
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 1.decembra do 8.decembra 2019 
 

PRVA 
ADVENT-

NA 
NEDELJA 

 
Nedelja 
Karitas  

 
1.december 

   

 
8.00 

 
 

8.00 
9.30 

 
9.30 

10.00 
 
 

11.00 

                  Pri mašah blagoslov adventnih vencev, darovanje za Karitas 
ŠT – † PAVEL KAC (druž.Poplaz)  
        † MARIJA BART VOŽIČ   
        † ŽUMPROVI  
L – † ZORA DROFENIK  
ŠP –  † IVAN BERDNIK in MARIJA – 10.obl. - r     
          † VLADO REPAS - osmina 
D – † družina MERZEL  /sprejem ministrantov/ 
Č – Andrejeva lepa nedelja: † FLISOVI, VRHOVNIKOVI in CIGALOVI starši 
       † ŠTEFAN SKUTNIK 
       † FRANC HEBER, PRAPREKOVI in ENCIJEVI      
O – † JOHANA RAČNIK     

  

 Ponedeljek 
2. december 

7.30 
16.00 

D – PO NAMENU   
DSČ –† ŠTEFAN MEŠL   

Torek 
3.december 

Frančišek 
Ksaverij, duh.  

9.30 
16.00
17.00
18.30 

Rekolekcija v Črnečah: PO NAMENU  
L – † FRANC in MARIJA PŠENIČNIK 
ŠT – PO NAMENU 
D – † IVAN PUŠPAN      

Sreda 
4.december  

 

6.00 
 

Svitne - D – † MILAN FERK  

Četrtek 
5.december 
Četrtek pred 

prvim 
petkom    

8.00 
16.00
18.00
17.30 
18.30 

Č – PO NAMENU 
Miklavževanje Dravograd, Ojstrica, Črneče 
Miklavževanje Libeliče 
D – molitvena ura za duhovne poklice, ob 18.00 jo oblikujejo birmanski pripravniki 

D – ZA DUHOVNE POKLICE     

Petek 
6.december  
Miklavž, škof  

9.00 
18.00
18.30 

Križ – PO NAMENU    
Č – † MARIJA KNEZ – 1.obl. 
D – † ROMANA GRUBELNIK – 7.obl. in KUNČEVI                                     

Sobota 
7.december   

 
17.00 
18.30 

V Dravogradu in Šentjanžu od 9.00 – 12.00 sobotni verouk za veroučence  

ŠT – † JULIJANA DLOPST in vnuk JERNEJ - r 
D – večerna nedeljska maša: † MARIJA PEČNIK in ANTON      

 

 
MARIJA 

BREZMA-
DEŽNA 

  

8.december   

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
9.30 

11.00 
 

11.00 

ŠP – † MARJETA PIRNAT – 11.obl. in FRANC ter IVAN   
Č – † PAVEL KOTNIK – 6.obl. 
      † BERTL KOTNIK – 12.obl.    
ŠT – † MARIJA BART VOŽIČ      
         † DRAGO VINŠEK  
D – † MARIJA ŽLOF in ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV  
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK 

       † PAVLA PŠENIČNIK – 2.obl.        
O – † SOR.VELŠKI MORI       

Misel: Prišel bo čas, ko se bo majalo ne le, 

kar je majavega na zemlji, temveč se bodo majale tudi 
nebeške sile. Vse varnostne naprave bodo šle po zlu, 
vse varnostne ustanove nas bodo pustile na cedilu. 
Vpraševali se bomo, zakaj nam je dano življenje, ko pa 

ga zasleduje smrt; čemu nam je vlita sla po bivanju, ko 
pa nam je stalno za petami vsemogočni nič.  

Tisti, ki nas tja vodi, pa nas želi rešiti vsega, 
kar nas na poti do tja ovira. 

Hvala ti, zemlja, da si majava! Hvala vam, 
stvari, da se na vas ne moremo zanesti! Hvala vam, 
nebeške sile, da se boste majale! 



