
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 27.novembra do 4.decembra 2022 
  

PRVA 
ADVENTNA 
NEDELJA 
27.november 

 

 
 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 
 
 

11.00 

Nedelja Karitas – darovanje namenjeno delovanju Karitas 
Blagoslov adventnih vencev /nakup od Karitas Šentjanž in Dravograd/ 
ŠT – † BETKA KOTNIK – 2.obl. in JOŽE KOTNIK 
L –  † MAKS KUPNIK in PRAJZOVI pomrli  
ŠP – † LJUDMILA ŽVIKART – 30.dan 
D –  ZA ZDRAVJE in blagoslov mlade družine ob krstu  /krst/  
Č –   Andrejeva nedelja: † ŠTEFAN SKUTNIK 
                               † VRHOVNIKOVI in FLISOVI SOR. 
                               † starši: FRANCKA in MAKS KOTNIK ter MAKSI in SOR. 
                            ZA ZDRAVJE   
O – † starši VAUKMAN   

 

Ponedeljek 
    28.november     

17.00 
18.30  

L – † AMALIJA PRIMOŽIČ 
D – † JOŽICA PROHART – 27.obl.                                           

 

Torek 
 29.november  

18.00 
18.30  

Č – † MARICA KOGELNIK     
D – † MIRA LUKMAN - osmina                

Sreda  
30.november 
Andrej. apos.  

6.00 
18.00  

D – svitne: †ANA DOLINŠEK in SOR. /esej in pogovor ob kavi-čaju-/                                                        
Č –  v DOBER NAMEN in ZA ŽIVE in RAJNE FARANE    

Četrtek  
1.december  
Prvi četrtek   

9.00 
18.00 
18.00
18.30  

DSČ – PO NAMENU /D/    
Č – † duhovnik PETER GROBELNIK  
D – molitvena ura za duhovne poklice 
D – † JULIJANA OŠLOVNIK - osmina / ZA DUHOVNE POKLICE  

Petek  
 2.december 
  Prvi petek     

9.00 
18.30 

Križ – † ELA TOVŠAK     
D – † ŠTEFAN PŠENIČNIK – 1.obl.     

Sobota  
3.december 

Frančišek Ksav.   

 18.00  
18.30 

Č – † FRANCI EPŠEK   

D – večerna nedeljska maša: † FRANC SIRK – 21.obl. in ZA ZDRAVJE     

  

DRUGA 
ADVENTNA 
NEDELJA 
4.december 

 

8.00 
8.00 
9.30 

 
10.30 

 
11.00   

ŠT – † MARTIN HRANJEC – 2.obl.    
Č –  † KLANČNIKOVI   
ŠP – † MARJAN PIRNAT – obl. in FRANC ter IVAN 
         † CVETKA URŠNIK – 2. obl. 
D – družinska slavilna maša: † FRANC ŠTAHER 

                                                † FRANC RAČNIK - obl.     
L – † AMALIJA PŠENIČNIK, PAVEL JERGAČ in LUDVIK TERTINEK       

 

ADVENTNA DUHOVNA MISEL: Kadar pričakujemo prihod nekoga, se 
navadno nanj pripravimo. Na Gospodov prihod se pripravljamo tako, da 
razmislimo o svojem življenju in da poskušamo spremeniti smer življenja, če je 
potrebno. Jezus nas ne straši, temveč vzgaja. Vzgaja k pripravljenosti, da dostojno 
dočakamo največji dan tega sveta, Njegov dan, dan, ki bo vreden videti novo nebo 
in novo zemljo, naše vstajenje in odrešenje. Zato je adventni čas tudi čas 
spreobrnitve.                                                                                                     /Fr.Kraner/  

 

Glasilo izdajajo PPŽ Dravograd. Odgovarja Igor Glasenčnik, e-mail: igor.g@rkc.si  



Številka 48    27.november 2022 
 

      

 NEDELJA KARITAS 
 

Vedno je največji izziv župnijske Karitas 

in tudi župnije ohranjati človečnost, 

dobronamernost in sprejetost za vsakega 

človeka, ki potrka na njena vrata. Tudi če 

ima težave z zasvojenostjo, če je jezen na 

ves svet, na svojo družino ali službo, če je 

celo agresiven, če se je vdal v usodo in  

 

