
MAŠNI NAMENI  od 12.decembra do 19.decembra 2021 

  

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 

 

Ponedeljek 
13. december 
Lucija, muč. 

18.00 
18.30 

Č – PO NAMENU   
D – † MARIJA in IVAN KORDEŽ ter MAKS ŠLEBNIK    

Torek 
14.december   

Janez od križa, r  

18.00
18.30  

Č – PO NAMENU     
D – † SOPFIA PUNGARTNIK      

Sreda 
15.december 

Drinske mučenke 

6.00  
16.00 

  

D – svitne - † MARICA OŠLOVNIK  
L – † TOMAŽ PAVLIČ  
    

Četrtek 
16.december 

17.00
18.00
18.30 

D – Razgovor za krst /starši+botri/ 
Č – † ALOJZ, IVAN, MARIJA in MIMA KOGELNIK   
D – † ŠTEFAN POLANER   

Petek 
17.december  

  

 
9.00 

 18.30 

Začetek božične osemdnevnice  /Kralja ki prihaja, pridite molimo/ 
Križ – V DOBER NAMEN   
D – † ŠTEFAN PŠENIČNIK  - osmina 

Sobota 
18.december   

  

 11.00 
18.30  

Č – † ZOFIJA ŠTRUC     
D – večerna nedeljska maša: † MATILDA RUDOLF – 30.dan     

  

8.00 
8.00 

 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 

Č – † mama, oče in sestra ŠTEFKA TAJZEL  
ŠT – † IVAN BOŽANK – 30.obl. in pri hiši pomrli 
        † MARIJA GRIBEN in ŽAMPOVI - r    
ŠP – † ALOJZ  RAVLAN– 1.obl. in ERIKA RAVLAN  
D – † STANKO VUZEM – 50.obl. in ANICA  
L – † MARIJA KOLETNIK in JOŽE ter bratje in sestre         
O – † JOŽE OŠLOVNIK  

     MISEL:   

 Če bi se človek vedno 
zavedal dejstva, da je po Jezusovem 
prihodu na ta svet in po njegovem 
trpljenju odrešen, potem bi ga 
moralo prevzeti veliko veselje in 
radost nad bivanjem. 

Danes je tretja adventna 
nedelja. Zato se danes prižge na 
adventnem vencu tretja sveča. Že s 
samo svečo je izraženo, da 

obhajamo nedeljo, ki se imenuje 
'gaudete'. Kar pomeni 'veseliti se'. 
Besedila, ki jih bomo slišali pri sveti 
maši, nas bodo spodbudila, da 
moramo biti v svojem življenju 
veseli in srečni, ker smo božji 
otroci. 

 
 

 
Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

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

mailto:igor.g@rkc


    Številka 50       12. december 2021 
 

TRETJA ADVENTNA NEDELJA 
 

Tretja svečka na adventnem vencu nas 

skupaj z Janezom Krstnikom 

nagovarja k dobroti in vsakršni 

strpnosti do sočloveka. Mar ni prav 

čas, ki ga je zaznamoval korona virus,  

poln izzivov tudi za nas kristjane? 

Pripravljamo se na Njegov prihod med 

nas. Naj se Dete rodi med potrpežljive, 

vesele, radostne in upanja polne ljudi 

Primaknimo svoj plamenček v srcu k 

temu, da bo lahko toplina objela ta naš 

svet. 
 

Hrepenenje nam odpira pravo pot do 
božiča 
 

Z avtom sem nekega adventnega večera 
želela zapustiti kletno garažo. 
Zapeljala sem prav do stebra 
z zapornico in pritisnila rumeni 
gumb – nič. Malo počakam, 
ponovno pritisnem, nekoliko 
močneje – spet nič. Še zadnji 
poskus – zaman. Sežem po 
telefonu, da bi poklicala 
pomoč na številko, zapisano 
na stebru ..., a v kletni garaži 
seveda ni signala.  
Zavzdihnem in avto zapeljem 
vzvratno nekoliko na stran ter 
po stopnicah zapustim 
zgradbo, da pokličem pomoč. Stala sem 
tam in čakala.  
Priznam, da je v tistih minutah adventna 
pesem, ki pravi, naj široko odpremo vsa  

 
vrata, zame dobila povsem nov pomen. 
Nenadoma mi je postalo jasno, kako 
hrepeneče lahko čakamo, da se končno 
odpro zaklenjena vrata – tudi če gre samo 
za zaporo ob izhodu kletne garaže.  
Čez petnajst minut je prišla gospa, 
prislonila je čip na belo omarico in – o 
čudež, zapora se je dvignila! 
 
Včasih ljudje obsedimo, smo v kaj ujeti, si 
sami ne moremo več pomagati. Lahko se 
znajdemo v situacijah, na katere nimamo 
vpliva, za katere nismo nič krivi – 
znajdemo se sami, izgubljeni in nemočni. 
Vrat, ki bi nam odprla izhod, ne vidimo 
več, ključavnice so zaklenjene. Sam ne 
bom našel poti ven. Potrebujem nekoga, 
ki mi pokaže vrata, odklene ključavnico.        
           Na božič Bog odpre vrata, ki vodijo 
iz nebes na zemljo. Bog postane človek, 

pride v moj svet, odpre in čaka – dokler 
nisem spet sposoben iti dalje. 
Kaj je potrebno? Nič, samo moje 
hrepenenje, da bi spet šel na pot.  

