
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 4.decembra do 11.decembra 2022 
  

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       

 

Ponedeljek 
    5. december     

8.00 
18.30  

Č – PO NAMENU   
D – † MARJETA REBERNIK in ŽNIDARJEVI                                             

 

Torek 
6. december  
Miklavž, škof    

17.00
18.00 
18.30  

L – † ZDRAVKO SMREČNIK 
Č – † MARIJA KNEZ – 4.obl.    
D – † BRANKO SKRUBE, MARIJA SKRUBE                  

Sreda  
7.december  

Ambrož, škof.  

6.00 
9.30 

18.00  

D – svitne: ZA ZDRAVJE /esej in pogovor ob kavi-čaju/                                                        
Mežica – dekanijska rekolekcija  
Č –  † ANČKA LUŽNIC in HUBERT KADIŠ    

Četrtek  
8.december  

BREZMADEŽNA 
MARIJA   

11.00 
16.00
18.00 
18.30  

O – † STOSLOVI 
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK in pri hiši pomrli 
Č – † ALBERT, METOD in PETER KOTNIK  
D – † MARIJA KRAJNIK in njena rodbina  

Petek  
 9.december      

9.00 
18.30 

Križ – † BOŠTJAN JURIČ    
D – † MARIJA PODERČNIK – 50.obl. in rajni PETROVI      

Sobota  
10.december 

Loretska Marija   

 18.00  
18.30 

Č – † starši MUŠ, brat in VID  
D – večerna nedeljska maša: † FRANC RAMŠAK     

  

TRETJA 
ADVENTNA 
NEDELJA 
11.december 

 

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

 
 

11.00 
11.00 

ŠP – †  MILKA VRHOVNIK 

           ŽIVE ROŽE ROŽNEGA VENCA  
Č –  † TONČKA ZAJC  
ŠT – † KRISTINA CESAR 
D – † FRANC KRAVS – 1.obl.  
     †FRANC KREVH – 50.obl. in KONRAD FERK -3.obl. in KREVHOVI SOR. 
/mašno sodelovanje pripravijo molivci za duhovne poklice/ 
L – † VINKO PŠENIČNIK -Kleder in pri hiši pomrli  
O –  † PETER, TEREZIJA in KATARINA OKROGELNIK in  
                                                                             pri JAMNIKU pomrli        

 

ADVENTNA DUHOVNA MISEL:  Podobno kot apostol Peter, moramo tudi 
mi zapustiti goro in stopiti nazaj v naš vsakdan, ki je po navadi siv.  

Toda spomin na srečne trenutke nam pomaga, da sivino vsakdana lažje 
prenašamo. Ta spomin nam vliva upanje. Sekira je že nastavljena drevesom na 
korenino.  Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj.  

Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je 
močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v 
Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo 
spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«                          /Fr.Kraner/  



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

Številka 49    4.december 2022 
 

      

DRUGA ADVENTNA NEDELJA: 
 

Medtem ko se nadaljuje začeta pot 
adventa in se pripravljamo na obhajanje 
Kristusovega rojstva, odmeva v naših 
skupnostih klic Janeza Krstnika k 
spreobrnjenju. Je nujen klic, da odpremo 
srce in sprejmemo Božjega Sina, ki 
prihaja med nas, da razodene Božjo 
voljo. 
Danes, sedaj se odloča o naši bodoči 
usodi; s konkretnim obnašanjem v tem 
življenju odločamo o naši večni usodi. Ob 
zatonu naših dni na zemlji, v trenutku 
smrti, bomo ovrednoteni na podlagi naše 
podobnosti z Otrokom, ki se bo rodil v 
ubogi votlini v Betlehemu, saj je On 
merilo, ki ga je dal Bog človeštvu.  
 

Nebeški Oče, ki je z rojstvom svojega 
Edinorojenega Sina razodel svojo 
usmiljeno ljubezen, nas vabi, naj hodimo 
za Njim tako, da naredimo iz našega 
bivanja dar ljubezni, kakor je to storil On. 
In sadovi ljubezni so tisti “vredni sadovi 
spreobrnjenja”, o katerih govori sveti 
Janez Krstnik, ko se z ostrimi besedami 

obrača na farizeje in saduceje, ki so se 
pomešani med ljudstvom prišli krstit. 
 

V adventnem času smo poklicani, da 
poslušamo Božji glas, ki odmeva v 
puščavi sveta. Vera postane močnejša, 
če se pusti razsvetliti z Božjo Besedo, saj, 
»kar koli je bilo namreč napisano pred 
nami, je bilo napisano v naše poučenje, 
da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, 
ki jo daje Pismo, imeli upanje«.  Po: Benedikt XVI.                                              
   

             Razporejanje otroških slikic na temo: obisk Karitasa.                                                         



 

  ADVENTNA HIMNA 
 

Vse od mojega otroštva me vsak 
advent spremlja znana stara pesem 
Vi, oblaki, ga rosite. Kot otroka me 
je ta pesem le očarala, nisem pa 
vedel, kaj pomeni. Kaj pomeni ta stari 
adventni klic? Rosa je v Stari zavezi 
pomemben simbol. Kaže, kako nebo 
oplaja zemljo. Rosa ponoči neslišno 
pada na večinoma suha polja. V 
jutranjem soncu se blešči, njene 
kapljice spominjajo na dragocene 
bisere. Biser pri Grkih simbolizira 
ljubezen, pri Perzijcih devištvo.  

