
MAŠNI NAMENI  od  28.novembra do 5.decembra 2021 

    NEDELJA 
KARITAS 

8.00 
 

8.00 
 

9.30 
  9.30 
11.00 
11.00 
15.00 

Č – Andrejeva nedelja † ŠTEFAN SKUTNIK, HILDA  
                                             in MARIJA VRHOVNIK  
ŠT – † JOŽE HANJŽE 
           v dober namen 
ŠP – † MARIJA BERDNIK – obl. in IVAN ter SIMON HARTMAN - r    
D – † FRANC – obl. in IVANKA LAMPRET     
L – † starši: FERDINAND in MARIJA LADRA, bratje in sestre      
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK - osmina  
Križ: prihod Križa mladih k cerkvi Sv.Križa – molitev staršev       

 

Ponedeljek 
29.november 

18.00 
18.30 

Č – † MARICA KOGELNIK    
D – † MARICA CIGALE 

Torek 
30. november 

 Andrej, apostol  

 
18.00
18.30  

   
Č – † starši: JOŽE,FRIDA, brat KONRAD ter IDA FERK  
D – † MARIJA KALIŠNIK – 30.dan   

Sreda 
1.december 

6.00  
15.30 

D – svitne -  ZA ZDRAVJE     
Č – † župnik PETER GROBELNIK – 40. obl.  

Četrtek 
2.december 
Prvi četrtek 

18.00
18.00
18.30 

Č – ZA ZDRAVJE in DOBER NAMEN     
Molitvena ura za duhovne poklice 
D – za DUHOVNE POKLICE  

Petek 
3.december  

Frančišek Ksaverij,  

9.00 
 18.30 

Križ –  † VILAN       
D – † VIKTOR ŠMON – 30.dan  
ob 16.00 - Odhod Križa mladih v dekanijo Vuzenica-Radlje     

Sobota 
4.december   

Janez Damaščan  

 11.00 
18.30  

Č– † MARJAN JEREB in VERŽUNOVI   
D – večerna nedeljska maša: † FRANC RAČNIK – 1.obl.  
                                                 † CVETKA URŠNIK – 1.obl.   

      

8.00 
8.00 
9.30 

  
 9.30 
11.00 
11.00 

Č –  † FRANCI EPŠEK in SOR.   
ŠT – † LJUDMILA ŽVIKART  
ŠP – † IVAN BERDNIK – 1.obl.  
        † MARJETA PIRNAT - obl. in FRANC ter IVAN    
D – † IVAN KOLAR        
L – † TONE PEROVNIK in POPRADOVI       
O – † PETER MORI      

     MISEL:  Najboljša priprava na 

zadnji Kristusov prihod je nesebično služenje 
tistim, ki so v stiski in so pomoči potrebni. 
Skratka, naša budnost je ravno v dobrih delih, 
ki jih storimo za svoje brate in sestre. 
Advent pomeni tri stvari: 
          *   Najprej pomeni prihod Božjega sina 
pred več kot 2000 leti, ko se je rodil v 
Betlehemu. 
          *   Advent pa pomeni tudi tisti zadnji 
prihod Sina človekovega. To je ob koncu 
sveta. In na ta zadnji prihod mora biti vsak 
kristjan še posebej dobro pripravljen. Sam 

Jezus je naročil svojim učencem, da naj bodo 
budni, ker ne vedo, kdaj bo prišel Sin 
človekov. Marsikoga je nepričakovan 
Gospodov prihod presenetil in ga je našel 
nepripravljenega na smrt. 
          *   Advent pa pomeni tudi Jezusov 
prihod 25. decembra, ko bomo obhajali 
njegovo rojstvo.  

Če se Jezus ne rodi v našem srcu, če 
ne najde v njem svojega doma, potem še za 
nas vedno ni božiča oz. njegovega rojstva.  
 
Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440 

mailto:igor.g@rkc
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Leto je naokoli. Spet smo v novem 

cerkvenem letu. Začenjamo ga s 

poudarkom na čutu do sočloveka. Karitas 

je tista pristna ljubezen, ki lahko prinese 

toplino v še tako ohlajeno srce. Da bomo 

zmogli toplino in da bo ta čas priprave in 

pričakovanja Odrešenika bolj poln, nas 

adventni venec s prvo svečko vabi k 

umiritvi življenjskega tempa. Zazrimo se 

v goreč plamen … Naj bo znamenje, da 

želimo pripraviti svoja srca za Gospoda, 

ki prihaja.  

