
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 13.decembra do 20.decembra 2020 
  

TRETJA 
ADVENTNA 

nedelja 
13.december 

  

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † starši PAVEL in INGA KOTNIK 
     † ALOJZ, MARIJA in IVAN KOGELNIk ter rajni KLANČNIKOVI  
ŠT – † JOŽEFA VEINGERL   
ŠP – † TILEN BOŽIČ  
D – † MILAN LAMPRET    
L – † TOMAŽ PAVLIČ    
O – † JULIJANA PLANŠAK      

 

  Ponedeljek 
14.december 
Janez od Križa       

 
18.00 
18.30 

   
Č – † PAVLA PŠENIČNIK – 3.obl.  
D –  † MARIJA in IVAN KORDEŽ ter MAKS ŠLEBNIK                                   

Torek   
15.december  
Drinske muč.    

17.00 
18.30 

Č –  V DOBER NAMEN   
D – † ŠTEFAN POLANER             

Sreda   
16.december 

Božična 
osemdnevnica    

 
? 

16.00 

 
D –  † MIRA BAJO      
L – † STANISLAV ROŽEJ                   

Četrtek   
17.december      

18.00 
18.30 

Č –  V DOBER NAMEN                               
D – † družina MERZEL                                    

Petek   
  18.december   

9.00 
18.30 

Križ – † sorodnike    
D – † IVAN in MARIJA BOŠNIK                     

Sobota   
  19.december 
Kvatrna sobota  

11.00 
18.30 

L – † OLGA in MIRA URANŠEK           
D –  † LAZAR ŠAJHER (prenos maše po FB od Sv.Križa) 

  
ČETRTA 

ADVENTNA 
nedelja 

20.december 
Kvatre IV.  

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † starši in sestra ŠTEFKA TAJZEL  
ŠT – † MARIJA GRIBEN ter BREZOVNIKOVI    
ŠP – † ALOJZ DANIJEL  
D – † ALOJZIJA in PETER KALIŠNIK ter RUDOLF in ANTON      
L – † MARICA REBERNIK  
O – † JOŽE OŠLOVNIK       

       DUHOVNA MISEL: 
Današnja tretja adventna nedelja 

se že stoletja imenuje Gaudete. In razlog 
za to je v samem sporočilu te nedelje. 
Kajti odrešenja nam ne prinaša strogi 
spokorni pridigar, temveč usmiljeni 
Jezus.  »Jaz sem klic vpijočega v 
puščavi!« je rekel Janez Krstnik. »Za 
menoj pride tisti, ki je močnejši od 
mene! ...Ki bo ozdravil, kar je bolnega!«  

Jezus tudi danes potrebuje priče. 
Na srečo je še danes veliko ljudi, ki so 

pripravljeni pričati za Jezusa, kljub temu 
da jih to veliko stane.  

Če nekdo na eni strani obiskuje 
mašo in moli, po drugi strani pa je v 
nenehnem sovraštvu s sosedi in svojimi 
najbližjimi, potem ne more soljudem 
pričati o Luči, temveč bolj o temi. Ravno 
vera v Boga bi morala človeka voditi k 
dobrim delom, ki so najboljše pričevanje 
za Jezusa v današnjem času.          (F.K.) 
 
 
Glasilo izdaja PZD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 
e-naslov: igor.g@rkc.si 

mailto:igor.g@rkc.si
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 TRETJA ADVENTNA NEDELJA 
Bil je človek,  

ki ga je poslal Bog;  
ime mu je bilo Janez.  

Prišel je zaradi pričevanja,  
da bi namreč pričeval o luči,  

da bi po njem  
vsi sprejeli vero.  

Ni bil on luč,  
ampak pričeval naj bi o luči. 

(Jn 1,6–8) 

 

 
Prižigamo že tretjo svečko na 

adventnem vencu. Ta nam postreže že z 

mnogo več svetlobe, kot je je bilo na 

prvo adventno nedeljo. Luč v prostoru 

prinaša več svetlobe med nas. Tudi 

Janez Krstnik jo je prinašal med ljudi. 

