
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 26.decembra do 2.januarja 2022 

  

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  ter blagoslov otrok 

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   

  

 Ponedeljek 
27.december 
Sv. Janez, ap   

 
11.00
18.30 

V Dravogradu farni patron Sv. Janeza Evangelista / blagoslov vina 
Č – † IVAN KAJZER  
D – † ŠTEFAN PODERČNIK – 10.obl. in IDA  

Torek 
28. december 
    Nedolžni 

otroci  

16.00 
16.00 
18.30 

Magdalena – † DANICA SMREČNIK - osmina 
L – † ALENKA PRIMOŽIČ     
D – † BARBARA, ALBIN in FRANC MERC 

Sreda 
29. december 

Tomaž Becket 

7.30 
8.00 

D – † starši PAVLOVIČ 
Č – † MIRKO MORI         

Četrtek 
30. december 

16.00 
18.30 

L – † starši HRIBERNIK in pri hiši pomrli 
D – † JULIJANA ISAK 

Petek 
31. december 
Silvester, papež 

7.30 
9.00 

16.00 

D – † MATILDA KORBES in IVAN ter otroci 
Križ – † AVGUST GRIZOLD  
L – † MIHAEL ULCEJ – 1.obl. in rajne JAKLNOVI 

Sobota 
1.januar 2022  

16.00
17.00 
18.00 
18.30 

L – † MARIJA KRAMER – 24.obl. in PAVEL 
ŠT – ZA ZDRAVJE po covidu    
Č – V ZAHVALO BOGU, MARIJI in angelom za vse letošnje leto  
D – večerna nedeljska maša: v ZAHVALO in za rajne starše PUŠNIK            

DRUGA  
NEDELJA 

PO BOŽIČU 
2.januar 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † NEŽKA VALENTI     
ŠT – † FRANC REPNIK – 1.obl.            
ŠP – † LJUDMILA PROJE – 1.obl.           
D – † MARIJA in AVGUST VRTIČ, FRANC HEBER in SOR.        
L – † STANKO KOROŠA          
O – † MARIJA PAJNIK    

                

POBUDA:  
DRUGI SVETI VEČER 

Tudi silvestrovo, večer pred praznikom Marije Božje Matere, je 

drugi sveti večer. Lepo je, če v zgodnjem večeru ob preprosti  

molitvi pokropimo in pokadimo dom. 

(kadilo si lahko priskrbite v Dravogradu v župnišču) 
 
 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod  
e- naslov: igor.g@rkc. 
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Jaslice v Dravogradu  

»DETE NAM JE ROJENO, SIN NAM 
JE DAN, OBLAST JE NA NJEGOVIH 
RAMAH, IN IMENUJE SE: 
'ČUDOVITI, SVETOVALEC, MOČNI 
BOG. OČE NA VEKE, KNEZ MIRU. 
NJEGOVA JE POLNOST OBLASTI, 
MIRU NE BO KONEC.'« 

 

   

   

 



 

Nato se je vrnil z njima in prišel v 

Nazaret ter jima je bil pokoren. In 

njegova mati je vse, kar se je zgodilo, 

shranila v svojem srcu. Jezus pa je 

napredoval v modrosti, rasti in milosti 

pri Bogu in pri ljudeh. (Lk 2,51–52) 

 

Samo krščanski starši lahko s svojim 

pričevanjem tudi danes dajejo zgled 

takšne družine, kakršno si je zamislil 

Bog, tako da bi se vsi otroci lahko čutili 

ljubljene in bi napredovali v rasti in 

milosti.   

 
Družina je nastala po načrtu Boga, 
ki je človeka ustvaril kot moža in 
ženo in jima naročil: »Rodita in 
množita se ter napolnita zemljo.« 
Božji Sin je kot človek Jezus postal 
član nazareške družine in s tem 
poudaril pomen družine za zdravo 
rast vsakega človeka. Zakonsko 
zvezo, iz katere naj raste družina, 
je povzdignil v zakrament, s 
katerim je posvetil tudi družinsko 
življenje.  
Češčenje nazareške družine je 
vsebovano že v praznovanju 

božične skrivnosti: v središču je 
Kristus, Božji Sin, v podobi 
človeškega otroka, ob njem pa sta 

