
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 29.novembra do 6.decembra 2020 
  

PRVA 
ADVENTNA 

nedelja 
29.november  

 

 
8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

NEDELJA KARITAS  
Č – lepa - Andrejeva nedelja: † ŠTEFAN SKUTNIK                 
ŠT – † ALOJZ in ANA TEMNIKAR – obl.  
ŠP – ZA ZDRAVJE  
D – V ZAHVALO za 40 letni srečen zakon in PRIPROŠNJA MARIJI     
L – † ALOJZ SAJEVEC    
O – † JOHANA RAČNIK    

 

  Ponedeljek 
30.november 

Andrej, ap.      

  
 ? 

18.30 

   

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementinove maše – 6/  

D –  † ANA DOLINŠEK in SOR.                                 

Torek   
1.december     

 ? 
18.30  

Č – Č – PO NAMENU določene osebe /Klementinove maše – 6/  

D – † MARJETA REBERNIK – 30.dan               
Sreda   

2.december     

? 
18.00 

D –  V ZAHVALO ZA ZDRAVJE     

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementinove maše – 6/                 

Četrtek   
3.december 
Prvi četrtek      

? 
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementinove maše – 6/                               

D – † JOŽE MERZEL                                  

Petek   
  4.december  

 Prvi petek  

? 
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementinove maše – 6/   

D – † MARIJA PEČNIK in ANTON ter JAŽEVI iz Ojstrice                   

Sobota   
  5.december   

? 
18.30 

Č – PO NAMENU določene osebe /Klementinove maše – 6/         

D –  † JOŽE in NEŽKA VALENTI  
              Miklavževanje po Zoomu (v Črnečah) 

  
DRUGA 

ADVENTNA 
nedelja 
6.december 
Nikolaj, škof 

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † VAVKANOVI, BLAZNIKOVI in VRAVNIKOVI  
    †starši: FRIDA - 30.obl in JOŽE - 25.obl. in brat KONRAD FERK - 1.obl.                 
ŠT – † MARIJA VRBAČ  
ŠP – † DANICA PROJE 
D – † GABRIJELA PUŠNIK   
L – †  starši FILIP 2.obl. in LOJZKA ter starri starši KUŠEJ  
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO     

       DUHOVNA MISEL: 

Ko se človek zave 

svoje bivanjske praznine, je 

sposoben sprejeti Tistega, ki 

nam lahko podari smisel in 

vsebino življenja. 

S prvo adventno 

nedeljo se začenja novo 

cerkveno leto. Današnji 

evangelij nas vzpodbuja k  

 

čuječnosti in pripravljenosti, 

kajti nihče izmed nas ne ve 

točne ure in točnega dneva 

Gospodovega prihoda v 

naše življenje.    (Fr.Kraner) 
 

  

   

 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si 

mailto:igor.g@rkc.si
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  PRVA ADVENTNA NEDELJA
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

''Čujte torej, ker ne veste,  
kdaj se vrne hišni gospodar: 

zvečer, opolnoči,  
ob petelinjem petju  

ali ob zori,  
da vas ne najde spečih,  

če pride nenadoma.  
Kar pravim vam,  

pravim vsem: Čujte!'' (Mr 13,35–37) 
 

 

ČUJEČE PRIČAKOVATI GOSPODA 
 

Ko je Bog ustvaril drevesa, je vsako 
vrsto hotel posebej obdarovati. Toda 
Stvarnik se je hotel poprej prepričati, 
kateremu bi določen dar najbolj koristil. 
Dejal jim je: »Želim, da bedite in stražite 
zemljo sedem dni.«  
Mlada drevesa je pomembna naloga, ki 
jim je bila zaupana, tako vznemirila, da 
jim prvo noč ni bilo težko bedeti. Drugo 
noč jim ni bilo več tako lahko in proti 
jutru jih je nekaj zadremalo. Tretjo noč 
so se drevesa začela med seboj 
pogovarjati, da ne bi zaspala. Kljub 
temu je bilo to za nekatera pretežko. Še 

