
MAŠNI NAMENI  od 5.decembra do 12.decembra 2021 

      

8.00 
8.00 

 
9.30 

  
 9.30 
11.00 
11.00 

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

 

Ponedeljek 
6. december 

18.00 
18.30 

Č – † MARIJA KNEZ – 3.obl.     
D – † BRANKO SKRUBE, mama MARIJA in sestra ANKA STOPAJNIK  

Torek 
7.december 

Ambrož, cer.uč.   

 
18.00
18.30  

   
Č – za ZVELIČANJE DUŠ   
D – † ALBIN VALENTI     

Sreda 
8.december 

BREZMADEŽNA 
DEVICA MARIJA 

6.00  
17.00 
18.00 
18.30 

D – svitne - † FERDO GNAMUŠ 
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK in pri hiši pomrli   
Č – † ALBERT, PETER in METOD KOTNIK 
D – † MIRKO KALIŠNIK - osmina 

Četrtek 
9.december 

18.00
18.30 

Č – †  MAKSIMILJAN in CILKA KONEČNIK      
D – † BERTA PODERŽAN 

Petek 
10.december  

 Loretska Marija 

9.00 
16.00
18.30 

Križ –  † WORNIKOVI  
L –  † DARKO KUŠEJ, MARJANA in MARJETA     
D – † MARIJA VRTIČ – 30.dan 

Sobota 
11.december   

  

 11.00 
16.00
18.30  

Č– † KONRAD FERK – 2.obl.    
L – † VLADO ROTOVNIK in PETER VERNEKER 
D – večerna nedeljska maša: † MIRAN BREČKO – 9.obl. – r 
 † MARICA IMENŠEK, mož STANKO, stric BLAŽ in sestra DANICA    

  

8.00 
8.00 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 

Č –  † PAVEL in INGA KOTNIK  
ŠP – †  TILEN BOŽIČ  
ŠT – † družina MULEJ in CEHNER 
D – † JANJA VISKOVIĆ  
L – † JANEZ in MARIJA KERT in pri hiši pomrli        
O – † KRESCENCIJA ČERU 

     MISEL:   Tudi če nas ljudje 

od časa do časa pozabijo, Bog nas ne 
pozabi. Na to dejstvo je poskušal 
spomniti starozavezni prerok Baruh. 
-Judje, ki so živeli v izgnanstvu; 
-apostol Pavel, ki se je nahajal v 
zaporu in 
-Janez Krstnik, ki je živel v puščavi, 
vsi so pričakovali Gospoda. Trdno so 
bili prepričani, da bo Bog prišel. To 
zavedanje jim je pomagalo, da so 

premagali velike krize v svojem 
življenju. Vprašajmo  se, ali je tudi v 
naši zavesti Bog živ? Ali smo 
prepričani, da bo Gospod enkrat 
prišel? Dostikrat pozabljamo na Boga. 
Bog nas ne pozabi. Dobro je, če se 
človek tega dejstva stalno zaveda, še 
posebej takrat, ko se počuti 
osamljenega in od vseh zapuščenega. 
 
Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

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

mailto:igor.g@rkc


    Številka 49       5. december 2021 
 

Druga svečka na adventnem vencu nas 

opominja, da je sicer še nekaj časa, da 

pripravimo Gospodu pot do našega srca, a 

hkrati se moramo podvizati, če želimo to 

narediti korenito in z namenom, da lahko 

pri nas tudi ostane. Vabi nas, da smo tudi 

mi, kakor Janez Krstnik, pričevalci v 

današnjem svetu. Kakor pri njem obleka, 

lahko tudi pri nas že zunanji vtis pove 

veliko. Naj nas ljudje prepoznajo po »živi 

ljubezni«, ki v nas raste in prehaja tudi na 

druge.
 

Kaj se skriva v 
‚notranjosti‘ 

božiča? 
 

Bog postane človek. 
Stopi dol: k nam, v 
naš svet. Odpre 
vrata med nebom in 
zemljo, odpre meje, 
prinese zemlji 
nebesa. Pride k 
nam ljudem, pride k 
meni. To pa ima za 
moje življenje 
posledice.  
Če Bog postane 
človek, potem 
smem tudi jaz biti človek. Če 
prinese nebesa na zemljo, potem  

 
so nebesa tudi v meni. Zato gre pri 
tem tudi za njegovo povabilo: 
postati in biti človek! Kaj to 
pomeni? Čutiti se, zaupati 
hrepenenju, začeti nekaj novega 
kljub strahu, upati kljub vsej 
brezupnosti, ljubiti, odpraviti se, 
izpustiti ... 
Seveda se lahko potem kritično 
vprašamo, ali je tudi vse, kar 
navzven delamo in rečemo v teh 
tednih, povezano s prej naštetim. 
Ali ‚zunanje‘ odseva takšno 
‚notranje‘? Ali pa se je nekako 
razdvojilo, osamosvojilo? Imata 

Jezušček in njegovo veselo 
sporočilo sploh še kakšno 
možnost proti ‚božičku‘? Ali 