Številka 48        1. december 2019 
 

   

 UMETNOST ŽIVLJENJA 
Živeti življenje ni tako enostavno kot se ti 
lahko zazdi. Še posebej v današnjem 
modernem virtualnem svetu, ko imaš 
lahko nešteto všečkov za svoje izjave in 
slike, nešteto prijateljev na družbenih 
omrežjih. Toda ko potrebuješ nekoga, ki 
bi te poslušal, ko potrebuješ nekoga, ki bi 
z njim delil svoje veselje ali žalost, ko 
potrebuješ nekoga, da mi mu naslonil 
glavo na ramo, pa nimaš nikogar. Lahko 
imaš vse, lahko si celo po cele dneve v 
neki družbi, življenje ti je lahko ena sama 
velika zabava, a če si pri tem osamljen, 
če nimaš sorodne duše, si dobesedno v 
peklu. Krščanstvo ti ponuja način 
življenja, ko si lahko sam, pa nisi nikdar 
osamljen. Ko nimaš nič, pa imaš v bistvu 
vse. Živeti pravo krščansko življenje je 
umetnost, ki se jo moraš naučiti, to 
pomeni spreobrniti se. In to moramo 
početi celo svoje življenje, ker vsako 
obdobje življenja prinaša nove in nove 
izzive, katerim se moramo prilagoditi. 
Bog je največji umetnik. Vsaka Njegova 
stvaritev je popoln unikat. Določene 
poteze sicer uporabi večkrat, zato imamo 
podobne notranje organe, podobne 
lastnosti, karakteristike, toda vsak 
človek, vsaka rastlinica, vsaka živalca je 
unikat. Tudi ti si unikaten, nezamenljiv in 
nenadomestljiv. Ko te ne bo več, bo 
nastala praznina, ki jo bo treba 

nadomestiti. Ta praznina bo za nekoga 
boleča in žalostna. Ni človeka, za katerim 
nekdo ne bi žaloval, ki ga nekdo ne bi 
pogrešal in imel rad. Vendar pa je 
vprašanje, če se vsak človek tega zaveda. 
In da tvoje življenje ne bi postalo nič, da 
se ne bi razblinilo, kot življenje neštetih 
kokoši, ki si jih v življenju pojedel, je tukaj 
Bog. Da tvoje življenje oplemeniti, da ga 
na pravi večno, ker je unikatno, 
nezamenljivo in nenadomestljivo. 

Adventni čas, ni samo čas miklavževanja, 
božičkovanja, zaključnih zabav (kakor da bo 

1. januarja konec sveta), temveč je začetek. 
Je začetek cerkveno-liturgičnega leta, je 
začetek šolanja, učenja umetnosti 
življenja. V adventu se učimo spoznavati 
živeti, da bi na Božični dan sprejeli 
Življenje. V adventu spoznavamo besedo, 
da bi nam na Božični dan ta Beseda dala 
življenje.                                       Župnik 

 

MOLITEV K JEZUSU 
Dobri Jezus, naš odrešenik ponižno Te 
prosim, naj bo moja duša vedno čista in 
brez greha. Še posebno Te prosim, ne 
dovoli , da bi se moja duša pogubila . Varuj 

   

   

 



me pred grehom, podeli mi strpnost do 
ljudi, ki so nestrpni do mene, tudi njim 
podeli milost kesanja in sprave s Teboj. 
Kajti ne vemo ne ure, ne dneva, zato Te 
znova in znova ponižno prosim, da se bom 
svojih grehov kesal, ne zato, ker se bojim 
kazni, ampak zato, ker z grehi žalim Tebe, 
ki me neizmerno ljubiš. Jezus ljubim Te, 
hvala za vse darove in milosti, ki jih 
prejemam od Tebe. Nikdar več se ne želim 
ločiti od Tebe, ker si mi podelil milost , da 
sem Te znova našel. Naj bo moja vera 
trdna in neomajna. Naj živim po Božji 
Besedi in Evangeliju. Jezus hvala, ker si dal 

življenje zame. Jezus vate zaupam .Amen. 
 

