
MAŠNI NAMENI / Pastoralno povezane župnije Dravograd (PPŽD) 

                                          od 25.decembra 2022 do 1.januarja 2023 
  

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 URŠNIK - osmina 
D – † ANA GRUDNIK - osmina  
L – † BOŠTJAN HAULE    
Magdalena – † VINCENCIJA ŠAJHER           

 

Ponedeljek 
    26. december 

SVETI 
ŠTEFAN 

Prvi mučenec  

 
9.30 

11.00
11.30
17.00
18.00 
18.30  

Pri mašah blagoslov vode in soli v čast sv. Štefanu 
ŠP – † FRANC GNAMUŠ in STANISLAVA, po maši blagoslov konj  
L – † ANICA MAVREL in BLAŽ ŠPILER in SOR. 
O – † PAVEL MORI – 3.obl. 
ŠT –  † KATARINA ONUK in JULIJANA LORENCI 
Č – † ŠTEFKA HAULI in IVAN KOTNIK    
D – † ERNA KREVH in MATJAŽ KREVH                                                

 

Torek 
27. december   
Janez Evang.,ap  

17.00 
18.30  

L – † JANEZ in MARIJA KERT- Prajz in pri hiši pomrli   
D – † ŠTEFAN in IDA PODERČNIK  - obl.                
      † LEOPOLDINA KALIŠNIK 

Sreda  
28.december 

Nedolžni otroci 

7.30 
18.00 

D – † JOŽEF KRUMPAČNIK 

Č – † ELA TOVŠAK   

Četrtek  
29.december 

7.30 
8.00 

14.57 

D – † JULIJANA ŠIMON     
Č – † MAKS in MARIJA CEHNER in pri hiši pomrli 
L – † ROZIKA KRAMER, starši, bratje in sestre  

ob 18.00 nastop Kimperk teatra v Špic D  
Petek  

 30.december 

Sveta 
Družina      

 

9.00 
13.00
18.30 

 

Križ – PO NAMENU        
L – zlata poroka: Jožica in Tone NASTRAN   
D – † MARICA OŠLOVNIK 

SOBOTA 
31.december 

Silvestrovo  

11.00 
18.30 

Č – † IVAN KAJZER – 6.obl. 
D – nedeljska večerna maša: † FERDO GNAMUŠ         
     

  

MARIJA  
božja 
Mati 

NOVO LETO   
 

1.januar 

 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

 

ŠT – † ŽIVI in RAJNI FARANI   
Č –  † FRANCKA in MAKS ter MAKSI KOTNIK in SOR. 
ŠP – † LJUDMILA PROJE – obl. in MAKSIMILIJAN PROJE  
D – † FERDO ZAJC  
L – ZA ZDRAVJE   

O – † EDVARD MORI in DANILO            

 

 Duhovna misel: »Srečno novo leto! Izmenjati si 
voščila na začetku leta pomeni drug drugemu izreči željo, da bi to, kar nas 
čaka, bilo boljše. V ozadju je znamenje upanja, ki nas spodbuja in vabi, naj 
verujemo v življenje. Vemo sicer, da se z novim letom ne bo vse spremenilo, 
mnogi včerajšnji problemi bodo ostali tudi jutri. A zaupajmo, Bog je večji od 
vseh nas in On ve, čemu in kaj ljudje potrebujemo za novi začetek.''     / Fr. Kraner/  

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

 
     

      



 

            Trije sveti večeri 
Božični čas nam prinaša izjemen dar. 
Bog nas tako ljubi, da nam je dal 
svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil, ampak imel večno življenje 
(prim. Jn 3,17). 
 

Prvi sveti večer je na božični večer, ko 
običajno postavimo jaslice, lahko pa 
to storimo tudi prej. S tem večerom 
vstopamo v praznik Jezusovega 
rojstva. (Lk 2,15-20) 
 

Blagoslov jaslic in družine: 
 

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvo- 
ji dobroti in previdnosti smo postali 
družina. Nocoj se tega še posebej 
veselimo in smo srečni, da spadamo 
skupaj. Prosimo te, bodi z nami in 
blagoslovi te naše jaslice. Naj nas 
spominjajo rojstva tvojega Sina 
Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za 
svojega Boga in Odrešenika in te 
skupaj z njim hvalimo in slavimo. 
Prosimo te tudi, blagoslovi našo 
družino in dom. Naj bo kraj tvojega 
miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, 
ampak ljubezen; naj v njem ne bo 
nesloge, temveč edinost. Namesto 
užaljenosti in krivice naj bo v njem 
odpuščanje. Zmota naj se umakne 
resnici, vera naj premaga dvom. 
V njem naj ne bo tesnobe, ampak 
upanje, naj ne bo teme greha, ampak 
luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, 
ampak veselje. Naj ne bo bolezni, 
temveč dušno in telesno zdravje. 
Tvoj blagoslov naj nas spremlja na 
poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo 
hvali in slavili. Po Kristusu, našem  
Gospodu. Amen! 
 