Pričeval je o njej. Ni bil on sam luč. 

Tako tudi mi s svojimi dobrimi deli 

med ljudmi ne kažimo nase. Pričujmo o 

ljubezni. Ljubezni, ki je na božično noč 

prišla med nas ter preko trpljenja in 

križa zasvetila za vedno. Vsak hip 

lahko vsakdo poseže po tej svetlobi, ki 

greje, pomaga in razsvetljuje še tako 

temno pot. Ne poznajo je vsi. Včasih jo 

kdo celo izgubi. Na nas je, da luč 

ohranjamo in jo sočloveku pomagamo 

odkrivati. Kakor Janez Krstnik: vsak 

dan znova! 

 
 

Adventna zgodba 
SLUŽABNIK 
 

Gospodar se je odpravil na pot in 
služabnikom naročil, naj skrbijo za hišo 
in posestvo. Obljubil jim je, da bo ob 
prihodu nagradil vse, ki bodo vestno 
opravljali svoje delo. Služabnik, ki mu je 
zaupal varovanje hiše, je bil posebej 
počaščen. Rad je imel svojo stražarsko 
obleko, znamenje odgovorne službe. 
Ko jo je oblekel, se je zdel sam sebi 
pomemben. 
Čas je tekel. Odpirati in zapirati glavna 
vrata obiskovalcem je s časom postalo 
dolgočasno. Nič  novega in 
vznemirljivega ni bilo na tem. Postajalo 
je navada. Še vedno pa je vestno 
opravljal svoje delo, a vse je postajalo 
že vsakdanje. Ko se bo gospodar vrnil, 
ga bo našel pri opravljanju zaupane mu 
dolžnosti. Bil je buden, toda bil je živ 
mrtvec, ker je njegovo delo in njegovo 
življenje izgubilo dušo. 
Navada nas počasi utruja, ubija. Ljudje 
se sčasoma navadimo na vse. Žal tudi 
na slabo in slabe navade jemljejo 



našemu življenju polet. Navajenost 
zapade v bledo vsakdanjost. Navadimo 
se in  potem delamo iz navade. Advent 
je za nas priložnost, ki nam jo daje Bog, 
da začnemo znova, da obudimo 
prvotno navdušenje in se otresemo 
navad, ki motijo naše življenje. Da 
pričujemo na svojevrsten, izviren način. Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič 

                                                                                                                                            

Glede na priprave na Božič naj 
zapišem še naslednje: Božič je 
namreč vendarle praznik rojstva 
našega Boga, Jezusa Kristusa. Če 
smo vedno v vseh različnih krizah 
sedanjega in preteklega časa 
ohranili ter še izboljševali svoje 
krščansko poslanstvo, kako da ga 
nebi danes. Danes in sedaj, ko 
smo mnogo bolj svobodni in 
neodvisni od drugih vplivov. Samo 
zazreti se moramo v luč ki je 
zasvetila pred dvema tisočletjema, 
samo Jezus je Bog in ni drugega 
razen njega, ki je pot resnica in 
življenje.  
VESEL SEM ODMEVOV, oziroma 
rešenih delovnih nalog, ki mi jih 
pošiljate kot odgovor na veroučne 
pobude, ki jih pošiljam. Žal je takih 
peščica. Od večine ni in ni 
odmeva. Res, da sedaj samo 
dobite pisna navodila, razne linke 
in možnosti za dodatno 
raziskovanje, vendar vse to je 
vendarle premalo. Nekateri mi tudi 
pošljete kakšne posnetke svojega 
dela. Vem, da ste v začetku 
adventnega časa skoraj vsi 
naredili svoj adventni venček, še 
bolj pa sem vesel, ko vem, da ob 
njem s prižgano lučko na venčku 

tudi molite. Toda še vse je 
premalo. Najlepša molitev je 
Kristusova, Jezusova molitev, ki je 

daritev, ki je daritev ob vsaki 
nedelji, pa vsak dan med tednom. 
Upam, da se nam kmalu povrnejo 
takšni časi in da se v resnici vsi 
povrnemo nazaj v svojo župnijo in 
v njeno župnijsko cerkev. V cerkev 
za katero ste vi in vaši predniki 
vložili vso svojo pripadnost, kolikor 
je premorete 
 

