
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 8.decembra do 15.decembra 2019 
 

 
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  - r     
         † DRAGO VINŠEK  
D – † MARIJA ŽLOF in ZA ZDRAVJE in BLAGOSLOV  
L – † MARIJA in PAVEL DOBROVNIK 

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

  

 Ponedeljek 
9. december 

16.00 
18.30 

DSČ – PO NAMENU     
D – † CILKA HODNIK   

Torek 
10.december 

Loretska 
Marija   

 
16.00
17.00
18.00
18.30 

 
ŠT – † IVAN STERMČNIK - osmina   
Ema – PO NAMENU 
L – † DARKO, MARJANA in MARJETA KUŠEJ 
D – † MIRAN BREČKO – 7.obl. in NEJC       

Sreda 
11.december  

 

6.00 
8.00 

 

Svitne - D – † JOŽE in IDA OŠLOVNIK  
Č – PO NAMENU 
Ob 18.00 - prva seja DRANEVA  PZD v Dravogradu  

Četrtek 
12.december 
Dev.Marija iz 

Guadalupe     

 
18.00 
18.30 

 
Č –  † RUDI LUKNER – 10.obl. 
D –  † MAKS PAJTLER     

Petek 
13.december  
 Lucija, muč. 

17.00
18.00
18.30 

D – družinski verouk v Dravogradu 
Č – † DRAGO PUŠNIK  
D – † BORIS GREBENC – 30.dan                                      

Sobota 
14.december 

Janez od 
Križa, duh.   

  
10.00 
18.30 

 
L – † MATEVŽ KRESNIK 
D – večerna nedeljska maša: † ŠTEFAN POLANER in starši POLANER       

 

 
TRETJA 

ADVENT-
NA 

NEDELJA  
  

15.december   

8.00 
8.00 
9.30 

 
 
 

9.30 
 

11.00 
11.00 
11.00 

ŠT – † MARIJA GRIBEN – obl. - r  
Č – † MARIJA CIGALA – 13.obl. in VLADO  

      † ALOJZ, MARIJA in IVAN KOGELNIK – obl. in KLANČNIKOVI   
ŠP – † HERMAN ŠIRNIK 
         † ANTON ŽVIKART – 30.dan - r   
        † starši ČURČ ter dva brata in dve sestri - r  
D – † FERDO PEŠL    
      † ANTON PLANTEV – 14.obl. in SOR. 
L – † TOMAŽ PAVLIČ  
O – † ŠTEFANIJA MATIČKO 
Križ – † ANGELA DORNIK in ++ DORNIKOVI        

              Misel za nedeljo:   
• Puščava je tam, kjer je človeško 

življenje postalo brezsmiselno, kjer je postalo 

življenje težko in  trdo. 

• Puščava je tam, kjer ljudje "ne 

govorijo več med seboj. 

• Puščava je tam, kjer so ljudje bolni ali 

pa žive v nenehnem prepiru med seboj. 

Le zakaj med nami toliko puščav?  
Potrebujemo Janeza Krstnika!!!! 



Številka 49        8. december 2019 
 

                                     BREZMADEŽNA 
Dejstvo je, da je že čisto na začetku 

človeškega rodu, takoj po padcu 

prvega človeka v greh, Bog napovedal 

zmago nad grehom, zmago nad 

satanom, to zapeljivo in lažnivo kačo. 

Napovedal je skrivnostno ženo, po 

kateri se bo to zgodilo: »Sovraštvo 

bom naredil med teboj in ženo ter 

med tvojim in njenim zarodom. On ti 

bo glavo strl« (1 Mz, 3,15). Ta 

napoved se je v različnih oblikah 

ponavljala skozi vso Staro zavezo. 

Omenimo samo eno od takih 

značilnih napovedi. Oholemu kralju 

Ahazu, ki je ošabno zavrnil znamenje 

Božje pomoči, katero mu je po 

preroku Izaiju ponudil Bog, je prerok 

napovedal: »Gospod sam vam bo dal 

znamenje: Glej, devica bo spočela in 

rodila sina, ki mu bo dala ime 

Emanuel«, kar pomeni »Bog z nami« 

(Iz 7,14). 

