
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 15.decembra do 22.decembra 2019 
 

 
TRETJA 

ADVENT-
NA 

NEDELJA  
  

15.december   

8.00 
8.00 

 
9.30 

 
 
 

9.30 
 

11.00 
11.00 
11.00 

ŠT – † JOŽE SMODIŠ – maša zadušnica z osmino  

        † 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        

  

 Ponedeljek 
16. december 

6.00 
16.00 

Križ – svitne – † IGNAC in LJUDMILA GLASENČNIK     
DSČ – V DOBER NAMEN      

Torek 
17.december 

   

17.00
18.00
18.30 

Ema – PO NAMENU 
L – † V DOBER NAMEN   
D – † VLADO ROTOVNIK in PETER VERNEKER      

Sreda 
18.december  

 

6.00 
8.00 

 

Svitne - D – † KATICA KOKOLJ  
Č – † FRANCKA, MAKS, MAKSI KOTNIK   

Četrtek 
19.december 

     

17.00 
18.00 
18.30 

D – razgovor za krst /starši + botri/ 
Č –  † KONRAD FERK   
D –  † STANKO VUZEM – obl. in ANICA      

Petek 
20.december  

18.00
18.30 

Č – PO NAMENU   
D – † ZOFIJA KROTMAJER                                    

Sobota 
21.december 
 Peter Kanizij, 

škof  

  
10.00 
18.30 

 
L – † POPRADOVI in KRIŽANOVI 
D – večerna nedeljska maša: † DANIJEL SLATINEK – 10.obl.        

 

ČETRTA 
ADVENT-

NA 
NEDELJA  

 KVATRNA 

22.december 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

ŠT – † PAVEL KAC (nečak Zvonko z druž.)  
Č – † oče, mama in sestra ŠTEFKA TAJZEL           
ŠP – † VLADO REPAS    
D – † GREGOR in ALOJZIJA OTT     
Križ – † GORINŠEKOVI 
L – † FILIP KUŠEJ – 10.obl. in pri hiši pomrli      
O – † FRANC KANONIK ter IVAN, ŠTEFKA in ANICA ODER         

              Misel za nedeljo:   
 

Če je adventni čas ostal zgolj na ravni 

zunanjega prižiganja svečk na adventnem 
vencu in na ravni skrbi po materialni 
zadovoljitvi, potem se lahko zgodi, da bo 

božič dan izpraznjenosti in razočaranja. 

Trgovci so se že na začetku adventnega časa 
pohvalili, da je letošnje leto uspešnejše od 

lanskega, ne glede na krizne čase, ki jim ni 

videti konca. Otroci npr., na družabnih 

omrežjih objavljajo stvari, katere jim je 

prinesel Miklavž. Vse to bi nas moralo 
skrbeti, še posebej zato, ker v teh dneh tudi 
mi na veliko obiskujemo trgovske centre. Ne 

bi bilo napak, če bi si postavili za merilo, da 

bi bili v adventnem času večkrat v cerkvi, kot 
pa v trgovini. Velja poizkusiti? 

 



Številka 50        15. december 2019 
Sporočilo vsem, ki v teh dneh 

temeljito čistite: za božič pride 

Jezus, ne sanitarna inšpekcija. 

On se je rodil v hlevu. 
 

 

Ne, ne gre za pomoto, za vice je še vedno 
rezerviran prostor na zadnji strani 
Družine, niti ne gre za antireklamo 
čiščenju. Namen je bil le, da bi se malo 
nasmehnili in se hkrati spomnili, da se je 
adventni čas prevesil v drugo polovico in 
je božič že čisto blizu. Praznujemo 
nedeljo veselja in spodobi se, da se 
iskreno veselimo skorajšnjega prihoda 
novorojenega deteta, našega 
Odrešenika. 
 

