MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 6.decembra do 13.decembra 2020
8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

Č – † VAVKANOVI, BLAZNIKOVI in VRAVNIKOVI
†starši: FRIDA - 30.obl in JOŽE - 25.obl. in brat KONRAD FERK - 1.obl.
ŠT – † MARIJA VRBAČ
ŠP – † DANICA PROJE
D – † GABRIJELA PUŠNIK
L – † starši FILIP 2.obl. in LOJZKA ter starri starši KUŠEJ
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO

18.00
18.30
9.30
11.00
17.00
18.30
?
18.00

Č – † MARJANA in AVGUST VAVČE
D – † PAVLA PŠENIČNIK – obl.
Križ – † ALBERT, METOD in PETER KOTNIK
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK in umrli pri hiši
ŠT – POZABLJENI RAJNI
D – † MARIJA KRIŠTOF (prenos maše po FB)
D – † V ČAST SV. JOŽEFU za srečno zadnjo uro
Č – PO NAMENU

18.00
18.30
9.00
18.30

Č – PO NAMENU
D – † ŠTEFANIJA PEČNIK
Križ – † IVAN PEČOLER – Lipan
D – † MIRAN BREČKO – 8.obl. -r

11.00
18.30

L – † MAKS in NEŽKA URANŠEK
D – † MATJAŽ KREVH (prenos maše po FB od Sv.Križa)

8.00

Č – † starši PAVEL in INGA KOTNIK
† ALOJZ, MARIJA in IVAN KOGELNIk ter rajni KLANČNIKOVI
ŠT – † JOŽEFA VEINGERL
ŠP – † TILEN BOŽIČ
D – † MILAN LAMPRET
L – † TOMAŽ PAVLIČ
O – † JULIJANA PLANŠAK

8.00

DRUGA
ADVENTNA

nedelja
6.december
Nikolaj, škof

Ponedeljek
7.december
Ambrož, škof

Torek
8.december

BREZMADEŽNA

Sreda
9.december

Četrtek
10.december

Petek
11.december

Sobota
12.december

TRETJA
ADVENTNA

nedelja
13.december

8.00
9.30
9.30
11.00
11.00

DUHOVNA MISEL:
Tudi danes je mnogo tihih, bolečih,
stokajočih in osamljenih glasov:
*** Slišijo se glasovi osamljenega in
jokajočega otroka - ki vpije za ljubezen
ali mogoče za košček kruha.
*** Slišijo se glasovi mladostnikov, ki
vpijejo za nekom, da bi jim v njihovih
stiskah prisluhnil in jih poskušal
razumeti.
*** Slišijo se glasovi starejših in
onemoglih ljudi, ki si želijo, da bi jih
nekdo od svojcev obiskal.

*** Sliši se na tisoče glasov, ki prihajajo
po celem svetu od žrtev krivic in
zapostavljanja.
Gospod, pomagaj nam, da bi slišali te
glasove, ki nas kličejo na pomoč.
Predvsem nam pomagaj, da bi vedno
slišali Tvoj nežni glas v svojem srcu, ki
nas nenehno usmerja k dobremu in svari
pred hudim ter nam pravi, da nas imaš
rad in da moramo ljubiti svoje brate in
sestre.
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod.
e-naslov: igor.g@rkc.si

Štev. 48 6.decemnber 2020
DRUGA ADVENTNA NEDELJA

«Janez je bil oblečen
v kameljo dlako in imel
usnjen pas okoli ledij.
Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je: »Za menoj pride
močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi se sklônil pred njim
in mu odvezal
jermen njegovih sandal.
Jaz sem vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil
s Svetim Duhom.«
(Mr 1,6–8)

Tega, ljubi, ne smete prezreti:
pred Gospodom je en dan
kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan.
2 Pt 3,8

Bog nima na roki naše zapestne ure in na
pisalni mizi našega koledarja. To nas
spravlja v zadrego in nam povzroča velike
težave. Prosimo in bi radi bili uslišani v
času, kakor ga pojmujemo mi.
»Že toliko časa prosim za tega bolnega
otroka, Bog pa me ne usliši.«

»Kako dolgo že prosiš?«
»Tri leta.«
Tri leta ... Zelo dolgo obdobje za nas. Le
tren za Boga. Še manj, pravzaprav nič.
Kajti njemu ne minevajo dnevi drug za
drugim; objema jih vse z enim samim
pogledom.
Ko zemlja še ni prišla iz teme niča, je Bog
že imel pred seboj vse ljudi, vsakega
posebej, od prvega do poslednjega.
»In?«
»In mogoče je Bog tvojo molitev uslišal že
pred tremi, pred desetimi, pred tisoč leti.«
»Ni se lahko sporazumevati s takšnim
Bogom!«

»Seveda, ker je Bog in ne človek. Toda z
Bogom je tako ali pa ni Bog.«
Če hočemo imeti Boga po svoji meri, v
dosegu naših predstav, si ga moramo
ustvariti.
Ampak kaj bomo potem počeli z bogom,
ki ni Bog?
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Druga svečka na adventen vencu je
zažarela. Vabi nas k pokori, k
temeljnim spremembam v našem
življenju. Kakor je k temu klical
Janez Krstnik, nas kliče tudi ta
adventni čas. Če smo šli k spovedi ali
zmolili
nekaj
očenašev
ali
zdravamarij, še namreč nismo vsega
opravili. Jezus nas uči, da je prava
pokora (h kateri je klical že Janez)
čisto nekaj drugega. Je notranja
preobrazba, ki poteka skozi vse
življenje. Advent je čas, ko lahko v
zbranosti ob venčku več razmislimo o
tem, na kak način se lahko te
preobrazbe lotimo danes, tukaj, sedaj.
Naj ne ostane le v mislih, temveč naj
že v tem adventnem času preide v
dejanja.
SVETI MIKLAVŽ