Te Božje napovedi so se uresničile 

prav v Mariji, skromni, verni in dotlej 

neznani nazareški deklici, ki jo je Bog 

izbral za orodje svojega odrešenjskega 

načrta. K njej je poslal angela, ki naj ji 

sporoči to veliko in veselo novico, da 

bo rodila otroka, ki bo obljubljeni 

Mesija, še več, ki bo Božji Sin. 
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Veseli del 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na poti adventnega časa sveti 
Brezmadežna Marija kot zvezda, ki je 
'znamenje trdnega upanja in tolažbe'. 
Da bi prišli do Jezusa, prave luči, sonca, 
ki je pregnalo vse temine zgodovine, 
potrebujemo luči, ki so nam bliže. To so 
človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo 
luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo še 
prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot 
Marija? Kdo je lahko za nas bolj zvezda 
upanja, kot je ona, jutranja zarja, ki je 
napovedala dan odrešenja?        Benedikt XVI. 

 

   

   

 



 
              

VEST V PREDPRAZNIČNIH 

DNEH VABI V SPOVEDNICO 
 

Mnogi rečejo: Zapovedi ne potrebujem. 

Zadostuje mi moja vest, ki mi pove, kaj je 

prav in kaj narobe … 

Če bi to držalo, resnica ne bi obstajala, saj 

ne bi bilo nobenega prav in narobe. Kajti 

nekdo bi po svoji vesti delal tako, drugi, ki 

se prav tako sklicuje na svojo vest, pa bi 

delal ravno nasprotno. Vest je sposobnost, 

da razlikujemo med dobrim in slabim, 

vendar na podlagi obstoječih norm in 

zapovedi. »Ne laži!« – to velja vedno in v 

vsakem primeru. Globlje gledano je vest 

torej sposobnost, da uporabljam dane 

norme. Če sem torej nekoč slišal, da ne 

smem lagati, potem se v vsakdanu 

srečujem s situacijami, ko moram to 

uporabiti. Pri spovedi, h kateri si v teh 

dneh adventa še posebej povabljen, ti 

duhovnik pomaga prepoznati, kaj je res. 
 

Kako potem deluje vest? 

Primer: Če oče otrokom prepove noreti 

okrog, ker se bo sicer razbila dragocena 

kitajska vaza, otroci takoj dobijo slabo 

vest, ko od vaze dejansko ostanejo samo 

črepinje. Če pa otrokom nikoli ne bi nihče 

rekel ničesar, seveda ne bi vedeli, kakšno 

škodo bodo povzročili. Tako se torej 

oblikuje vest. Tako je kot pri stari 

lekarniški tehtnici z dvema skodelicama; 

na eni strani imamo uteži (norme, 

zapovedi, besede Svetega pisma, Jezusove 

besede), na drugi strani dejansko stanje: 

kolikor več uteži imam, toliko natančneje 

lahko ovrednotim dejansko stanje, lahko 

vidim, ali je nekaj dobro ali slabo. V 

Bibliji prebereš Jezusove besede: »Kar 

koli ste storili enemu od teh mojih 

najmanjših bratov, ste meni storili.« – in 

jih v nekem trenutku razumeš. Tedaj ne 

boš nikoli več brezbrižno šel mimo reveža. 

Jezusova beseda je zelo močna utež. 
 

V dneh pred božičem si vzemi čas in se 

ustavi v spovednici. To je priložnost, da se 

dobro pripraviš na praznik. In ne pozabi 

na besede papeža Frančiška: »Spovednica 

ni mučilnica. Bog ne čaka name, da bi me 

tepel, pač pa zato, da bi me blago 

sprejel.« 
Po: Youcat – spoved 

-------------------------------------------------------------------  

Dr. JOŽE MARKETZ – 
novi škof krške škofije v Avstriji. 

