
MAŠNI NAMENI  od 19.decembra do 26.decembra 2021 

  

Kvatrna 
nedelja 

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  
Današnji darovi pri maši bodo namenjeni za bogoslovje in semenišče. Hvala za dar. 

 

Ponedeljek 
20. december 

18.00 
18.30 

Č – † ADOLF in MARIJA FLIS   
D – † ŠTEFAN KRIŽNJAK – 10.obl.  

Torek 
21.december    

Peter Kanizij, red. 

18.00
18.30  

Č – † DANICA LUKANC     
D – † DANIJEL SLATINEK – 12-obl.  

Sreda 
22.december 

6.00  
8.00 

17.30 

D – svitne - † PETER MUŠ   
Č – ZA ZDRAVJE 

Dravograd – skupna priprava na spoved z odvezo   

Četrtek 
23.december 

18.00
18.30 

Č – V DOBER NAMEN     
D – † MARIJA ČAKŠ - osmina    

Petek 
24.december 
Adam in Eva 

SVETI 
VEČER  

13.30 
17.00 
18.00
20.00 
20.00 
22.00
22.00 
24.00 
24.00 

Dom Črneče – maša božičnica  
Križ – † KRISTIJAN HAULE 
D – otroška božična maša: † ŠTEFANIJA LESIČNIK 

ŠP – † MIKA in VIKTOR VRHOVNIK 

ŠT – ŽIVI in RAJNI FARANI  
O – † JOŽE OČKO in PAVEL MORI 
L – † MIRAN ŠPEGU 
Č – polnočnica: ŽIVI in RAJNI FARANI  
D – polnočnica : ŽIVI IN RAJNI FARANI    

Sobota 
25.december   

BOŽIČ  

 8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † FRANCKA, MAKS in MAKSI KOTNIK ter SOR. 
ŠT – † DANILO TRETJAK in KRAKERJEVI ter TRETJAKOVI 
ŠP – † VIKTOR OŠLOVNIK 
D – † FERDO GNAMUŠ      
L – † STANKO KOROŠ 
Magdalena: – † ŠTEFAN in IDA PODERČNIK 
                          † JOŽEFA OKROGELNIK in umrli pri Ladercu 

  

Sveti Štefan 
Dan 

samostojnosti 

 
8.00 
8.00 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 

Pri mašah blagoslov vode in soli v čast sv.Štefanu 
Č – † ŠTEFKA HAULI  21.obl. in IVAN KOTNIK   
ŠT – † IVAN KOTNIK  
ŠP – † TONE BREZNIK – 1.obl. in ŠTEFAN   
D – † ERNA in FRANC KREVH   
L – † ELIZABETA JEVŠEK           
O – † KRISTINA KANONIK   

     MISEL: Kadar koli pridemo 

v svetišče, se lahko srečamo z Bogom. 

Vprašajmo se, ali smo dovolj 

pripravljeni na to dragoceno srečanje 

z Bogom? 
  

Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

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

mailto:igor.g@rkc


    Številka 51       19. december 2021 
 

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA 
 

 Četrto svečko na adventnem vencu 

prižigamo že polni pričakovanja. Kakor je 

ob Marijinem obisku poskočilo dete v 

Elizabetinem telesu, tako se naj v naši srcih 

prebuja vznemirjenje pred prihodom 

Gospoda. Drobno dete, položeno v jasli, 

prihaja med nas, da bi spoznali, kako blizu 

nam je.  

Jezus bi rad bil ob nas, v našem veselju in 

preizkušnjah. Želi, da pripravimo svoja 

srca. Nekaj dni nas še loči do božične noči. 

Da bi se bolje pripravili, ob adventnem 

venčku v molitvi te dni tudi mi iskreno 

pozdravimo mater našega Odrešenika: 

»Blagoslovljena, ti med ženami.«  

 

 

 Umiri se – vzemi si čas za Boga – 
začni znova 
 
V teh dneh je tempo 
vsakdanjika za mnoge 
hud. Kaj vse je še treba 
postoriti, organizirati, 
nakupiti in zapakirati pred 
božičem! Nekateri se celo 
kar pritožujejo: »Samo 
letamo sem in tja!« In lani 
sem prvič slišala nekoliko 
malodušen komentar: 
»Včasih je božič prišel kasneje!« 
Tako ne preseneča, da kdo 
očitajoče potoži: »Čas za Boga, za 

mir? Saj mi niti najnujnejše ne 
uspe!«  
Morda zveni nekoliko sebično, a 
povedano skriva v sebi tudi nekaj 
tihega hrepenenja, ker nekako bi pa 
vendarle res bilo prav lepo, če bi 
imeli več časa za tišino, zase, za 
Boga ...  
A kam v dnevno rutino naj ga 
vrinemo? Kje naj odrežemo še 
dodatne četrt ure?  
Da, včasih je težko.  
Ampak, mora biti res ravno petnajst 
minut? Kaj pa če bi rekli minuta ali 
20 sekund? Toliko traja, preden se 
zažene računalnik, čas pred rdečo 
na semaforju, čas, preden testenine 
še enkrat zavrejo, preden ugasnem 
kuhalno ploščo, čas, ko v trgovini 

čakam na blagajni. In v teh drobnih, 
kratkih trenutkih lahko Boga 
enostavno povabim v svoje življenje, 

   