več jih je omagalo četrto noč. Do sedme 
noči je vztrajalo le nekaj dreves:  
 
smreka, bor, jelka, cipresa, cedra in 
lovor. 
»Lepo ste vztrajali!« jih je pohvalil 
Stvarnik. »Obdaril vas bom s tem, da 
vam nikoli ne bodo odpadli  listi in igle, 
ampak boste vedno zeleni. Stražili in 
varovali boste gozd. Pozimi, ko se zdi, 
da je vse mrtvo, bodo druga drevesa 
našla zavetje med vašimi vejami.« 
 

Od takrat vsa drevesa in grmi izgubijo 
liste in pred zimo zaspijo, zimzelena 
drevesa pa ostanejo  budna. Tako so 
zgled čuječnosti v zimski zaspanosti in 
svežine v sivini. Zimzelena drevesa 
nam govorijo: vse okrog nas je 
zaspano, utrujeno in onemoglo, mi pa 
nenehno pričujemo, da bedimo in 
čakamo. 

Adventne vence spletamo iz zimzelenih 
vejic. Te zelene vejice nam govorijo: 
kristjan mora biti čuječ, ko drugi spijo, in 
prinašati Božjo svežino v sivo 
vsakdanjost. 

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 



Božič bo. 

Pozabi sedaj na vso jezo in sovraštvo, vsa 

razočaranja in težave, tudi glede 

epidemije, če jih imaš. Pozabi na vse 

zamere. Pozabi na žalitve, ki si jih 

doživljal. Naj se doma vse pomiri. 

Misli na mir v svoji hiši in v svojem srcu. 

Odpuščaj!  

Ne reci: To je nemogoče! 

Dobro si zapomni: če boš tako odprt kot 

uboge hladne božične jasli, bo prišel Bog 

in v tvojem srcu naredil čudež. 

Potem boš lahko trgal čudovite sadove, 

sadove miru in veselja. In ti te bodo 

osrečili v božičnih dneh. 
Po P.Bosmanu, Živi vsak dan 

           OZNANILA 
 

PRIJAVA ZA PREJEM OBHAJILA  
Obhajilo je mogoče prejeti po predhodnem 

dogovoru, prijavi, prav tako sv. spoved 

in sicer vedno posamično, samo ena oseba v 

cerkvi, oziroma ena družina ali člani istega 

gospodinjstva.  
Lahko se prijavite g. župniku po telefonu /gsm 

041-319 440/.  
PREJEM OBHAJILA 
Med tednom posamično ob torkih ob 18.00 
do 18.30, ko začenja prenos sv.maše. Enako 
ob sobotah ob 18.00 do prenosa maše. 
Ob nedeljah posamično ob 9.00 do 9.30.  
Možnost spovedi, prejema obhajila, ter 
blagoslova v župnija Šempeter, Šentjanž, 
Ojstrica po dogovoru z župnikom po telefonu 
(041 319 440). 

 

VEROUK: Starši, potrudite se in se 
posvetite katehezi, ki jo dobite po e-
pošti. Starši boste naredili daleč 
največ, če boste doma vpeljevali lepe 
krščanske navade in vsakdanjo 
molitev. Morda nam ta Covid 19 daje 
priložnost, da v svojih družinah nekaj 
predrugačimo. Čas je za spremembe 
družinskega življenja in navad. Pa več 
duhovnega za življenje družine. 
- 

ADVENT 2020  

za družine in otroke 
Letošnji advent bo žal drugačen kot 

običajno. Morda bo bolj družinski, 

nekako umirjen, zato pa bolj bogat 

po vsebini in notranjem 

razpoloženju. Zato ste družine 

vabljene, da ga doživljate res kot 

družina v tihem pričakovanju.  

Tudi letos organiziramo ‘potovanje 

Marije’ skozi advent po družinah.  

Lahko se prijavite na seznam 

oz.sporočite, kdaj želite kipec 

Marije na svoj dom.  

