
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 18.decembra do 25.decembra 2022 
  

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 –  † JURIJ – 21.obl. ALOJZIJA in ŠTEFKA TAJZEL  
       † 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         

 

Ponedeljek 
    19. december     

18.00 
18.30  

Č – V DOBER NAMEN     
D – † STANKO VUZEM - 51.obl. in ANICA VUZEM                                               

 

Torek 
20. december    

18.00 
18.30  

Č – † PEPI EPŠEK        
D – † JOŽICA PENŠEK in FRANC ter MARIJA in JOŽE PAAR                    

Sreda  
21.december 

6.00 
15.00 

D – svitne: † starši MRZEL  
DSČ – † KONRAD RAMŠAK 

Četrtek  
22.december 

18.00 
18.30 

Č – † KATARINA LENASI  
D – † DANIJEL SLATINEK – 13.obl.     

Petek  
 23.december      

9.00 
18.30 

Križ – † ELA TOVŠAK      
D – † MARIJA KUMPREJ – 1.obl.        

SOBOTA 
24.december 
Adam in Eva 

SVETI 
VEČER  

17.00 
18.00 

 
20.00 
20.00 
22.00
22.00 
24.00 
24.00 

Križ – † KRISTJAN HAULE  
D – otroška božična maša: † IVAN GRACEJ   
                                       † HEDVIKA in FRANCI SMREKAR 
ŠP – † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK 

ŠT – † IVAN KOTNIK    
O – † JANEZ KUSTER – 10.obl.  
L – † MIRAN ŠPEGU in PAVLA PŠENIČNIK  
Č – polnočnica: ZA ZDRAVJE NA DUŠI IN TELESU   
D – polnočnica : ŽIVI in RAJNI FARANI     

  

BOŽIČ 
Gospodovo 

rojstvo 
 

25.december 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

ŠT – † DANILO TRETJAK in KRAKERJEVI ter TRETJAKOVI  
Č –  † ŠTEFAN SKUTNIK, MARIJA in HILDA VRHOVNIK  
ŠP – † JANEZ (IVAN) URŠNIK - osmina 
D – † ANA GRUDNIK - osmina  
L – † BOŠTJAN HAULE    
Magdalena – † VINCENCIJA ŠAJHER           

 

ADVENTNA DUHOVNA MISEL: Tisti, ki prihaja, je naš brat, resnična zvezda v naši ze-

meljski temi. Cerkveni učitelj Hieronim je prebil desetletja svojega življenja v neki votlini poleg votline v 
Betlehemu, kjer naj bi se rodil Jezus. Ta veliki mož nam pripoveduje o dogodku, ki se je zgodil na sam 
Božič. Tako pravi: »Klečal sem pred jaslicami in v njih gledal novorojenega otroka, betlehemsko dete sem 
prosil: Jezus, božji sin, ti si mi toliko podaril, da si sam pri tem postal ubog. Kaj lahko jaz podarim tebi v 
zameno? In zdelo se mi je, kakor da bi mi Jezus odgovoril: »Podari mi svoje grehe in jaz ti bom zato 
podaril večno življenje!«  
Tudi mi mu podarimo v letošnjem božičnem času svoje grehe in slabosti ter svojo dobro voljo. Fr.Kraner/  

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



Številka 51    18.december 2022 
 

      

ČETRTA ADVENTNA NEDELJA: 
 

 A ni zanimivo?! Velikokrat gledamo 
isto, a vidimo vsak po svoje. Pogled je 
lahko zamegljen s pričakovanji, 
predstavami ali preprosto z 
življenjem, ki ga živimo. Lahko pa je 
pogled prečiščen v Gospodu, da si 
upamo gledati tako, kot vidi on. Si res 
želimo videti tako, kot vidi Gospod? 
Ne čakajmo drugega …. On je tisti, ki 
nam bo prečistil pogled. Z njegovo 
pomočjo bomo vse ustvarjeno videli 
lepo. Vse družinske člane, sodelavce, 
sosede, prijatelje, prodajalce, učitelje 
… bomo videli kot iz Ljubezni poslane 
na ta svet in na našo 
pot. Vidimo lahko 
globlje od prepirov, 
nestrpnosti in 
drugačnosti. Celo 
najstniško zavijanje z 
očmi ima zdravilne 
učinke. Krepi očesne 
mišice in tako pripo-
more k splošnemu  
 

