
    Ravne – 4. nedelja med letom 

/29. januar 2023/ 
 
 

• Verouk ta teden odpade zaradi zimskih počitnic 
 

• V sredo, 1. februarja, bo na Ravnah potekalo mesečno srečanje dekanijskih 
duhovnikov. Ob 9.00 molitev pred najsvetejšim, ob 9.30 somaševanje vseh dekanijskih 
duhovnikov. Vabljeni k molitvi in k sv. maši, da naše delo podprete z molitvijo.  

 
• V četrtek, 2. februarja, praznik Jezusovega darovanja – svečnica, sv. maši in 

blagoslov sveč ob 10.00 in zvečer ob 18.00 uri. Pred prazničnima sv. mašama bodo 
sodelavke župnijske Karitas pripravile sveče, dar je namenjen za ljudi v stiski. 

 
• V petek, 3. februarja, goduje sv. Blaž, škof in mučenec. Sv. maši sta ob 7.30 in zvečer 

ob 18.00 uri. Pri  sv. mašah bo  podelitev »Blaževega blagoslova«. Lepo vabljeni. V 
petek je tudi prvi petek v mesecu obisk bolnikov po domovih. Bogoslužje na čast 
Jezusovemu srcu bo zjutraj ob 07.00 uri, zvečer ob 18.00 uri samo sveta maša. 

 
• Vabilo župnijskim animatorjem in drugim župnijskim sodelavcem na izobraževanje o 

delu za duhovne poklice! Vabimo na izobraževanje, ki bo za dekanijo Dravograd – 
Mežiška dolina potekalo v petek, 3. 2. 2023 od 17.00 do 20.00 v župnijskih prostorih v 
Ravnah na Koroškem.  POVABLJENI STE: župnijski animatorji za duhovne poklice; 
vsi župnijski sodelavci, zlasti katehisti/inje in člani ŽPS; člani Molitvene zveze in drugi 
molivci za duhovne poklice; vsi verniki, da bi odgovorno pristopili k delu za duhovne 
poklice. 

 
• Vsi, ki se nameravajo v tem letu poročiti, vabimo na pripravo za prejem zakramenta 

svetega zakona. Priprava bo potekala od 3. marca. do 5. marca. 2022 v Mežici in od 
17. marca. do 19. marca. 2023 v Dravogradu. Obakrat se bo priprava začela ob 
19.00 uri.  
 

• Hvala vsem, ki ste že darovali dar za stolnino, s tem darom delno krijemo stroške 
ogrevanja. 

 
• Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje 

narave. 

 
 



 
 
 
 

 

 

 29.  JANUAR 

Nedelja 
4. nedelja med letom  

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za Ivanko Pečnik (65) 
Na Strojni ob 11.00 uri: 
Za vse rajne Grmove (9) 

 

    30.  JANUAR 
 

Ponedeljek 
    

Sv. Martina,  rimska mučenka 

Ob 18:00 uri:   
Za zdravje in za dobre odnose v družini (123) 

 
 

31.    JANUAR 

Torek 
 

Sv. Janez Bosko,  ustanov. 
salezijancev 

Ob 18:00:   
Za Terezijo Osojnik (76) 

 

1.   FEBRUAR 

Sreda 
Sv. Brigita Irska, opatinja 

Ob 09:30 uri:  
Za Franca Mori (53) 

 

2.  FEBRUAR 

Četrtek 
Jezusovo darovanje - svečnica  

Ob 10:00 uri:  
Za Marijo Drug (83) 

Ob 18:00 uri: 
Za Ivana Čegovnika - osmina (112) 

Na Strojni ob 11.00 uri: 
Po namenu (17) 

 
 
    

3.   FEBRUAR 

Petek 
Sv. Blaž, škof 

 

Ob 07:30 uri:  
Za Elo Zadravec (58) 

Ob 18:00 uri: 
V zahvalo nadangelu varuhu (96) 

Za Verono Barl - osmina (118) 
 

 4.    FEBRUAR 

Sobota 
    Sv. Gilbert, škof   

Ob 18:00 uri: 
Za Ivanko in Franca Lečnika (12) 

 Za Jožeta Buhvalda (104) 

 
 
 
 

05.  FEBRUAR 

Nedelja 
5. nedelja med letom 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  

Za Ivana in Apolonijo Štriker (77) 
Na Strojni ob 11.00 uri: 

Za dušno in telesno zdravje v družini (6) 


	    Sv. Gilbert, škof  