Za družine z majhnimi otroci 

priporočamo Adventni koledar.  

ADVENTNI KOLEDAR PRINAŠA 

za vsak dan zgodbico o 

misijonarju 

Janezu 

Janežu ter 

spodbudo, da 

bi tudi mi 

naredili nekaj 

dobrega za 

sočloveka.  

https://www.tilci.si/oznanila/obvestila-fp/794-prijava-za-prejem-obhajila.html


 Kot vsako leto, se bomo tudi letos 

pridružili adventni akciji OTROCI 

ZA OTROKE. S pomočjo zgodbic v 

ADVENTNEM KOLEDARJU se 

bomo pripravljali na BOŽIČ, po 

svojih zmožnostih pa darovali v 

šparovček za otroke v misijonih. (za 

hrano, obleko, šolanje). Naj 

veroučenci začutijo, da je po svetu 

veliko otrok, ki imajo neprimerno 

manj možnosti. Z našim skromnim 

darom, ko se bomo odpovedali 

kakšni sladkariji ali razvadi ali 

nepotrebni igrači, bomo nekoga 

osrečili s skodelico riža ali mu 

omogočili vstop v šolo … Svoj dar 

bomo na božič prinesli v cerkev.  

Naj se naša in otroška srca v 

adventu še bolj odprejo za dobroto!  

Za adventni koledar pokličite 

župnika Igorja ali pa pridite ponj v 

cerkev v Dravogradu (pri vhodu v 

cerkev – ta je vsaki dan podnevi odprta 

posameznikom za molitev).  
  

OB SMRTI HANJŽE JOŽETA  so 
darovali za eno sv. mašo: botra 
Milka, Nada z družino;  
 

Hvala vsem za darovane 
sv.maše.  
 
  

DAROVI ZA CERKEV 
Hvala za darove, ki jih za potrebe 
župnije prispevate osebno, v nabi-
ralnik ali na TRR župnije. V tem tednu 
ste za cerkev darovali 30 € v 
Šentjanžu, 25 € v Dravogradu.. 
Posameznikom hvala.  
Morda spodbuda tudi drugim? 
 

V Dravogradu že lahko dobite Pratiko za 

prihodnje leto (6,50 €) ter Marijanski koledar 

(2,5 €).  

Če kdo želi, to dostavim tudi na dom. 

Pokličite. Oglasite se v pisarni v času 

uradnih ur (z masko, upoštevanj odredb)Tudi 

Franček v Črnečah ima vse na razpolago. 
 
Šala:   

KORONA – Vinski bratec: »Zjutraj sem iz 
napačne steklenice malo cuknil. Pa je bila 
voda namesto šnopsa. Potem me je 
zgrabila panika – sem že mislil, da nimam 
vonja in okusa.« 
 

 

 

 ADVENTNA POBUDA: Molitve ni nikoli dovolj. Toliko posameznikov prosi za 

molitev ali spomin v molitvi. Na radiu Ognjišče je vsaki dan ob opoldanskem 

zvonjenju nekaj takih prošenj. A pri nas teh prošenj ni?. Gotovo so. Gotovo 

kdo želi, da bi molili zanj, za družine, posameznike, razne potrebe. 

Verjamem, da ste posamezniki molivci za take posamezne namene  

pripravljeni moliti desetko rožnega venca na dan. Na župnikov e-mail            

(igor.g@rkc.si)pišite prošnjo za molitev,   

Predvsem pa se javite tisti, ki ste pripravljeni moliti za te namene.  

Jaz bom namene razporejal vsem molivcem, ki ste pripravljeni sodelovati.  

Naredimo nekaj za skupno dobro. Povežimo fare v PZD med seboj preko te 

adventne molitve. V teh dnevih pričakujem molitvene prošnje in molivce, ki 

boste to adventno pobudo uresničevali. Zadostuje sms oz. klic na štev.041 

319-440 – Igor-žpk. Že vnaprej hvala!! 

mailto:igor.g@rkc.si