   

   



enostavno delamo 
isto kot vsi drugi? 
In to morda 
počnemo, kljub 
temu da nas 
‚notranjost‘ 
pravzaprav ne 
zanima kaj dosti? 
A jaz verjamem v 
božič. Verjamem, 
da ne glede na to, 
kaj postavimo 
‚zunaj‘, lahko v tem 
vseeno najdemo 
nekaj‚notranjosti‘. In tega ne more 
odvzeti noben božiček, nobena, še 
tako očarljiva praznična okrasitev.  
Sredi prepolnega nakupovalnega 
centra, obdarovalne mrzlice, v 
vseh, včasih prav kičastih božičnih 
pesmih, lahko najdemo sledi 
hrepenenja, ljubezni, upanja. Za 
božičkom se v štalici skriva ta 
Otrok. In obljuba ljubezni.  
In ne bom izgubila upanja, da 
ljudje hrepenijo prav po tem, po 
življenju in živahnosti, obljubi in 
upanju, po biti in postati človek. To 
je ‚notri‘. 
Kar je notri, je včasih preoblečeno. 
Morda se je tudi Jezušček samo 
preoblekel v božička.  A. Schwarz, Divji božič 

 

  

 

MOLITEV V ADVENTU 

Gospod, ti pošiljaš Jezusa, zato da se 

v moji stiski ne izgubim in ponovno 

najdem mir in moč. Daj, da bi v tem 

adventu ponovno našel stik s Teboj in 

mojimi bližnjimi, tako kot to želiš Ti. 

Daj, da bi našel delo ali razvil talent, 

zaradi katerega nisem imel prej časa 

ali moči. Daj, da bi ozdravel ali vsaj 

spoznal, kaj me po tej bolezni želiš 

učiti. Gospod, ti si prišel, da bi jaz 

živel obilje že tukaj – v odnosu do 

sebe, drugih in Tebe.Gospod, daj da 

bi okušal, da sem ljubljen od Tebe. 

Amen. 
(Vir: operando.org) 

 
 
 
 



Križ mladih je 

vabil k molitvi za 

mlade in mladi naj 

bi molili zase… 

Pri Sv.Križu nad 

Dravogradom je 

bil od nedelje 

28.11.do petka 

3.12. postavljen 

Križ mladih – vabil je k molitvi. Odzvalo se 

je sicer bolj malo vernikov, a njegovo 

sporočilo je nagovarjalo. Le Jezusov križ je 

ključ do sreče in nebeškega veselja. Hvala 

vsem, ki ste se zbirali ob tem križu in 

vključili svojo mlado generacijo v molitev. 

Naj prinese obilje blagoslova. Od nas 

potuje Križ mladih na Remšnik. 

Pri Sv.Petru na Kronski gori je 

potekala adventna delavnica.  

Izdelki za adventno doživetje praznikov 

so lepo uspeli in povezali udeležence 

med seboj. Hvala za izvedbo in 

konkretno akcijo v tem  

adventnem času.

  
O Zveličar, pridi skoraj, 

spolni, kar srčno želim, 

moč prinesi mi od zgoraj, 

da se čisto spokorim. 
 

Mir nebeški nam dodeli, 

naj ga uživamo veseli; 

zberi nas na sodni dan 

med ovce na desno stran. 

 

ADVENTNI SIMBOLI 
 

Povabim vas na pot adventa tudi s 
simboli. Začeli smo z adventnim vencem, 
simbolom čuječnosti, spremembe navad, 
majhne lučke, začenjanja z majhnim in 
vztrajanja … Za ta teden pa si poiščite 
vejice (češnjevo ali forsitijo, breskev …), ki 
jih boste doma dali v vodo in zemljo in 
bodo morda ozelenele do božičnih 
praznikov…  

OTROCI 
Ob verouku doma sledite tudi zgod- 

bam iz adventnega koledarja. 
Vse povabim, da pošljete vašo kratko  

molitev pri jedi, ki jo sami sestavi- 
te. Jo bomo objavili na www.jagnje.si 

   

 Ob pogrebu + KALIŠNIK MIRKO-ta iz Viča so 
darovali za svete maše: sestra Breda -3 maše, 
brat Marko – 2 maši, sin Vito – 2 maši, nečak 
Peter, nečak Miha, nečak Luka, Tilka Berdnik, 
sestrični Anka in Marjana;  
Hvala vsem za svete maše.   
 

Ob pogrebu + SOPHIE PUNGARTNIK so 
darovali za sveto mašo: Ljuba Naglič z 
družino; 
Hvala za sveto mašo. 
 

Ob pogrebu + SELOKOVNIK OŽBEJ-a so še 
darovali za sveto mašo: Salačnikovi; 
Hvala za sveto mašo. 

za konec 
 
OPRAVIČILO – Oče v opravičilu napiše 
učitelju: »Prosim vas, da opravičite jutranjo  
zamudo moje hčerke. Imam sedem hčerk in 
samo eno ogledalo.« 

http://www.jagnje.si/

