
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 11.decembra do 18.decembra 2022 
  

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        

 

Ponedeljek 
    12. december     

18.00 
18.30  

Č –  † ALOJZ, MARIJA, IVAN in MIMA KOGELNIK   
D – † MARIJA ČAKŠ – 1.obl. in JOŽE, ŠTEFKA in starši MORI                                              

 

Torek 
13. december  

Lucija, dev.    

18.00 
18.30  

Č – † PETER RUDL      

D – † VINCENCIJA ŠAJHER -30.dan                   

Sreda  
14.december  

 Janez od 
Križa,red. 

 
6.00 

 
18.00  

 
D – svitne: V ZAHVALO ZA VSE PREHOJENE POTI in ZA ZDRAVJE   
                             /nato v kapeli pogovor ob kavi-čaju (duše v vicah?)/                                                        
Č –  † KLANČNIKOVI     

Četrtek  
15.december  

   Drinske muč. 

 

18.30 
19.00  

 

D – † DANICA SMREČNIK – 1.obl.   
L – † TOMAŽ PAVLIČ   

Petek  
 16.december      

9.00 
18.30 

Križ – † IVAN in KATARINA LIPOVNIK ter ELIZABETA MURKO     
D – † ŠTEFAN POLANER       

Sobota  
17.december 

   

 18.00  
17.30
18.30 

Č – †  OSKAR in KRESCENCIJA ČERU in rajni ZAJSNIKOVI  
Adventna spoved /ob 18.00 skupna priprava/   
D – večerna nedeljska maša: † starši: FRANC in IVANKA LAMPRET  

  

ČETRTA 
ADVENTNA 
NEDELJA 
18.december 

 

8.00 
 

8.00 
9.30 

 
 

9.30 
11.00 
11.00 

ŠT – † MARIJA GRIBEN – obl. 
       † MIRA LUKMAN – 30 dan. 
Č –  † starši: VLADO in MARIJA CIGALA  
ŠP –  † CECILIJA GNAMUŠ – osmina 
         † ALOJZ in ERIKA RAVLAN  
         † TILEN BOŽIČ 
D – † ANTON PLANTEV - 17.obl. in SOR.  
L – † AMALIJA PRIMOŽIČ   
O – † JOŽE OŠLOVNIK in DUŠAN KURMANŠEK ter rajni LUČEVI         

 

ADVENTNA DUHOVNA MISEL:   »Kaj sem jaz sam bil do sedaj?«  

 Ali sem bil sebičen tiran, ki je mislil vedno samo na svoje interese in na samega sebe? 
* Ali sem bil izdajalec? Nekdo, ki je vedno tulil z volkovi in se je bal izraziti svoje lastno 

prepričanje? Ali pa sem bil ujetnik resnice in pravice, ki sem moral prenašati veliko 
negativnega na račun tega?  

                Z drugimi besedami: ali sem že sploh v življenju kdaj trpel zaradi pravice?                                                                                                                       
                                                                                                                       /Fr.Kraner/  

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



Številka 50    11.december 2022 
 

      

TRETJA ADVENTNA NEDELJA: 
 

ČE ODPUŠČAMO, BO ODPUŠČENO 
TUDI NAM (Mt 18,21-35). 
»Tedaj je Peter pristopil k Jezusu in 
rekel: »Gospod, če greši zoper mene 
moj brat, kolikokrat naj mu odpustim? 
Do sedemkrat?« Jezus mu pravi: »Ne 
rečem ti: do sedemkrat, ampak do 
sedemdesetkrat sedemkrat….Tako bo 
tudi moj nebeški oče storil z vami, 
če iz srca ne odpustite vsak svojemu 
bratu.« 
 

Kdo ne pozna te 
zgodbe?  
Stari cerkveni očetje so 
radi rekli: »Da je človek 
hkrati pravičen in 
grešen.« Kdor si malo 
pogleda v dušo in srce 
– bo moral pritrditi 
temu stanju duha v 
nas. Odpuščeno mi bo, 
ČE BOM TUDI JAZ 
ODPUSTIL. Jezus je tu 
kristalno jasen. Na 
nekem drugem mestu  

 
Jezus pravi: »S kakršno mero merite – 
s takšno vam bo odmerjeno.« Jezus 
zahteva brezpogojno odpuščanje. 
»Odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo,« 
je bil eden Njegovih zadnjih zdihljajev 
na križu. Oni res niso vedeli KOGA V  
RESNICI IMAJO PRED SEBOJ. Jaz pa 
vem, da je On  EMANUEL - BOG Z 
NAMI  - in vendar ga še naprej križam 
s svojo mlačnostjo in tem plesnivim 
poprečjem. Vedno znova delam 
kompromis z grehom sveta in se s tem 

še ponašam…   
Obljuba skesanemu 
grešniku: »Še danes 
boš z menoj v raju.« 
Tu je razodeti Bog 
najbolj odkril svojo 
BOŽJO NARAVO. V 
tej točki, ki se tako 
upira naši človeški 
logiki, mu moram 
slediti. Prav po tem 
bom vprašan pri 
vstopu v večnost… 
 
Foto: internet  



 