 
KAKO BOMO OBHAJALI ADVENT 

v župniji DRAVOGRAD? 
Vsak dan se bomo zbrali 15 minut 
pred sv.mašo v prezbiteriju farne 
cerkve. Ob adventnem vencu in kipu 
Sv.Jožefa ter razmišljanju o njem se 
bo nadaljevala naša molitev, ki jo 
bomo zaključili z adventno sveto 
mašo.  
Ob sredah pa bodo sv.maše –svitne-  
zjutraj ob 6.00. 
Vabljeni h poglobljeni molitvi pred 
sveto mašo.  
Tiste družine, ki bi želele kipec Marije 
v svojem domu, pa se javite, da 
naredimo razpored. 
 

A d v e n t n i   p r e m i s l e k 
Dušni pastir, ki je bil po napadu 11. 
septembra 2001 zadolžen za svojce žrtev 
in gasilcev, je v pridigi vprašal: »Veste, 

kako lahko nasmejete Boga?  Povejte mu 
samo, kaj vse imate v načrtu za naslednji 
dan!« Igra vprašanj in odgovorov, 
smehljaj zastane. Nič ni bolj gotovega kot 
dejstvo, da jutrišnji dan ni v naših rokah. 
Tanka meja nas loči od katastrofe, že 
jutrišnji dan lahko prinese nesrečo in 
propad. Lahko pa nas čakata odločilen 
preobrat na bolje in življenjska sreča.  

 
 
 
 
Adventni 
venčki 
čakajo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stara 
zaveza pozna predstavo o »jom 
jagadolu«, velikem dnevu Boga. Dan 
sodbe, s katerim se konča rutina in 
nastopi novo obdobje. Ni treba, da gre za 
kak negativen dogodek. Gre za dan, ki se 
razlikuje od drugih. V tem pogledu je 
lahko vsak sončni vzhod tudi jutro 
velikega dneva Boga. Dneva,  ki prinese 
odločilno spremembo. 
Kaj ste že rekli, da imate v načrtu za jutri? T. Meurer v »Kristjan sodobnega časa« 

   

   



 

Priznam, tole ne zveni prijazno ali ljubko 
– je radikalno. A vendar se v tem skriva 
možnost: računati s prihodom Boga! 
Dopuščati možnost, da res pride, da 
ukrepa, da mu je mar za njegov svet 
in ljudi! 
Advent ni čas pričakovanj, temveč 
pričakovanja. Pridi, kadarkoli, 
kakorkoli. Tu sem – zate! 
Advent je povabilo, naj se ločimo in 
poslovimo od ‚pričakovanj‘, starih 
podob in predstav ter se priučimo 
‚pričakovanja‘! Bog bo prišel – to je 
obljuba. 
Bodite čuječi, odprite oči za znamenja in 
se pripravite na Boga. Prižgite svečko, in 
ne takoj celotnega drevesca! Dajte Bogu 
priložnost! In s tem tudi priložnost sebi ...  

 A. Schwarz, Divji božič 

-------------------------------------------------

SPODBUDA ZA OTROKE 

Zadnji dnevi novembra in….že svetijo 

božične lučke in okrašena božična 

drevesca. Celo po vaseh in mestih se 

svetlikajo verige. Vse se veseli, a 

najpomembneje je, da se vzbudi 

praznično vzdušje v naših srcih. Najprej 

nestrpno pričakovanje. Zdaj je advent. 

Čas, ko pričakujemo praznik Jezusovega 

rojstva. Vse je treba skrbno pripraviti, da 

bi ga lahko lepo sprejeli. Jezus, ki prihaja, 

bo prinesel radost v naša srca. Vsem 

ljudem bo spet vlil upanje. On je Božja 

luč, ki bo prišla med nas. Ko pride, se 

bomo razveselili, saj dobro vemo: 

»Nismo izgubljeni. Luč je z nami!«  

Da ta luč prihaja k nam, nam naznanja 

adventni venček, ki iz tedna v teden bolj 

žari v svetlobi prižganih sveč. 

Ne le na zunaj, pripravimo se tudi v 

svojih srcih na ta čudoviti praznik. Povabi 

vse družinske člane k skupni molitvi ob 

venčku. Ne bo vas povezala le med seboj, 

temveč tudi z Detetom, ki prihaja. 