A. Schwarz, Divji božič 

   

   



 

Vsak večer prižigamo sveče, 

nocoj bomo prižgali tretjo. 

Drobni plameni  

spremljajo našo molitev,  

ko se pripravljamo  

na praznovaje Rojstva. 

Venec, sveče in molitev  

so znamenje vere.  

Živimo pa vsak zase,  

ne izgorevamo v ljubezni,  

ki bi  ljudem oznanjala naše  

veselo oznanilo. 

Smo le luč pod mernikom,  

skrita, komaj brleča.  

Luč pa je, da sveti ljudem. 

Molili bomo ob tej sveči, 

da bi naše življenje zažarelo  

v ljubezni,  

kot zažari žlahtni kamen,  

če se vanj ujame sončni žarek. 
 

 
 A. Schwarz, Divji božič 

 
Veliko časa pridobi družina in  

kako lepi so večeri, ko se pokvari televizor.  
Zakaj si takih večerov ne naredimo 

načrtno?  
Časa do božiča je še več kot dovolj. 

 
  
Eden najsvetlejših likov tega stoletja je 
papež Janez XXIII., ki se ga je prijel 
vzdevek Janez Dobri. Kljub tako 
odgovorni službi je vedno ohranil iskriv 
humor, duhovitost in vedrino ter s tem 
očaral vse okoli sebe. Nekoč mu je 
novoimenovani škof potožil, da mu težko 
breme škofovske službe ne pusti spati, in 
razumevajoči Janez XXIII. mu je 
odgovoril: »Oh, veste, meni se je v prvih 
tednih papeževanja enako dogajalo. Od 
samih skrbi cele noči nisem spal. Potem 
pa sem enkrat v polsnu videl svojega 
angela varuha, ki mi je prišepetal: 
'Giovanni, ne imej se vendar za tako 
pomembnega.' Od takrat spet izvrstno 
spim.« 
V tem hudomušnem odgovoru se razkriva 
dobršen del skrivnosti življenjske vedrine. 
Če bi bili malo manj zaverovani vase in v 
svojo pomembnost, bi stvari sprejemali 
veliko mirneje in bolj sproščeno. 
Adventni čas je povabilo k takšnemu 
veselju. Čim temnejši in hladnejši so 
decembrski dnevi, tem svetleje je v 
srcih, ki pričakujejo in se v 
pričakovanju veselijo. 

 



KORISTNE MISLI  
 

Če boš pripravil svoje srce in povzdignil 

k njemu svoje roke, če boš odstranil zlo s 
svojih rok in ne boš trpel krivice v svoji 

hiši, boš povzdignil svoj obraz brez 

madeža, trden boš, ne boš se bal. 
(Jobova knjiga) 

 
Naša vera ni nastala iz samotnega 

razglabljanja, ampak izvira iz pričevanja 

drugih, iz občestva; prihaja od poslušanja 
in odgovarjanja, od sprejemanja in 

dajanja. 
(nadškof Franc Kramberger) 

 
Trikrat na dan nas spomni zvon na 

najvažnejši trenutek v zgodovini: druga 

Božja oseba je postala človek, da bi mi 

postali božji. 
(škof Stanislav Lenič) 

 
Od družin je odvisno, kakšni so ljudje. 

Dobre družine dajejo dobre ljudi, slabe 

družine slabe ljudi. Tako učijo, pišejo in 
to vidimo mi sami. 

(mučenec Danijel Halas) 
 

 

  
[KNJIGA MESECA DECEMBRA] za 9,90 €. 

Knjiga prinaša pravo zakladnico misli 

papeža Frančiška o tem, kaj je 

resnična sreča in kako jo doseči.  

 
 

V petek 17.12.pričnemo z božično 
devetdnevnico.  
Vabljeni k poglobljeni pripravi na 
praznik Gospodovega rojstva.  
V okvir tega sodi tudi sveta spoved. 
Priložnost, da jo opravite, bo v 
četrtek, petek in soboto ob 17.45 do 
18.15. Potem sledi advent s 
Sv.Jožefom.  

  
 

V sredo 22.decembra pa bo ob 
17.30 skupna priprava na spoved in 

nato odveza. 
  

Ob pogrebu + PŠENIČNIK ŠTEFAN-a iz 
Robindvora so darovali za svete maše: žena 

Ana, Olga z družino iz Vuzenice, Mira Mlakar. 
Hvala za svete maše.    /Darovi za cerkev - 31 €/.  

 

za konec 
CEPLJENJE – »Mojega otroka ne boste 

cepili!« (mama Irma 77 let, o sinu Slavku 50 

let). 