              Sovraštvo in vztrajanje v njem, 
človeka razžre iz srčike biti in bivanja. 
Človek lahko dobi zaradi ne-
odpuščanja, tudi raka…  Kdo ve, če 
vzrok raka ni v domeni medicine?! Da 
si tu mogoče človeka »podajata«  med 
seboj: »Al' pekel al' nebo«(Prešeren)?! 
Nekdo se mi je spovedal na smrtni 
postelji po 48-ih letih.  Kakšen mir se 
je naselil v njem! Prej napet in grozeč 
obraz… Je postal obraz otroka, ki ima 
najslajše sanje. Kaj rojeva v nas BOŽJA 
MILOST-zares dobro opravljene svete 
spovedi! Poskrbimo za to, da bo sv. 
spoved res srečanje s Kristusom. 
Koliko časa dajem negi svojega 
telesa!? Koliko pa za svoje notranje 
življenje!?  (J.H.) 

Priložnost za individualno sveto spoved bo to soboto od 17.00 
dalje v Dravogradu, ob 18.00 skupna priprava. 

 

V adventnem času večkrat sédimo 

pred prižgano svečo 

in v tišini preprosto 

prisluhnimo sebi. 

Kakšno hrepenenje 

se v nas prebuja? 

Smo zadovoljni s 

svojim življenjem? 

Morda čutimo, da 

nas srce vleče 

drugam? Je to 

hrepenenje po 

ljubezni, po varnosti, 

po materinskem 

objemu, ki bi se mu 

preprosto prepustili? 

Je to  hrepenenje po 

brezpogojni sprejetosti? Ali je to 

hrepenenje po resničnem življenju, po 

živosti, domišljiji, navdihu, ustvarjal-

nosti? Poskusimo temeljito razmisliti o 

svojih hrepenenjih. Sledimo svojemu 

hrepenenju vse do konca. 

Predstavljajmo si, da je v nas 

hrepenenje, ki presega ta svet, in z 

mesta, kjer stojimo, sega v Boga. 

Zaradi našega hrepenenja je v nas 

nekaj onostranskega, nekaj, nad čimer 

ta svet nima moči in zaradi česar 

presegamo ta svet. Tam, kjer 

hrepenimo po Bogu, tam smo 

svobodni, tam ubežimo svojemu 

urniku, svojim številnim zadolžitvam. 

Tam pričakovanja okolice niso več 

pomembna. Tam smo v stiku s samim 

seboj. Čutimo, kdo smo. Čutimo, da 

smo nekdo, ki stremi k Bogu, nekdo, v 

komer sam Bog želi prebivati.  
  (A. Grün, Božična knjiga) 

 



 

SVITNE V DRAVOGRADU 
V sredo 14.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 intervju, podelili mnenja 

in spili kavico (čaj). Tema: Duše v 
vicah?... /dalje iz intervjuja z Marijo Simma/  
 

Zahvaljujem se vsem, ki 
ste vložili svoje moči v 
pripravo Miklavževega 

obiska v Šentjanžu, 
Črnečah, Libeličah, 
Dravogradu in na Ojstrici. 
Za ves vaš trud Bog 
povrni! HVALA. 

 
Lepo prosim, če do prihodnje 
nedelje (18. 12.) sorodniki in 
skrbniki sporočite imena 
starejših in bolnih, ki bi želeli 
pred prazniki obisk duhovnika 
na njihovem domu.  
 

Prosim družine, da se 
javite, če želite, da vas v 
teh dnevih obišče kipec 
Marije s priloženim 
besedilom družinske 
molitve. Tako v Šentjanžu 
in Dravogradu je nekaj 
dnevov še prostih.  

V našem ljudskem izročilu je bila, 
(ali je še), navada, da se v tem času 
do Božiča, tudi po naših domovih 
naredi določena opravila: očistimo 
okna, opere se zavese, očisti se 
luči, naredi se kakšno generalno 
čiščenje, tako da se tudi naš dom 
primerno pripravi za božične 
praznike. 
Ob teh zunanjih opravilih, pa se ni 
pozabilo še na eno bolj zahtevno 
delo, ki se pa dotika osebno 
vsakega od nas. Dobro in koristno 
je, da se tudi našo notranjost 
pripravi – osnaži za bližajoče se 
praznike. To pomeni, da si vzame-
mo nekaj časa zase, pogledamo 
vase pred Bogom; obrišemo prah in 
ometemo pajčevino v naši duši, da 
bo v naši notranjosti svetlo in toplo, 
tako bo naše srce pripravljeno za 
Odrešenika, ki prihaja in naše srce 
bo postalo prijeten in topel dom za 
Božje Dete, ki se bo rodilo v sveti 
božični noči. 
Glede na povedano, Vas dragi verni 
kristjani, vabim, da v tem času do 
božiča, stopite k sveti spovedi. V 
Dravogradu vsaki dan pol ure pred 
sv.mašo, sicer pa –  
v soboto 17.dec.2022 ob 17.30 v 
Dravogradu za vse PPŽD skupna 
priprava na adventno spoved.  

  

Šala za konec 
 

  KILOGRAMI – »Draga soseda, 

malo si pridobila na kilogramih 

…« »To je od antidepresivov.« 

»Od antidepresivov?! Katere pa 

jemlješ?« »Milka 300 gr.« 