 
              

   ADVENT 

V adventu razen na praznike ne molimo 
slave, bogoslužna barva je vijolična. 
Sprememba pri krašenju bogoslužnega 
prostora, ki naj bo skromnejše, bolj v 
zelenju in manj cvetja. 
Je priložnost in ura čuječnosti. Zato 
obdržimo in poživimo molitev v družini 
skupaj. Še posebej družine veroučencev 
ne popustite in obnovite molitev desetke 
drug za drugega. Lepo je, če se tisti, ki 
živite sami, dogovorite in se obiščete, 
zberete pri skupni molitvi rožnega venca. 
Posebej lepo pa bo, ko boste sprejeli v 
svoj dom Marijo romarico. En kipec bo 
prejela družina prvoobhajanca 
oz.birmanca, drugi kipec pa ostale 
družine. Prijavite se. 
-------------------------------------------------------------------

Zgodila se je prijatelju. 
Na Gorenjskem je pobral avtoštoparja in ga peljal 
do Ljubljane. Ne ustavlja avtoštoparjem, tokrat pa 
je po dolgih letih naredil izjemo. Možakar je na 
prevoz čakal dve debeli uri. Bil je ves premražen in 
utrujen, zato pa neskončno hvaležen svojemu 

»rešitelju«, da se je uspel premakniti z 
mesta. Prosil je, če lahko zadrema do cilja, ker je 
bil na koncu z močmi. A sta se prej zapletla v 
pogovor, preden bi mu na toplem uspelo zaspati. 
Povedal je, da je bolan na živcih, nezmožen za 
delo, s pomočjo kopice tablet pa se nekako drži 
»nad vodo«. 
Mračilo se je že, ko ga je pobral. Ko sta po pol ure 
prispela v Ljubljano, je bila že tema.  
Možakar je bil namenjen še naprej; v osrčje 
Štajerske, k mami. Njegova edina možnost je bila 
avtoštop, saj ni imel denarja za javni prevoz. 
Prijatelju se matematična enačba ni izšla… Če je 
pri belem dnevu čakal dve uri, da je dobil prevoz, 
kaj ga čaka na mnogo daljši poti? Za povrhu pa še 
tema. Enačba s preveč neznankami. Na hitro se je 
odločil, ga bo odpeljal na železniško postajo in mu 
dal 10 eurov za vlak. Bil je deležen neskončne 
hvaležnosti človeka, ki je bil na robu.  
Naslednje jutro je prijatelj sprehajal psa po 
ustaljeni poti v naravi. V travi je našel 10 eurov. 
Naključje? Marsikdo bi seveda zaključil zgodbo 
tako. Tisti, ki vemo, da naključij ni, začutimo v tej 
zgodbi čudovito sporočilo: Največ dobi tisti, ki 
daje. 
Ta adventni čas nas spodbuja, da se odpiramo 
tudi navzven. Da pogledamo okoli sebe. Je kje 
blizu nas kdo, ki mu lahko priskočimo na pomoč, 
kdo, ki potrebuje samo malo, da v njem spet zaživi 
upanje v dobroto ljudi, v človečnost? 
Redkokdo je v tako slabi koži, da ne bi mogel 
narediti kaj dobrega za sočloveka. Ni potrebno 
prestavljati gora. Ni potrebno, da smo mati 
Terezija. Z drobnimi pozornostmi lahko polepšamo 
dneve sočloveku. Morda komu na robu ali 
drugemu, ki je doživel nekaj hudega in mu je težko 
prenašati to breme.  