Marija kot Božja Mati in sv. Jožef 
kot Jezusov rednik, pred judovsko 
postavo njegov oče in poglavar 
svete družine. 
Prvi nastavki češčenja svete 
družine so se začeli uveljavljati od 
17. stoletja naprej v Italiji, Belgiji in 
Franciji, od tam pa se je to 
češčenje preneslo v Kanado. Okoli 
leta 1850, ko so nastopili miselni 
tokovi, ki so z odkrito sovražnostjo 
začeli napadati družino in 
spodkopavati temelje njenega 
zdravja, se je češčenje svete 
družine močneje ukoreninilo. 
Razdiralne sile protikrščanskega 
duha so bolj in bolj vdirale tudi v 
krščanske družine in rušile njihovo 
trdnost in življenjsko moč. 
Zaskrbljenost za družino je 
vzbudila v Cerkvi gibanje, ki je 
privedlo do ustanovitve posebnega 
praznika, posvečenega sveti 
nazareški družini. Vpeljal ga je 
papež Leon XIII. leta 1893 in ga 
nastavil na 3. nedeljo po 
Gospodovem razglašenju, že proti 
koncu božičnega časa. Leta 1921 
je bil prestavljen na 1. nedeljo po 
Gospodovem razglašenju in 

ukazan za vesoljno 
Cerkev. Po novem 
koledarju, preurejenem po 
naročilu drugega 
vatikanskega koncila in 
veljavnem od leta 1970, 
pa obhajamo praznik 

svete družine na nedeljo po 
prazniku Kristusovega rojstva, torej 
danes.  

S. Čuk, Svetnik za vsak dan – II. del 



 

Dete v jaslicah je naš Rešitelj Naš Gospod 
Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuje 
vsakega človeka, si je iz Device Marije 

privzel telo in postal naš spremljevalec k 
Očetu v nebesih. On je Beseda, ki jo 

Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej 
vsi imeli življenje v obilju. 

Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene 
sleherno temo nevednosti in hudobije 

ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega 
usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: 
rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, 

mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni 
in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. 

Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja 
razlike med nami in nas napolnjuje s 
spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k 

spremembam – ne v grožnjah in nasilju, 
temveč v pravičnosti in medsebojni 

ljubezni. Božič nas zato ne more 
prepustiti temi nevednosti o tem, kdo 

smo in kam gremo.  Kot bratje in sestre v 
Kristusu smo sinovi in hčere življenje 

ljubečega Boga, ki nam je namenil 
neskončnost bivanja pri sebi. 

Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem 
in izseljencem, bratom in sestram v 

Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter 
tudi pripadnikom drugih ver, še posebej 

pa bolnim in trpečim, brezdomcem in 
brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, 
izrekamo škofje svojo sočutno bližino in v 
molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj 

bodo božični prazniki blagoslovljeni in 
tolažilni. V novem letu želimo več 

medsebojne povezanosti; da bi iskali to, 
kar nas povezuje in nam prinaša skupno 

dobro. 
msgr. dr. Peter Štumpf SDB soboški škof 

OZNANILA 
Za vstop v cerkev morate na podlagi veljavnih 
predpisov in navodil škofov 
IZPOLNJEVATI POGOJ PCT (prebolelost, 
cepljenje, testiranje). Zato se z vašim 
vstopom v cerkev, zavezujete, da izpolnjujete 
PCT pogoj. Prosimo vas, da v cerkvi nosite 
zaščitno masko. Hvala za vaše sodelovanje. 
Hvala vam, da z odgovornim načinom življenja, 
s spoštovanjem vladnih odlokov za zajezitev 
širjenja okužb in bolezni in z upoštevanjem 
določil naših škofov za varovanje in ohranjanje 
zdravja in življenja, izražate ljubezen in 
spoštovanje do sebe in bližnjega. Duhovno, 
duševno in telesno zdravje so darovi, ki so nam 
izročeni. Skrb za vse oblike zdravja pa naše 
stalno prizadevanje in odgovornost, ki nam je 
zaupana. Hvala vam, ker ne boste s svojim 
ravnanjem v nerodni položaj tudi postavili 
vašega župnika  
V pisarni lahko dobite  koledar PPŽD 
2022 ( setveni koledar), pratiko, kadilo 
in oglje. 
Obnovite naročnino za tisk. 
 

Vsem veroukarjem želim  blagoslovljene 
praznike in počitnice. Ne pozabite pa v tem 
času na obisk svetih maš. Vsi, ki še niste 
prinesli adventne šparovčke, storite to 
6.januarja pri nedeljski maši.  
 

Ob pogrebu + SMREČNIK DANICE iz Vrat so 
darovali za svete maše: mož Janez z družino – 
3 maše, Joži Fratar z družino – 2 maši, Jože in 
Mojca Fratar – 2 maši, Zlatko Fratar – 2 maši, 

Šajherjevi, družina Poročnik (Sp.Duler iz 
Viča), sosed Vinko z družino, Blaš Stradovnik, 

Ivanka Stradovnik, Tomaž Stradovnik z 
družino, sosedi Horijevi, Marjana z družino, 

družina Palko-Krajnčevi, Primož, Vid in 
Andrej Šajher,  

Hvala vsem za svete maše,  
/darovi za cerkev 274 €/.Bog povrni. 

 

ZA KONEC: V GORAH – Planinca sta na ledeniku 

padla v globoko razpoko. Po daljšem času prispejo 

reševalci in zakličejo v globino: »A nas slišita?« Iz 

globine: »Ja, slišiva.« Zgoraj: »Tukaj rdeči križ.« 

Iz globine: »Ne dava nič.« 