 
zdravju oči. Trudimo se, da bomo v 
sebi negovali Gospodov pogled, ki vidi 
dlje, kot vidimo sami. Želim slišati, kar 
prihaja od Gospoda in je dobro? Ali si 
stanovanje in delavno okolje 
napolnim s hrupom radijskih postaj, 
kjer je vedno akcija? Si v ušesa 
vstavljam slušalke, da sem lahko v 
svojem svetu z izgovorom, da ne bom 
z glasbo motil svoje okolice …, želim 
slišati le tisto, kar mi pride prav? 
Gospod je blizu. Veselimo se tega, in 
ob stvarjenju si je zamislil vse ljudi 
brez hib v vidu, sluhu in telesu. Take 
nas vse tudi vidi. Ko bomo prestopili 
prag večnosti, bomo vsi gledali, slišali, 

hodili in plesali. Takrat 
bomo vsi, tudi mi, ki 
smo imeli vsa čutila v 
polnosti razvita, 
spoznali, kdaj smo bili 
na tem svetu gluhi, 
slepi, hromi. Zato 
bodimo odprti za vse 
tiste, ki nam kažejo 
pot do Gospoda. 

 



 

BOŽIČ V SREDIŠČU ? 
 1. Dobro, da imamo koše za odpadke, v 
teh predprazničnih dneh še posebej. 
Koše za vse vrste vsiljive reklame preko 
raznih medijev, saj trgovci v svesti 
dobrega zaslužka vedo, da za mnoge 
Božiča sploh ni brez nakupovanja, da je 
za mnoge to sploh najpomembnejša 
zadeva in jim še na misel ne pride, da bi 
se spraševali o smislu božičnih 
praznikov. 
 

2. Neposredno pred praznovanjem nas 
Beseda še enkrat želi spomniti na tisto, 
zaradi česar je Božič v središču človeške 
zgodovine, ki po njem merimo čas, 
zaradi česar ostaja vedno mlad, svež, 
privlačen praznik milijonov ljudi po 
svetu: 
- v sporočilu Davidu tvoje kraljestvo bo 
ostalo na veke Bog potrjuje svojo 
odločenost, da bo po Davidovem 
potomcu navzoč v človeštvu do konca; 
- Mariji Božji poslanec predstavi 
uresničitev te zamisli: njen sin bo tudi 
Sin Najvišjega, Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida, v Jezusu bo 
Bog sam stopil na zemljo, se kot človek 
družil z ljudmi, " (sv. Bazilij); 
- res nepojmljiva skrivnost, zdaj 
razodeta po naročilu večnega Boga, 
skrivnost, ki je človeški razum nikoli ne 
bo mogel zaobjeti: - pa vendar to 
skrivnost v betlehemskem otroku 
vidimo, moč njenega žarčenja skozi 
tisočletja čutimo. 
 

3. Po Besedi se pred nami riše prava 
panorama dejavne Božje navzočnosti 
med ljudmi, od obljube Davidu do 

izpolnitve po Mariji. To je osebni Bog, 
njegova navzočnost se izraža v pozorni 
skrbi za slehernega človeka. Bog med 
nami in z nami: skrivnost, ki je ne bomo 
nikdar dojeli.  
In vendar je ta skrivnost obenem 
resničnost: pri Bogu ni nič nemogoče! 
Resničnost take teže, da zaradi njene 
elementarnost pogosto sploh ne 
razmišljamo o njej, kot ne razmišljamo 
o zraku, o katerem vemo, da bi se 
življenje sesulo, če bi ga zmanjkalo. 
Nepojmljiva skrivnost Boga, njegovega 
bivanja, njegovega vztrajanja med 
nami! 
 