   



se spomnim nanj, mu s srcem 
rečem: »Tukaj sem, Bog!« Morda 
obstaja misel iz psalma ali pesem, ki 
mi nekaj pomeni, ki ju lahko v tem 
času izrečem v sebi. Za trenutek se 
postavim v Božjo navzočnost, se je 
zavem – za to ne potrebujem nujno 
cerkve ali 15 minut. Če ima Bog v 
mojem življenju svoje mesto, potem 
je ob meni in z mano tudi pri rdečem 
semaforju, med kuhanjem testenin 
ali med zagonom računalnika. Od 
mene je odvisno, če Bogu v teh 
kratkih trenutkih dovolim, da vstopi v 
moje življenje. In to čisto kratko 
dejanje – 'postaviti se v Božjo 
navzočnost' – lahko včasih zadošča, 
da spremenim svoj pogled, da 
globoko vdihnem, zajamem sapo, se 
lotim na novo.              A. Schwarz, Divji božič 

 A. Schwarz, Divji božič 

-------------------------------------------------------
Betlehemsko dete je znamenje življenja in 
novosti. Rojstvo otroka vse spremeni, vse 
se pokaže v drugačni luči.  
Z otrokovim rojstvom se začne nekaj 
novega. Mož in žena postaneta oče in 
mati. Nista več sama. Zakon postane 
družina. Otrok ima svojo moč. S svojo 
nebogljenostjo razoroži vsakega 
odraslega človeka. Zaradi otroka marsikdo 
obišče družino, marsikdo pride k hiši, ki ga 
sicer ne bi bilo. Rojstvo otroka je velika 
novost in sprememba.  
Koliko večja novost in sprememba je bilo 
rojstvo betlehemskega otroka za ves svet, 
za družino vseh narodov. Vse se je 
spremenilo in postalo novo. Zgodovina se 
je razdelila v dva dela, v čas pred tem 
rojstvom in čas po njem. Vse se je 
pokazalo v drugačni luči.  

Novorojeni Odrešenik je stalna novost za 
vse rodove in čase. Z njim se je začela 
pesem miru, sreče in veselja. Rojstvo v 
Betlehemu ni uspavanka, marveč velika 
budnica. Razodeli sta se ljubezen in 
dobrota Boga do človeka. 
Po F. Krambergerju, Blagoslovljen božič in srečno novo leto 
 

 

Središče človeštva 
Božič je le droben delček v 

tisočletni zgodovini 
človeštva. In vendar je 

njeno središče. 

---------------------------------------------  
Betlehemsko dete je znamenje 
odrešenja. Nekdo je zapisal: če bi 
ljudje potrebovali napredek, bi 
Bog poslal znanstvenika. Če bi 
potrebovali moč in oblast, bi 
poslal vojskovodja in politika. Če 
bi potrebovali imetje in denar, bi 
poslal bogataša. Toda človek je 
potreboval ljubezen, dobroto, 
usmiljenje, odpuščanje, mir, zato je 
poslal Odrešenika, da bi svet 
odrešil, da bi ljudi spravil z 
Bogom in da bi ves svet napravil 
za svet bratov in sestra.           
 (F. Kramberger) 



 Vprašanje vere 
 

Zakaj je tako težko verovati v 

Božji prihod, ko pa celo čudež 

novega življenja velja za nekaj 

najbolj normalnega na svetu? 

-------------------------------------------------  

LUČ MIRU iz Betlehema 

Danes in v teh dneh boste lahko domov ponesli 

Luč miru iz Betlehema. Prispevek, ki je 

namenjen za njihove skavtske projekte, boste 

lahko darovali njim samim.  

                 In sporočilo Luči miru za letos? 

“V začetku je beseda.” Lepa 
beseda v začetku lepega, grda v 

začetku grdega. Saj z besedo 
nekoga rešimo ali pokončamo, 

ranimo ali ozdravimo. 
Danes pa je malo lepih besed, 
malo vljudnosti. Morda je zato 
med nami toliko jeznega, toliko 

grdega, toliko teme. 
Zato bi vam danes radi dali lepe 
besede, “Hvala”, “Oprosti” in “Rad 
te imam”. To so luči, ki uničujejo 

temo in tiho povejo,  
da smo vsi ljudje. 

Primi v roko to Luč in besedo. 
Osvetli prostore, govori lepo. In 
reci si, preden te tema zajame, 

“Človek, ne jezi se.” 
 

 

 

 

V teh dneh je veliko govora o 

»veselem decembru«. Kristjan pa si 

prizadeva za dosego notranjega 

veselja, ki mu ga prinaša Gospod, ob 

pripravi na njegov prihod. Vabim 

vas, da v sredo ob 17.30 pridete, da 

opravite božično spoved. Čista vest 

je največje poroštvo pravega veselja 

in sreče, kakršne svet ne more dati! 
  

Ob pogrebu + KRAVS FRANC-a iz Otiškega 
vrha so darovali za svete maše: Janez Jurič.   

 

Ob pogrebu + MARIJE ČAKŠ iz Mariborske so 
darovali za svete maše: družina Tilčke Preglav.   

 

smeh za konec 
 HUJŠANJE – Prijateljici blondinki se 

pogovarjata: »Zdravnik mi je svetoval, da 

dva tedna živim le na jabolkih.« Druga: 

»Kaj pa, če padeš dol?« 