Veselje je »kristjanova osebna izkaz-
nica«, »dihanje« in »način izražanja«. 
Kristjan, ki v srcu ni vesel, ni dober kri-
stjan, poudarja papež Frančišek. Ob teh 
besedah, se mi iz spomina prikrade 
podoba s praznovanja praznika lurške 
Matere Božje, ko so bogoslužje nedeljske 
maše obogatili bolniki in invalidi iz 
gibanja Vera in luč. Ko se je s kora za-
slišalo razigrano petje otroškega 
pevskega zbora, so se jim veselih obrazov 
pridružili s petjem, pozibavanjem in 
ploskanjem. Iz njih je žarelo pristno 
veselje. Drugi smo jih resnih obrazov le 
nemo opazovali. Čeprav veselje velja za 
nalezljivo, se večina ni dala okužiti. 
 

»To se tudi sam sprašujem,« odgovori na 
vprašanje, kaj nas kristjane ovira, da si ne 
dovolimo biti veseli ali tega vsaj ne 
pokažemo navzven, br. Jože Smukavec. 
Veselje je vendarle nekaj lepega, 
čudovitega, nas žene naprej in nas 
opogumlja, ima pa tudi znanstveno 
dokazane pozitivne vplive na zdravje: 
krepi imunski sistem, zmanjšuje raven 
stresa in krvnega pritiska, dviguje prag 
bolečine. Razloga, da ne bi bili veseli, 
praktično ni. Seveda pridejo hude 
preizkušnje, a če imamo vero, da nas Bog 
ljubi, niti to ni dovoljšen razlog, pravi 
papež. 

 

 »Pokažite nam svoje veselje!« nam celo 
neverni potihoma nastavljajo izziv, pravi 
kapucin Raniero Cantalamessa. Naj se ob 
prihajajočih praznikih razgrne zavesa 
veselja; naj se, kot spodbuja papež, na 
obrazih vernikov, ko odhajajo iz cerkve, 
vidi, da so prejeli »veselo novico«. Naj 
odmeva Pavlovo povabilo: »Veselite se v 
Gospodu zmeraj; ponavljam vam, 
veselite se, Gospod je blizu« (Flp 4,4-5). 

(vir. Družina) 
 

   

   

 



                                       

 
              

  

PRIHAJA UČLOVEČENI BOG 
Neprestano prihaja naš učlovečeni Bog. 
Prihaja podnevi, prihaja ponoči. Ko ga 
čakamo pri vratih, pride k nam skozi 
okno. Ko ga pričakujemo v radosti, pride 
s svo-jim križem. Prihaja v našem izobilju, 
še pogosteje pa v revščini. Prihaja, ko je 
zaželen, in pojavi se, ko ga ne pričakuješ. 
Prihaja po svoji Besedi in Evharistiji z 
vsemi svojimi skrivnostmi. Prihaja v tišini, 
v Elijevem šepetu. Prihaja pa tudi sredi 
množice in hrupa. Prihaja po vseh teh 
obrazih, ki jih dan za dnem srečujemo. 
Prihaja vsak trenutek, toda moje oči so 
zadržane, da ga ne prepoznam. Prihaja z 
Marijo, z angeli in svetniki. Nekoč bo 
prišel, da me vzame v svoje kraljestvo. 
“Nisi slišal njegovih tihih stopinj? Prihaja, 
prihaja, ves čas prihaja.” (Tagore) 
------------------------------------------------------

Božična osemdnevnica v 

Dravogradu 
 

Neposredna priprava na božič – Jezusovo 

rojstvo se bo začela v torek, 17. 

decembra 2019, ko bomo pri večerni 

sveti maši začeli z božično 

osemdnevnico.  

Povabljeni posebej otroci. Tudi za odrasle 

so lahko ti dnevi prihajanja k maši, kjer 

se bomo s pesmijo in molitvijo približevali 

Betlehemu, lepo povabilo, da pripravimo 

predvsem naša srca na Jezusov prihod. 

Vsak večer bomo ob prepevanju pesmi 

Poslušajte vsi ljudje, nosili Jožefa in 

Marijo iz cerkve v kapelo in se z njima v 

srcu pripravljali na Jezusovo rojstvo. 

Starši povabljeni, da spodbudite svoje 

otroke. Najlepše vabilo bo seveda vaš 

zgled. Pridite tudi iz drugih župnij. 
    

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 

Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z 
njenim plamenom zanetim mir. 

 Vendar se bojim …  
Česa se bojiš? 

Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in 
jaz nisem dovolj dober, da ga ponudim 

drugim. Kako naj jim stopim naproti, ne da bi 
me odrinili od sebe? Kaj, če zaradi mene 
zavrnejo plamen in mir, ki ju prinašam? 

Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse.           
A zakaj bi te to ustavilo? 

Kako naj bi me ne ustavilo? 
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš 
vselej dovolj dober, ker te imam rad. Ko to 
sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš 

sočloveka, vidiš, da je tvoj brat in ne 
nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica.  

Naj potem še gorim? 
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in 

samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir. 
Ne boj se goreti! 

Luč miru iz Betlehema bodo skavti v 

Dravograd prinesli v soboto 

21.dec.ob 18.30, v drugih cerkvah pa 

pri nedeljski maši.  

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

Kje smo bili, preden smo  
se rodili? 

To, da živimo, se nam zdi tako 
samoumevno, da si težko predstavljamo, 
kakšen je bil videti svet, preden smo se 

rodili. Neverjetno se nam zdi, da nas 

 
 Za duhovno rast 
 



takrat nihče ni poznal niti ni vedel, da se 
bomo nekega dne rodili. 

Kljub temu se je vse, kar nas danes 
obdaja, že dolgo pripravljalo na naš 

prihod. Najprej mama in oče … Kakšna 
neznanska sreča, da sta se prav onadva 
spoznala, se imela rada in postala naša 

starša! Kako zelo sta se razveselila, ko sta 
izvedela, da bosta dobila dojenčka! Tako 

kot so se njuni starši nekoč razveselili 
njunega rojstva. 

Zaradi naših staršev, starih staršev, 
prastarih staršev in vseh ostalih 
prednikov smo tudi mi del velike 

človeške družine. Preden smo začeli 
obstajati, nas na svetu še ni bilo, pa 

vendar nas je Bog v svojem srcu že davno 
izbral in se veselil našega rojstva. 

Življenja nam namreč niso podarili le 
starši, ampak  je njim novo življenje, ki 

smo mi, podaril Bog. 
Pripravila: Mojca Bertoncel, objava v Aleteia. 

                              
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dravograd: + KRISTIJAN KOPRIVNIK 
Črneče: + KONRAD FERK 
 
 
 

 

 

 

  Še vabljeni na adventne petke na Ravne – 
zanimiva predavanja. Več na plakatu.  
 V pisarni ali v zakristiji lahko dobite Pratiko 
za leto 2020. Cena 5,90 €. 

 Priskrbite si Marijanski koledar 2,50 €. 
 

 Mohorjeve knjige dobite v 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.  

 

Vsi, še posebej pa družine z otroki, lepo 

povabljeni k adventni pripravi na božične 

praznike ob adventnem venčku; naj 

druženje spremlja molitev in pesem. 

Hranilnik, ki so ga otroci dobili, naj se 

polni z njihovo dobroto in odpovedjo 

nenujnim stvarem (sladkarije, čips, itd.). 

– Zbrani darovi bodo namenjeni za lačne 

otroke po vsem svetu, zato akcija 

OTROCI ZA OTROKE! 
 V tem tednu bo sveta spoved otrok pri 
veroučnih srečanjih.  
  Svitne pri Križu bodo jutri v ponedeljek 
16.12. 2019 ob 6.00 zjutraj. Vabljeni.  
 

 

ŠALE:  ZOBNA PASTA – Mama se 

odpravlja v trgovino. Malemu Mihcu reče: 
»Poglej, če je še kaj zobne paste v tubi.« 
– Čez nekaj časa Mihec: »Paste je ravno 
dovolj od kopalnice do omare v dnevni 
sobi.« 

ZLOMILO GA JE: 
'Ali ti ata še pomaga pri domačih 
nalogah?' 
         'Ne več. Ta zadnja enka ga je 
totalno zlomila!' 
 

VOZNIŠKI IZPIT – Blondinka se je zaletela 
v drugi avto. Voznik jo jezen vpraša: »Ali ste 
sploh delali vozniški izpit?« – Ona energično 
odgovori: »Večkrat že kot vi.« 

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 