4. Božič, ki je pred vrati, je praznovanje 
Boga med nami, je veselje, da nam je 
podarjeno pravo bogastvo Božje 
naklonjenosti. Je pa tudi priložnost za 
dobro delo. Obisk koncerta za Janeza 
Epšeka je ravno to. Vabljeni!                   
                                  Vir: Gospodov dan z besedo 



 

Tudi to je advent ... 
 

Nekdo prihaja - ti ga spregledaš! 
Nekdo se je namenil k tebi – ti se mu 
zapreš! 
Nekdo potrka pri tebi - ti si zamašiš ušesa! 
Nekdo vstopi k tebi - tebe ni doma! 
Nekdo stanuje pri tebi - ti ga vržeš ven! 
Nekdo bi te rad nagovoril - ti ga prekineš! 
Nekdo čaka nate - ti mu obrneš hrbet! 
Nekdo pusti zate darila - ti se ne zmeniš 
zanje! 
Nekdo ima neskončno časa zate - ti si 
vedno zaseden! 
Nekdo prinaša mir – ti si vedno raztresen! 
Nekdo prihaja - ti vidiš le sebe! 
Dokler ta Nekdo še prihaja - imaš še 
vedno čas, da postaneš drugačen. 
 

SVITNE V DRAVOGRADU 

V sredo 21.decembra bomo obhajali 
svitne. Po svitni maši spet vabljeni v 
kapelo na kavo in duhovni klepet   
Tema: Maše za duše v vicah.?... /dalje iz 

intervjuja z Marijo Simma/  

 LUČ MIRU - Skavti in skavtinje  

bodo danes delili Luč miru iz Betlehema, 

ki je bil pred nekaj tedni prižgan v votlini 

Jezusovega rojstva v Betlehemu in skrbno 

prepeljan vse do nas. Akcijo tudi letos 

spremlja dobrodelni namen.Za vsak 

prostovoljni dar se že vnaprej iz srca 

zahvaljujejo.  
Priporočeni dar za svečo je 3,5 €, 
samo za vložek pa 2 €.  
 

 Še enkrat vabim, da lahko del svoje 
dohodnine oddate tudi svoji župniji. 
Izpolnjeno izjavo, ki jo dobite na mizici 
s tiskom, lahko sami posredujete na 
FURS ali oddate v župnijski nabiralnik 
do srede 28.decembra in jih bom 
zbrane oddal na FURS. 
 

      E-tečaj priprave na zakon. 

Traja tri mesece. Več in prijave na:  

https://www.iskreni.net/programi/e-

priprava-na-zakon/ 
                                                                                               

NAROČNINA za verski tisk     
za leto 2023: 

 

• Ognjišče – 38,90 
• Družina – 149 € do 31. januarja, 
kasneje 166,40 € 
• Misijonska obzorja - 9 € 
• Prijatelj – 15 € 
• Mohorske knjige 2024 – 55 € 
• Mavrica – 49,90 € 
• Beseda med nami – 29,40 € 
• Najst – 33 € 
• Božje okolje – 33 € 
• Magnificat – 63,70 € 
  

Verski tisk vzemimo kot pomoč za 
duhovno rast in spodbudo na poti k 
Bogu. Lepo vabljeni, da obnavljate 
naročnino na verski tisk ali se na novo 
naročite in ga prejemate lahko tudi po 
pošti. V Dravogradu ste prejeli posebno 
številko Družine – vse družine. Upam, da 
je vam bila všeč.  
-------------------------------------------------  
      Ob pogrebu + CECILIJE GNAMUŠ iz Otiškega 
vrha so darovali za svete maše: sestra Betka, sestra 
Albina z druž., Ivan in Darinka z druž.;  
Hvala za svete maše.     
 

STARA PRIJATELJA – Gorenjca se srečata po 

štiridesetih letih. Ker se že res dolgo nista videla, eden 

predlaga, da bi šla na pijačo. »Prav,« reče drugi, »toda 
zadnjič sem jaz plačal …« 

https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/
https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/