žalost, če nima najboljših navad in 

vztrajnosti, ali če samo razmišlja, kaj mu 

pripada ..., kot da smo servis, je pred 

nami oseba. Gledamo v oči človeka s 

svojim dostojanstvom, ki je narejen po 

Božji podobi. Če je prišel do nas, 

zagotovo potrebuje pomoč, ne samo v 

hrani, ampak največkrat v potrebi, da bi 

bil v naših očeh vreden. Lahko 

prehodimo z njim del poti in mu 

pomagamo, da se bo počutil sprejetega in 

da bo v sebi v okolici (ponovno) odkril 

tisto najboljše in najlepše. Mogoče bo 

preko naših dobrih del celo odkril pot do 

Jezusa. Zato je prihodnost župnijske 

Karitas in župnije, da postaneta dom za 

vse izključene, ki ne sodijo nikamor, pa 

vendar so tukaj in vendar so ljudje s 

srcem, ki bije. To je dom, ki ga lahko tudi 

v fizični obliki skoraj ob vsakem času  

obiščeš, se pogreješ, celo kaj prebereš, 

predvsem pa začutiš živega sočloveka, ki 

mu ni vseeno zate. In ko steče beseda, so 

to prvi koraki k spremembi na bolje.  

Naj se naše srce uči sprejemati druge 

ljudi, jim prisluhniti, jih skušati razumeti, 

se v njih vživeti in jim pomagati.                   
                                                                        Po: P. Tomažič 
 



 

SKRIVNOST LJUBEZNI 
 

Jaz nikoli nisem bila odlična kuharica. In 

tako se mi je nekega dne kosilo zažgalo, a 

sem ga vseeno postavila pred mojega 

moža.  

Za mizo so sedeli tudi moji odrasli otro-

ci, ki pa so prišli samo na kavo. Gledali so 

kaj bo rekel, čeprav so vedeli, da nikoli ni 

imel nikakršnih pripomb za hrano. Vse je 

rad pojedel. Z razliko od njih.... 

Mož je normalno jedel kosilo in me 

vprašal, kakšen je bil moj dan. In kako se 

počutim. Pogledala sem ga solznimi očmi 

in skomignila z rameni. Opravičila sem za 

zažgano kosilo. Nikoli ne bom pozabila 

njegovega odgovora. 

 "Draga moja, kosilo je bilo odlično." 

 Kasneje so ga otroci vprašali, ali je 

povedal resnico. 

 Objel jih je in rekel: 

 "Vaša mama je imela težak dan v službi. 

Je utrujena, malo tudi bolna, morala je 

še sprehoditi psa. Je kar veliko dela 

opravila med kuhanjem kosila. Zato me 

zažgano kosilo ni prizadelo in ni bilo 

tako slabo, njo pa bi lahko prizadela 

moja ostra beseda. Vsi delamo napake. 

Življenje je potovanje. In vsi gremo bolj 

ali manj enako po tej cesti.. Danes si, 

jutri te ni... Danes si vesel, jutri žalosten. 

Danes si brez težav, jutri s težavami... 

Ja, vsem se nam lahko zgodi marsikaj. 

Zato je pomembno v vsaki situaciji 

ostati človek. To je najbolj pomembno, 

ohraniti mir in ostati človek ne glede na 

to, kako dobro ali slabo se dogaja v 

našem življenju v tem trenutku... Ne 

glede na to, kako dobro ali slabo smo... 

Ker... Kot pravijo, vedno je lahko dobro 

in bolje, pa tudi že jutri je lahko slabo in 

slabše... 

Nihče od nas ni nezmotljiv. Nihče od 

nas ni izmuzljiv. Nihče od nas ni imun na 

težave, bolezni, stiske ... Nihče od nas ni 

večji ali pomembnejši od tistega, ki je 

poleg nas. Vsem se nam lahko zgodi 

karkoli. Vse je samo življenje. Bodimo 

hvaležni za vsak dan... Vse je dobro, 

dokler je glava na ramenih, srce na 

pravem mestu. Vse je dobro, dokler je 

problem mogoče rešiti, popraviti... Vse je 

dobro, dokler je dobro, saj je jutri lahko 

še slabše.... Vedno imejta to v mislih." 
 

Ne smemo se osredotočati na napake, 

temveč podpirati tiste, ki jih imamo radi. 
 