Sveti oče 
Frančišek je 3. 
decembra 2019 

imenoval 
dosedanjega 

direktorja koroške 
Caritas msgr. dr. 
Jožeta Marketza 
za novega škofa 

krške škofije (Gurk) v Avstriji. 
Jože Marketz je bil rojen 30. julija 1955 v Št. 
Lipšu na dvojezičnem območju. Maturiral je 
leta 1975 na gimnaziji na Plešivcu, kjer je 
nekaj let preživel tudi trenutni prejemnik 
Nobelove nagrade Peter Handke. Po študiju 
teologije v Salzburgu in v Ljubljani je Marketz 
deloval eno leto kot diakon v Ekvadorju v 
Južni Ameriki, leta 1982 pa je prejel 
duhovniško posvečenje. 
Najprej je bil Marketz kaplan v Borovljah in 
Št. Jakobu v Rožu. Med letoma 1985 in 1988 
je bil duhovni asistent Katoliške mladine. Od 
leta 1986 do 1989 je bil provizor v Št. Jakobu 
v Rožu. Nato je na Univerzi na Dunaju 
promoviral za doktorja teologije. Leta 1992 je 
bil imenovan za ravnatelja Slovenskega 
dušnopastirskega urada krške škofije in leta 
1994 za župnika na Radišah. Po enem letu 
kot provizor v Borovljah, Podljubelju in 
Glinjah je v tem času (2006/2007) Marketz 
študiral tudi v Rimu in v Jeruzalemu. 2009 je 

 
 Za duhovno rast 
 



bil imenovan za ravnatelja škofijskega 
Dušnopastirskega urada ter za škofovega 
vikarja za dušnopastirstvo, misijon in 
evangelizacijo. To delo je opravljal do leta 
2014 in bil med tem tudi izdajatelj časopisov 
Nedelja in Sonntag, otroškega lista 
Regenbogen in internetne redakcije krške 
škofije. Leta 2014 je prevzel koroško Caritas. 
Do 1. septembra 2013 je bil Marketz tudi 
provizor na Radišah, Podgradu in Medgorjah. 
S prevzemom koroške Caritas je Marketz 
postal tudi škofov vikar za Caritas in socialne 
službe. Marketz je konzistorialni svetnik, 
škofijski koordinator za vprašanja azila, 
predsednik Bonifacijevega društva in rektor 
Bürgerspitalkirche. Leta 2004 je bil imenovan 
za papeževega častnega kaplana 
(monsignore). Msgr. dr. Jože Marketz ima kot 
dolgoletni škofov vikar, nekdanji vodja 
Dušnopastirskega urada, Slovenskega 
dušnopastirskega urada, izdajatelj Nedelje 
ter aktualni direktor koroške Caritas 
dolgoletne izkušnje v cerkvenem vodstvu in 
zelo dobro pozna krško škofijo. (Vir.Nedelja) 

 

    
 

 

 
 
   

 Dravograd: J.K.J.   
                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Črneče: + MARIJA KOTNIK 
Šentjanž: + IVAN STERMČNIK 
 
 
 

 
 
Ni bilo poroke. 
 
 
 

 

 
 

  Vabljeni na adventne petke na Ravne 
– zanimiva predavanja. Več na plakatu.  
  Na prvi petek sva duhovnika obiskala 
bolnike in ostarele po župnijah.. Svojci, 
poskrbite, da se vaši domači, ki ne morejo 
več v cerkev, pred prazniki srečajo z Jezusom 
v zakramentih. Pokličite!! 
  

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

 Priskrbite si Marijanski koledar 2,50 €. 
 

 Otroci so pri verouku prejeli adventni 
koledar. Letos preko zgodb Berte Golob 
spoznavamo našega misijonarja Ignacija 
Knobleharja. Skupaj s starši naj zgodbe 
berejo zvečer ob adventnem venčku. 
Nato skupaj molijo večerno molitev. 
Trudijo se za obisk svete maše in za 
dobra dela. V sredini je priloga za 
misijonski hranilnik. Vanj zbirajo 
»sadove« njihovega adventnega 
premagovanja in odpovedi v korist 
pomoči potrebnim otrokom v 
misijonskih deželah. Za božič prinesejo 
te svoje /vaše/ prihranke v cerkev in jih 
postavijo pred jaslice.  
 

 Prispele so Mohorjeve knjige. Naročniki 
jih dobijo v župnijski pisarni. 
Obnavljajte naročnino na verski tisk. 
DRUŽINA /plačano do 31.1.2020- 112,42 €; 
OGNJIŠČE 33,5 €; MOHORJEVE KNJIGE 49 €. 
Prav je, da ima vsaka krščanska družina vsaj 
en verski časopis.  

 

Še zbiramo prijave za obisk Marije v vašem 
domu. Nekaj lepega naredite za svojo družino. 
  Svitne pri Križu bodo v ponedeljek 16.12. 
2019 ob 6.00 zjutraj. Vabljeni.  
 

ŠALA: ZADNJE BESEDE – »In katere so 
bile zadnje besede poštarja?« sprašuje 
kriminalist očividca. – »Ti si priden kuža.« 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Kristjani so postali 
 

 
 Umrli so 
 

  Poročili so se 
 


