
PRAZNOVANJE PRAZNIKA SV. 
MARIJE VNEBOVZETE - VEL'KA 
MEŠA 
 

Oratorij poteka od 10. do 14. avgusta.  
 

Petek, 12. avgust 2022 začetek  
tridnevnice 
Grad, župnijska cerkev  

▪ Sv. maša ob 8. in 19. uri 
 

Sobota, 13. avgust 2022,  
Grad, župnijska cerkev 

▪ Sv. maša ob 8.uri (srečanje rož ŽRV) in 
19. uri 
 

Nedelja, 14. avgust 2022,  
Grad, župnijska cerkev 

• Sv. maša ob 7.30. uri in 10.30 
(sklep oratorija) 

▪ Sv. maša ob 20. uri (vodi gospod škof 
msgr. dr. Peter Štumpf),  

po sv. maši procesija z lučkami 
 

▪ ob 24.00 – romarska sv. maša 
 
 

Ponedeljek, 15. avgust 2022 VEL'KA MEŠA 
Grad, župnijska cerkev in Pörga 
 

Sv. maše: 

  6.00  jutranja sv. maša 
  7.30  rana sv. maša 
  8.45  sv. maša – romarji iz Pečarovcev 
10.00    slovesna romarska sv. maša  

 
Info: g. Marko Magdič, župnik, T: 02/55 88 350  
 

 

cel dan: kramarski sejem v Pörgi 
 

 

ROMARSKO SREČANJE BOLNIH IN 
ONEMOGLIH PRI GRAČKI MARIJI 
nedelja, 21. avgust 2022,  
Grad, župnijska cerkev 
 

Ob 15. uri – molitvena ura 
 

Ob 16. uri sv. maša z bolniškim 

maziljenjem  
 

Po sv. maši bo sledilo druženje 
bolnih in onemoglih pri cerkvi. 
 

Info: g. Marko Magdič, T: 02/55 88 350  

PLESNA VESELICA V OKVIRU 
PRAZNIKA "VELKA MEŠA PRI 
GRADU"  
 

sobota, 13. avgust 2022, ob 20. uri 

Grad, nogometno igrišče 
 

 

 
 
Organizator: NK Grad, Občina Grad  
Info: Ernest Mešič, M: 041/ 907 – 470  

 
Drage občanke, 

dragi občani, 
 

ob 22. občinskem prazniku  

vam želimo obilo dobre volje in 

veselega druženja ob prireditvah  

v naši občini. 

 
Posebej vabljeni na osrednjo prireditev, 

7. avgusta 2022 v Kovačevce,  

kjer se bomo  

dobitnikom letošnjih občinskih priznanj 

zahvalili za njihovo požrtvovalno delo  

v naši skupnosti  

in se skupaj poveselili  

ob dobri glasbi, hrani in pijači. 
 

Želimo vam vse dobro. 
 

Županja Cvetka Ficko,  

občinska uprava, režijski obrat 

 in občinski svetniki 

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI! 

 

 
 

PROGRAM PRIREDITEV V OKVIRU 
22. OBČINSKEGA PRAZNIKA 

OBČINE GRAD:  
 

31. 7. 2022 – 21. 8. 2022 
    

Spoštovane občanke, spoštovani 

občani! 

Dogodki, ki se letos vrstijo v tem poletnem 

času, so posebej praznični. Ustvarjajo nam 

veselje in  nudijo prijetno druženje.   

Letos so naša društva zopet lahko izvedla 

svoja praznovanja in prireditve brez 

omejitev. Tudi to je del razvoja občine in 

povezovanja ljudi. 

Vsak posameznik lahko s svojim znanjem, 

delom in nesebično pomočjo gradi lepšo 

skupnost nas vseh.  

Tako izrekam iskrene čestitke in zahvalo 

vsem občinskim nagrajencem kot zahvalo 

za minulo delo in kot spodbudo za dobro 

sodelovanje tudi naprej. Naj vašemu 

vzgledu sledijo še drugi! 