Drugi sveti večer je na silvestrovo, ko 
zaključujemo staro leto z zahvalo za 
vse prejeto in počasi vstopamo v novo 
leto. (Mt 6,25.31-34) 
 

Blagoslov doma na staro leto: 
Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta 
se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse 
prejete milosti in vsak trenutek življenja: 
srečen in manj srečen. Vse to darujemo 
tebi in te prosimo, blagoslovi nas, naše 
življenje in naš dom, da nas bo vse, kar 
se v njem dogaja in se bo dogajalo, 
vodilo k tebi.  
Po Kristusu, našem Gospodu. 
Vsi odgovorijo: Amen. 
 

Tretji sveti večer je večer pred 
praznikom Svetih treh kraljev, ki ga 
objahajmo 6. januarja in temelji na 
Matejevem evangeliju, ki pripoveduje, 
da so se Jezusu prišli poklonit modri z 
Vzhoda. Darovali so mu kadilo, miro in 
zlato. (Mt 1,1-12)  
 

Blagoslov doma za praznik 
Gospodovega razglašenja 

 

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam 
je vlilo novih moči za vsakdanje življe-
nje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, 
saj verujemo, da nas spremlja tvoja 
ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi 
nas in naš dom, da bo naša vera 
trdna in močna, naša srca pa odprta 
vsem, ki nas  potrebujejo. To te 
prosimo po Kristusu, našem Gospodu.  

Vsi odgovorijo: Amen. 
 

Na vsak sveti večer se zberemo ob domačih 
jaslicah, preberemo Božjo besedo, molimo, 

potem pa sledi blagoslov, ki je namenjen za 
določen večer. Po blagoslovu z blagoslovljeno 
vodo pokropimo stanovanje in vse ostalo, kar 

imamo v lasti. 
 



 

IZ PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA 
BOŽIČNI ČAS in VOŠČILO 

 
Ana Korenč - jaslice 

Božič nas vabi, da se ustavimo, pomislimo 
nase in na svoje življenje. Kakšni so odnosi, 
koliko časa si vzamemo za družino, zase in za 
Boga? Kako praznujemo? Pomembno je, da 
prepoznamo njegov prihod in da praznovanje 
v nas obrodi duhovne sadove, za kar moramo 
odpreti vse čute in pogled v luči vere. 
Spodbudo za spremembo in rast lahko 
najdemo pri sv. Pavlu, ki poudarja, naj se ne 
prilagajamo temu svetu, ampak se 
preobražamo z obnovo svojega uma, da bomo 
lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, 
njemu všeč in popolno (Rim 12,2). Sv. Pavel 
govori o prenovi naše notranjosti. 
Spreobrnjenje, h kateremu smo povabljeni, 
mora segati v globino našega odnosa z 
resničnostjo o nas samih. 
Prosimo Gospoda, da bi postali pozorni na 
njegovo navzočnost, da bi slišali, kako tiho, a 
vztrajno trka na vrata našega bitja. Molimo, da 
bi v notranjosti ustvarili prostor zanj. Prosimo, 
da bi Novorojenega prepoznali v tistih, po 
katerih nas najbolj nagovarja; to je po otrocih, 
trpečih, beguncih, obrobnih in revnih tega 
sveta.                                     dr.Andrej Saje, NM škof 

 
Vsem veroukarjem želimo do Nedelje 
Jezusovega krsta (8. 1. 2023) 
blagoslovljene praznike in počitnice. 
Ne pozabite pa v tem času na obisk 
svetih maš. 

Z nadškofije smo dobili dopis, da lahko del 
dohodnine po novem 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 potem vse 
skupaj zbrane oddal na FURS. 
 

 
 

Na zadnji dan starega leta, na Silvestrovo 31. 
decembra, je ustaljena praksa v krščanskem 
izročilu, da se pri sveti maši zapoje zahvalna 
pesem. Pomen in smisel tega je, da se Bogu 
zahvalimo za vse prejete milosti in darove, ki 
smo jih kot posamezniki, pa tudi kot skupnost 
družina, vas, zaselek, župnija, mesto, dežela, 
... bili deležni v letu, ki se izteka. 
Tudi  oba vaša duhovnika se Vam vsem skupaj, 
kot tudi vsakemu posebej, iskreno 
zahvaljujeva za vse vaše dobrote, darove in 
pozornosti, tako na duhovnem kot na 
materialnem področju, ki sva jih bila deležna z 
Vaše strani v letu 2022. 
Iskrena Vam hvala in Bog Vam povrni. 
Prav tako, iskrena hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki na kakršen koli način 
pomagate, sodelujete, skrbite in poskrbite za 
življenje naših župnij, tako na 
duhovnem kot materialnem področju. Dela in 
nalog ali opravil v župniji je veliko, če želimo, 
da župnija živi.  
Veva, da se marsikaj naredi na skrito, za dobro 
in v dobro nas vseh, za rast Božjega kraljestva 
med nami, tudi tem skritim dobrotnikom in 
sodelavcem:   
iskrena hvala in Bog Vam povrni. 
                                                  vaša župnika Franček in Igor 

 

      Ob pogrebu + URŠNIK JANEZ-a  iz Otiškega 
vrha so darovali za svete maše: Mateja, Alen in 
Nina; sin Rajko z družino; Gerhold Ivo,Olga in 
Sandra; Karel Rečnik; Toni in Mojca Borovšnik; 
družina Lubas; družina Otiška bajta; Aleš Gerhold z 
družino; Fuksovi; Močnikovi; Anton Palko iz Pernic;  
Hvala za svete maše. Za cerkev ste darovali 147 €     

  