Sveti Miklavž prihaja k nam,
v ta naš stari in topli hram,
dolgo smo ga pričakovali,
klicali ga in mu pisali.
Zdaj pa je tukaj z angeli,
o, kako nam srce drhti,
angeli pojejo, zvončkljajo,
vse otroke radi imajo.

Tamkaj v ozadju parkeljni
skrivajo se z verigami,
jako se deca jih bojimo,
tesno k Miklavžu se tiščimo.
Sveti Miklavž spregovori,
nas pohvali in spodbudi,
da bi vselej vrli ostali
in se življenja radovali.
S. Janežič, Vrtiljak

ČUJEČE PRIČAKOVATI
GOSPODA
Ko je Bog ustvaril drevesa, je
vsako
vrsto
hotel
posebej
obdarovati. Toda Stvarnik se je
hotel poprej prepričati, kateremu
bi določen dar najbolj koristil.
Dejal jim je: »Želim, da bedite in
stražite zemljo sedem dni.« Mlada
drevesa je pomembna naloga, ki
jim je bila zaupana, tako
vznemirila, da jim prvo noč ni bilo
težko bedeti. Drugo noč jim ni bilo
več tako lahko in proti jutru jih je
nekaj zadremalo.Tretjo noč so se
drevesa
začela
med
seboj
pogovarjati, da ne bi zaspala.
Kljub temu je bilo to za nekatera
pretežko. Še več jih je omagalo
četrto noč. Do sedme noči je
vztrajalo le nekaj dreves: smreka,
bor, jelka, cipresa, cedra in lovor.
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil
Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem,
da vam nikoli ne bodo odpadli listi
in igle, ampak boste vedno zeleni.
Stražili in varovali boste gozd.
Pozimi, ko se zdi, da je vse mrtvo,
bodo druga drevesa našla zavetje
med vašimi vejami.«Od takrat vsa

drevesa in grmi izgubijo liste in
pred zimo zaspijo, zimzelena
drevesa pa ostanejo budna. Tako
so zgled čuječnosti v zimski
zaspanosti in svežine v sivini.
Zimzelena drevesa nam govorijo:
vse okrog nas je zaspano,
utrujeno in onemoglo, mi pa
nenehno pričujemo, da bedimo in
čakamo.
Adventne vence spletamo iz
zimzelenih vejic. Te zelene vejice
nam govorijo: kristjan mora biti
čuječ, ko drugi spijo, in prinašati
Božjo svežino v sivo vsakdanjost.
Z novo močjo se podam v
življenje, saj nisem več sam,
ampak hodim skupaj s svojim
Stvarnikom.

Oznanila
NAROČNINE
Naročnike na Ognjišče, Družino,
Mavrico, Božje okolje, Besedo med
nami, Magnificat … vabim , da
ostanete zvesti in v teh časih
ohranjamo poglobljeno, redno branje.
Nekateri ste že plačali naročnino na
Ognjišče za 2021, ostaja enaka 33,50.
Letna naročnina na tednik Družina je
119,60. Čas je še do konca januarja.
Naročniki po pošti prejmete
položnice.

DAROVI ZA CERKEV
V tem tednu ste za cerkev darovali: v
Dravogradu 85 €, v Šentjanžu 14 €,
Hvala za vaše darove.

OB SMRTI MARIJE KOGELNIK
iz Podklanca so darovali za eno
sv. mašo: družina Hostinger, VučkoGačnik;
Veronika Valenti; Vida
Lužnic z družino; Uroš Kogelnik,
Metka Kogelnik; Drago Kogelnik 2
maši; Miro Kogelnik 2 maši.

OB SMRTI ŽVIKART EGIDIJA iz
Šentjanža so darovali za eno sv.
mašo: družini Epšek - Robin.
OB SMRTI KORAT FERDINANDA iz Sv.Boštjana so darovali
za eno sv. mašo: Berti in Marta
Pečnik; Lenka in Slavko Škratek,
Simona in Robi Pečnik;

Hvala
vsem
sv.maše.

za

darovane

V Dravogradu lahko dobite Pratiko za
prihodnje leto (6,50 €) ter Marijanski koledar
(2,5 €).
Če kdo želi, to dostavim tudi na dom.
Pokličite. Oglasite se v pisarni v času
uradnih ur (z masko, upoštevanj odredb)Tudi
Franček v Črnečah ima vse na razpolago.

UPOŠTEVAJMO UKREPE ZA
OMEJITEV ŠIRJENJA EPIDEMIJE
in
POMNOŽIMO MOLITEV
ZA ZDRAVJE.

Šala:

ŽUPNIK: Kristina, naštej mi
osem blagrov iz Jezusovega
govora na gori, pravi katehet pri
verouku. Vprašana vstane in
začne:
»Blagor
ubogim
duhovnikom.