Poletnih dni se najbolj veselijo naši šolarji, 

ki brezskrbno preživljajo počitnice. Med 

šolskim letom so  skrbno nabirali znanje in 

izkušnje za življenje. Nekateri so bili 

posebej uspešni in so dosegli lepe 

rezultate, za kar jim iskreno čestitam. 

Drage občanke, spoštovani občani, ob 

občinskem prazniku vam iskreno čestitam!
     

                Cvetka Ficko, županja 



OBČINSKE VAŠKE IGRE ZA 
PREHODNI POKAL OBČINE GRAD  
 

nedelja, 31. julij 2022, ob 13. uri 
Kruplivnik, nogometno igrišče 
 

Čakajo vas zabavne igre, obilo smeha, 

druženja…   

Za hrano in pijačo bo 

poskrbljeno.  
 

Prisrčno vabljeni, VESELO BO!  
 

Organizator: ŠD Kruplivnik, Občina Grad  
Info: Štefan Nemet, M: 031/ 606 - 379 
 

 
OBČINSKI NOGOMETNI TURNIR 

IN 25 LET DRUŠTVA  
 

sobota, 6. avgust 2022, ob 13. uri 

Vidonci, športno igrišče 
 

Tekmovanje v malem nogometu med 

ekipami iz občine 
 

 
 

Organizator: ŠD Vidonci, Občina Grad  
Info: Ervin Kuzmič, 041/ 815 - 893 

 

 

22. OBČINSKI PRAZNIK  

OBČINE GRAD 
 

 
 
 

 
nedelja, 7. avgust 2022, ob 14. uri 

Kovačevci, nogometno igrišče 
 

Proslava ob občinskem prazniku    
s podelitvijo občinskih priznanj 

in nagrad 
 

Pozdravni nagovor: 
Cvetka Ficko, županja Občine Grad 

 

Slavnostni govornik: 
dr. Aleksander Jevšek, minister za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

 

Pogostitev za vse prisotne in zabavno plesna 

prireditev do 20 ure. 

 

Glasbena skupina ČUKI  
 
 

 
 

 
Organizator: Občina Grad 
Info: Mihaela Žökš, T: 02/551 88 90; M:041/885-865  

 
 

PRIZNANJA OBČINE GRAD ZA 

LETO 2022 
 

PLAKETA OBČINE GRAD:  

1. Ga. Marija Štesl, Tropovci   

Za dolgoletno, izredno uspešno, 

ustvarjalno pedagoško delo. Za prispevek 

k  ohranjanju kulturne dediščine in 

prenašanje ljudskih običajev na mladi rod 

ter k obogatitvi javnega življenja ter 

podobe Občine Grad. 
 

2. G. Milan Špilak, Grad   

Za vidne rezultate na področju razvoja 

gasilstva v Občini Grad in za vsestransko 

aktivnost pri razvoju vasi Grad. Za 

strokovno in uspešno delov v korist 

lokalne skupnosti ter dolgoletno delo na 

področju prostovoljstva in človekoljubnih 

dejavnosti.  
 

3. G. Franc Dervarič, Kovačevci    

Za vzorno sodelovanje in delovanje v 

življenjskem utripu Občine Grad in za 

vidni prispevek, ki ga je pustil s svojim 

aktivnim delom z družbenim delovanjem 

v korist razvoja in ugleda občine. Za 

požrtvovalno delo na področju gasilstva. 

   

4. G. Gregor Mihalič, Kruplivnik    

Za aktivno družbeno delovanje v korist 

razvoja Občine Grad na področjih športa, 

gasilstva, lovstva in razvoja vasi 

Kruplivnik.  

 

PRIZNANJE OBČINE GRAD:  

1. G. Jožef Volf, Vidonci  

Za dolgoletno prizadevno delo na 

področju gasilstva v vasi Vidonci in 

razvoja lokalne skupnosti.  

2. G. Jožef Knap, Dolnji Slaveči  

Za dolgoletno prizadevno delo na 
področju gasilstva in razvoja lokalne 

skupnosti. 


