

razreda oz. 4 - 7 let. 
 Nedelja 10. 11. pred sv. mašo v Dravogradu 

(naslednjič 8. 12.). 
 Otroka pripeljete ob 9:15 v učilnico (raje 

prej kot kasneje), kjer se začne skupina. 
 Otroci pridejo skupaj z voditeljem k sveti 

maši. Lepo vabljeni vsi otroci, vseh 6 župnij. 
Voditelji in animatorji vas pričakujejo. 

  PRAZNOVANJE ZAKONSKIH 
JUBILANTOV v nedeljo 17.novembra v 
Dravogradu. Ob 9.30 uri.  
 

 

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

https://www.kamnje.net/navade-ob-smrti-pogrebu/
mailto:igor.g@rkc.si