 

Rosa je prispodoba za odrešitev in 
prenovo življenja. V Izraelu je bila 
rosa, ki je ponoči legala na izsušeno 
zemljo, vedno znova podoba tega, 
da Bog sam skrbi za ljudi, da z nežno 
roso svoje Ljubezni oplaja tisto, kar je 
v nas izsušeno, ter iz nas izvablja 
novo življenje. Naj nebo skrivoma in 

čisto tiho prosi na nas. Mesija ne bo 
prišel z zunanjo močjo, pač pa kot 
rosa, ki se na zemlji lesketa kot biser 
in tudi nas preoblikuje v dragocen 
biser, kakršnega nam je namenil Bog 
že od vekomaj. Podobno kot rosa 
tudi dež simbolizira Božje oplajanje 
zemlje. Oblaki pa naj ne bi pustili 
padati le dežju, ki oplaja, pač pa naj 
bi deževali pravičnost. Ljudje, ki nas 
je posušila in izsušila opoldanska 
vročina našega vsakdana, 
hrepenimo po Pravičnem, po 
človeku, ki se popolnoma razlikuje od 
nas, ki je pravičen, pravi, pokončen, 

ki ustreza 
podobi 

človeka. 
Hrepenimo po 
Pravičnem, ki 
bo tudi nas 

naredil 
pravične, ki bo 
tudi nas 
vzravnal in 
nas vodil k 

pravemu 
življenju. 

Čutimo, da bo 
naše življenje 
uspelo in 
obrodilo samo 

tedaj, ko bo ta Pravični prišel k nam 
in popravil vse, kar smo storili narobe, 
ker smo se odvrnili od Boga. Tako v 
adventu hrepenimo po Odrešeniku, 
ki ozdravlja naše rane, po Mesiju, ki 
nas osvobaja, po Pravičnem, ki nam 
omogoča, da živimo prav. Po: A. Grun, Božična knjiga 

 
Fotografija: internet 



 

SVETI NIKOLAJ –  
SVETI MIKLAVŽ 
 

Iz življenja sv. Nikolaja, prijatelja 
otroških src, nimamo veliko 
zgodovinskih podatkov, več nam o 
njem povedo prisrčne legende. 
Zanesljivo je dejstvo, da je bil Nikolaj 
škof v Miri v Mali Aziji, kjer je v visoki 
starosti umrl okoli leta 350. Pobožnim 
staršem, ki sta bila dobra in usmiljena 

človeka, odprta za reveže, se je rodil 
potem, ko sta bila že dolgo poročena. 
Nikolaj (njegovo ime pomeni "zmaga 
ljudstva") ju je posnemal v 
dobrodelnosti. Premoženje, ki sta mu ga 
zapustila starša, je razdelil med reveže, 
sam pa je postal redovnik. Ko je umrl 
škof v Miri, so verniki po dolgi molitvi 
sklenili: tisti duhovnik, ki bo naslednje 
jutro prvi stopil v cerkev, naj bo novi 
škof! To je bil Nikolaj. Svojim 
vernikom je hotel biti zgled v vsem, 
zlasti v dejavni dobroti. Po legendi je 
priskrbel primerno doto trem dekletom, 
ki so bile obubožane in bi zabredle v 

sramoto, tako pa so se lahko pošteno 
poročile. 
Temu priljubljenemu svetniku je na 
Slovenskem posvečenih zelo veliko 
cerkva – okoli 200 – in tudi ime Nikolaj, 
Nika pa še razne druge oblike, je zelo 
pogosto. 

Po: M. Joslin, Sveti NIkolaj 

Obisk Miklavža po naših župnijah 
bo v ponedeljek ob 16.00 v 
Dravogradu in v Šentjanžu. Ob 

17.00 v Črnečah, ob 
18.00 v Libeličah. 

 

Vabljeni na adventne 
večere na Ravne - 
petek 9.12. ob 19.00 v 
farofu. Pogovor bo 
tekel o sinodalnem 
gibanju v naši 
nadškofiji. Predava g. 
Vinko Potočnik. 

 
SVITNE V DRAVOGRADU 

V sredo 7.decembra bomo obhajali 
svitne. 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). Tema: Kaj doživljajo 
duše v vicah?... /iz intervjuja z Marijo Simma/  
 

Šala za konec 
 

RAZLIKA– Kakšna je razlika med 

arheologom in kozmetičarko? 

Arheolog izkopava starine, 

kozmetičarka jih pokriva.  