Tukaj je skrivnost dolgih in srečnih 

zakonov ...                     (vir: internet) 



 

NEDELJSKI DRUŽINSKI 
DOPOLDAN – 4.12.2022 

Dragi starši! 
 

Tudi v decembru bi vas radi povabili 
na dogodek, ki ga pripravljamo v 
letošnjem pastoralnem letu: Nedeljski 
družinski dopoldan (NDD). Prvo 
srečanje je lepo uspelo, vaši odzivi so 
bili vzpodbudni.  

Za vas pripravljamo novo kratko temo, 
o kateri bomo potem izmenjali 
mnenja. Kolikor bo pač kdo želel in se 
čutil nagovorjenega. Namen je, da se 
podružimo v prijaznem in vzpodbud-
nem okolju, ter vsaj malo poglobimo 
vero in razširimo versko obzorje. 
 

Vabimo, da se dobimo v nedeljo, 4. 
decembra ob 8:45 in pred začetkom 
malo poklepetamo in ogrejemo. Za 
vas pripravljamo topel čaj, kavo in še 
kaj. Enako velja za vaše otroke, ki pa 
jih bodo prevzeli naši animatorji. 
 

Ob 10.30 pa z animatorji 
pripravljamo pričevanjsko slavilno 
sveto mašo. Bo malo drugače. 
Obljubljamo, da boste domov odhajali 
notranje obogateni in srečnejši.  
 

Za dogodek je zaradi lažje organizacije 
obvezna prijava. Najdete jo na 
www.jagnje.si  
 

Vabljeni na adventne večere na Ravne 
- petek 2.12. ob 19.00 v farofu. 
Pričevanje o romanju k Sv.Jakobu v 
Compostello. Predava Alojz Kačičnik. 

 

SVITNE V DRAVOGRADU 
Tudi letos bomo obhajali 
takoimenovane svitne. Bodo vsako 
sredo ob 6.00. Vabljeni k mašam v tej 
zgodnji uri, da se skozi odpoved in 
poglobljeno pripravimo na božične 
praznike. Po svitni maši pa vabljeni v 
kapelo na kavo in duhovni klepet 
(vsakič bomo nekako 5-7 minut poslušali 
kratek duhovni esej, podelili mnenja in 

spili kavico (čaj). Res vabimo vse, tudi iz 
drugih župnij PPŽD. Pridite, molimo!  
Poleg tega pripravljamo tudi 'nošenje kipca Marije' k 
družinam skozi advent (v Šempetru in Dravogradu). Na 
prvo adventno nedeljo bo kip začel romati po družinah.  
Vabljeni, da Marijo sprejmete in se povežete v molitvi. 
Lepo je, če boste povabili tudi sosede, prijatelje … Taka 
priprava je tudi priložnost, da se med seboj pokličemo, 
dogovarjamo, srečujemo. Molitev bo preprosta, predlog 
molitve bo priložen. V cerkvi se boste lahko zapisali, 
katere družine jo želite sprejeti in sproti se bo oblikoval 
razpored. Družina kipec naslednji večer odnese k maši 
in izroči naslednji prijavljeni družini. Prosimo za prijave.  

Ob pogrebu + CVETKE PEČNIK iz 
Mariborske so darovali za svete 

maše: Jaževi - 2 maši, družina Fratar – 
2 maši, Mara Tovšak, Majda in Tomaž 
Krajnc z druž., družina Vrabič, Mojca in 

Matjaž Dvoršek z druž., Marjeta in Vlado 
Vodenik z druž., Tatjana in Neža,, Bojan 
in Andreja Čas z druž., Alenka in Janko 

Tominšek z druž.;  
Zbrani darovi pri maši: 474 €.  

 

Hvala vsem za svete maše in darove  
za obnovo oltarja. 

 

Ob pogrebu + JULIJANE OŠLOVNIK 
iz Ojstrice so darovali za svete maše:   
 hčerka Mojca z druž., Gelca z druž. Ida 
Gracej, Zofka Frank, Ivan Gracej z druž., 
Grobelski, Pečnikovi; 

Zbrani darovi pri maši: 136 €.  
 

Hvala vsem za svete maše in darove  
za farno cerkev na Ojstrici.  

    

http://www.jagnje.si/