 
 Za duhovno rast 
 

https://www.sensa.si/za-navdih/najvec-dobi-tisti-ki-daje-2/
https://www.sensa.si/za-navdih/najvec-dobi-tisti-ki-daje-2/


Sama sem v takih primerih zagovornik »daril brez 
podpisa«. Nikoli ne pustimo svojega podpisa v 
vrečki s piškoti, ki jo obesimo na kljuko koga od 
zgoraj omenjenih. Zakaj bi v človeku vzbujali slabe 
občutke dolžnosti? Na tak način ne stkemo 
premočnih vezi, ki jih povzročijo občutki: kaj sem 
pa sedaj jaz njim dolžan. Ob dajanju s podpisom 
dajemo še težo, kar pa ni namen takega 
obdarovanja. 
Še zaradi nečesa mi je v takem primeru »darilo 
brez podpisa« tako ljubo. Vsak, ki dobi pozornost 
od »neznanega junaka«, ugiba, kdo bi to lahko bil. 
Več ljudi ima v mislih… Na veliko ljudi lahko 
pogleda s stališča: morda je bil pa on. Nehote na 
tak način sprožimo v človeku še več vere v 
človečnost. Svet spet zasije v očeh obdarovanega. 
Vredno je kdaj komu polepšati dan… Naj bo ta 
advent priložnost, da v kakšnem srcu spet 
prižgemo luč upanja v človečnost, v lepši jutri. 

 (Vir: Nasmehsrca.si) 
 

    
 

 

 
 
   

 Šentjanž: Zala Plešej 
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ni bilo pogreba  
 
 

 

 
 
Ni bilo poroke. 
 
 
 

 

 
 
 

 Danes ste vabljeni na Zvezdni pohod iz 
Dravograda v Šentpavel. Začetek pohoda iz 
Dravograda je ob 11.00, iz Labota ob 13.00. 
Molitev v samostanu je po prihodu. Po moli-
tvi okrepčilo. Priporočeni prispevek je 5 €.  

Vabljeni na adventne petke na Ravne 
– zanimiva predavanja. Več na plakatu.  

  Miklavž bo obiskal naše župnije in 
obdaril otroke. Med otroci bo na svoj 
predvečer godu 5.decembra. V Dravogradu 
ob 16.00 uri. Prijave zbiramo pri Anici Preglav 
kot vsako leto. Prispevek za darilo Miklavža 
znaša 10 €. Miklavž bo obiskal otroke tudi ob 
16.00 v Črnečah in ob 18.00 v Libeličah.  
V Šentjanžu jih bo obiskal otroke v Šentjanžu 
ob 16.00. Na Ojstrici ob 16.00. Vabljeni k 
prijavi.  
 

 V pisarni ali v zakristiji lahko dobite Pratiko 
za leto 2020. Cena 5,90 €. 

 Priskrbite si Marijanski koledar 2,50 €. 
 

  Preteklo nedeljo ste darovali takole: 
Črneče: 93 €; Libeliče: 30 €; Dravograd: 132 €,  
Šentjanž: 54 €; Šempeter:  €; Ojstrica: 28 € 
 
 

 

 Lahko že obnovite naročnino na verski tisk. 
Pa seveda zbiramo nove naročnike za tako 
dober verski tisk, ki ga premoremo. Naj ne bo 
družine, ki ne bi imela kaj verskega čtiva v hiši.  

Naročnine so: Družina =  112,42 (do 

31.1.2010) 

Ognjišče = 33,50 €  
Prijave za obisk Marije na vaš dom ob 
adventnih večerih še sprejemamo do 
zapolnitve mest. Naj vas Marija obišče, zato 
jo ponesite na svoj dom vsaj za en večer. 
  

 Svitne pri Križu bodo v ponedeljek 16.12. 
2019 ob 6.00 zjutraj. Vabljeni.  

Šala za konec: 
PRI VEDEŽEVALKI –  
Janez gre k vedeževalki. »Rad bi zadetek na 
lotu. Dobro vam bom plačal.« Ta se zazre v 
kristalno kroglo in vzhičeno reče: »Res. Na 
vas vidim število 3166518.« Janez plača 
uslugo, teče na loto in sestavi sedmico. Čez 
teden dni se razjarjen vrne k vedeževalki: 
»Sramota! Ogoljufali ste me!« In jo na smrt 
pretepe. Pristane v zaporu; na obleki ima 
številko 3166518. 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

  Poročili so se 
 