Pa letošnji adventni koledar nas 

nagovarja in vabi k darežljivosti za 

misijone. 
vzeto po: Otroci se pripravljajo na božič 

Izdelava adventnih venčkov  
v Dravogradu 

Prizadevne članice župnijske Karitas 
Dravograd so tudi letos izpeljale svoj 
vsakoletni načrt in pripravile za vernike 
adventne venčke. Letos so jih naredile 
nekaj manj, ker je obisk maš v tem 
corona času po vseh župnijah precej 
upadel, tako tudi v Dravogradu. 
Pomembno pa je sporočilo, da tudi s to 
obliko dejavnosti pomagajo lajšati stisko 
mnogih, ki so v pomanjkanju. Z nakupom 
venčka darujemo za delovanje Karitas 
pomemben prispevek. Hvala članicam za 
vztrajnost in iznajdljivost. Tudi to sodi v 
čas priprave na božične praznike. 
Adventna delavnica za družine je 
potekala tudi v Šempetru to soboto.  

ADVENTNI VENEC 

Naj ne postane le pobožni okrasek 
za naš dom, ampak simbol, ki nas 
vsako leto kliče na pot. Imejmo ga 
doma zato, da nas pokliče k skupni 

molitvi in pogovoru. 



NEDELJA ZAKONSKIH JUBILANTOV 2021 

 

Nedelja zakonskih jubilantov je bila letos po 
udeležbi izjemno skromna. Prijavili so se le 
trije pari. Vseeno so bili deležni izjemnega 
blagoslova, ki so ga sprejeli v hvaležnosti za 

vse preživete skupne dneve in leta. Čestitke. 
 

 

VERSKI TISK –  
NAROČNINE za leto 2022. 

Čas je, da v decembru in januarju 
obnovimo naročnino na verski tisk. Vsako 
leto je naročnikov manj, kar me zelo 
žalosti. Priporočam vsem, da naročniki na 
Družino, Ognjišče, Mavrico kljub letnemu 
strošku ostanete zvesti. Rad bi spomnil in 
nagovoril tudi mlade družine, da se 
morda na novo naročite na dobro 
krščansko branje. Naročnino lahko 
uredite še naprej preko župnije.            
Kako pa je z naročninami za prihodnje 
leto? Letna naročnina Ognjišča za 
naročnike je 36,50 €, za Družino s 
prilogama Naša družina in Slovenski čas 
ter dostopom do digitalnih izdaj 130 €.   
Priporočam tudi drugo zelo dobro 
duhovno hrano: Beseda med nami, Božje 
okolje, Magnificat. Za otroke je Mavrica 
res kakovostna revija. Sicer pa, čas za 
obnovitev naročnine je do konca januarja 
2022.  

 

 Ob pogrebu + OČKO JOŽE-ta iz fare Ojstrica 
so darovali za sveto mašo: bratje in sestri z 
družinami – 2 maši, družina Muš – 2 maši, 
Silva in Sam – 2 maši, Jaževa Berti in Marta, 
družina Lorber, Joži Krevh, Perjetovi, 
Mežnarjevi, Pogačevi, družina Mori Stanka, 
Srebnikovi, Ivanovi, hčerka Jelka, Šilerjevi, 
družina Runež, Jožica in Rok Lubej, nečakinja 
Jasna z druž., Marina Karničnik; 
Za farno cerkev zbrano 222 €.     
Hvala vsem za svete maše in darove za cerkev. 

 

Ob pogrebu + SELOKOVNIK OŽBEJ-a iz fare 
Ojstrica so darovali za sveto mašo: Rudi 
Sekolovnik – 3 maše, animatorji iz 
Dravograda – 2 maši, Tomaž Sekolovnik z 
družino – 2 maši, Danijela Kotnik z druži – 2 
maši, Jeseničnikovi, Jože Sekolovnik, Velški 
Moriji, Mežnarjevi, Zofija Mager in Sara, 
Ožbej Verhnjak z ženo, Karmen, Jelka in 
Marinka,    
Hvala vsem za svete maše. 

 

ADVENTNE PONUDBE ZA 

POGLOBITEV ADVENTA 

Župnija Ravne na Kor. vabi na adventna 

srečanja vsak petek ob 19.00 preko 

zoom-a. Prijave so potrebne. (glej plakat) 

 

Zanimivo ponudbo nudijo tudi v PPŽ 

Slov.Gradec in sicer adventna srečanja 

po zoomu. Več o tej ponudbi najdete na 

njihovi spletni strani www.pastir.si  

za konec 

ZGLED – Oče hoče sina naučiti 
lepega vedenja: »Kaj narediš, ko 
sediš v polnem avtobusu in vstopi 
starejša gospa?« »No, isto kot ti, 
delam se, da spim.«

http://www.pastir.si/