V času pričakovanja Jezusovega 
rojstva se spomnimo na uboge, 
zapostavljene, bolne in osamljene. 
S svojimi darovi podprimo 
delovanje dobrodelnih društev in 
ustanov, ki znotraj Katoliške 
cerkve pomagajo najšibkejšim in 
odrinjenim na rob družbe. Škofje 
vabijo vse katoličane, da se v 
letošnjem adventnem času 
izognejo medsebojnemu obisko-
vanju, pozornost in bližino svojim 
dragim pa naj izkažejo s 
telefonskim klicem ali s pisnim 
voščilom. Letos naj imajo prednost 



duhovne in družinske vrednote. 
Ob tej priložnosti se slovenski 
škofje v svojih molitvah posebej 
spominjamo vseh, ki so preizku-
šani zaradi bolezni, svojcev žrtev 
epidemije COVID-19 ter zdrav-
stvenih delavcev, ki požrtvovalno 
in predano pomagajo našim 
državljankam in državljanom. Naj 
bo advent čas miru, solidarnosti in 
povezanosti za skupno dobro 
naše domovine in Cerkve. 
 

Oznanila 
 

 

SPOVED PRED BOŽIČEM:  

Oba župnika sva na razpolago,  

a moramo se ravnati po razporedu. 

Javite se in vse bomo uredili kot       

se nam priporoča.  
 

DAROVI ZA CERKEV 
V tem tednu ste za cerkev darovali: v 

Dravogradu 95 €, Hvala za vaše darove. 
 

OB SMRTI RAČNIK FRANC-a    
iz Meže so darovali za eno sv. 
mašo: družina Kladnik; sodelavci UE 

Dravograd;  
 

OB SMRTI CVETKE URŠNIK iz 
Otiškega vrha so darovali za eno 
sv. mašo: mož Franc; cerkveni 

pevski zbor Dravograd; 
 

OB SMRTI KORAT FERDINA-
NDA iz Sv.Boštjana so darovali 
za eno sv. mašo še: Ivan in Silva 

Sinrajh; 
Hvala vsem za darovane 
sv.maše.  
 

 

NAROČNINE 
Naročnike na Ognjišče, Družino, 

Mavrico, Božje okolje, Besedo med 

nami, Magnificat … vabim , da 

ostanete zvesti in v teh časih 

ohranjamo poglobljeno, redno branje. 

Nekateri ste že plačali naročnino na 

Ognjišče za 2021 ostaja enaka 33,50. 

Letna naročnina na tednik Družina je 

119,60. Čas je še do konca januarja. 

Naročniki po pošti prejmete 

položnice.V Dravogradu lahko dobite 

Pratiko za prihodnje leto (6,50 €) ter 

Marijanski koledar (2,5 €).Tudi Franček v 

Črnečah ima vse na razpolago. 
 

 
UPOŠTEVAJMO UKREPE ZA 

OMEJITEV ŠIRJENJA EPIDEMIJE 
in  

POMNOŽIMO MOLITEV  
ZA ZDRAVJE. 

 

Šale: 
 NA AVTOBUSU – Mlado dekle 
zjutraj stoka v mestnem avtobusu: 
»To je nemogoče, tako strašna 
gneča!« – »Smešno,« se čudi njena 
prijateljica, »sinoči si v disku temu 
rekla kako prijetna atmosfera!« 
 

VEDEŽEVALKA – Moški pride k 
vedeževalki in ta mu pravi: »Vi ste 
oče dveh otrok!« – »To vi mislite! Jaz 
sem oče treh otrok!« – »To si vi 
mislite!« 
 
 

KUHAR – Pri vojakih iščejo novega 
kuharja in javi se neki rekrut. »Ali ste 
že kdaj kuhali?« ga vprašajo. – »Da, 
več let,« odgovori rekrut. – »Tudi v 
velikih kotlih?« – »Da, zelo velikih.« – 
»Kaj pa ste kuhali?« – »Asfalt!«

 


