
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 20.decembra do 27.decembra 2020 
  

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       

 

  Ponedeljek 
21.december 

     Peter Kanizij,   

 
18.00 
18.30 

 
Č – † ALOJZ, MARIJA in IVAN KOGELNIK ter vsi KLANČNIKOVI  
D –  † DANIJEL SLATINEK – obl.                                    

Torek   
22.december    

18.00 
18.30 

Č – † mama FRANCKA, oče MAKS in brat MAKSI ter SOR.     
D – † MARIJA in FELIKS ŽLOF          

Sreda   
23.december     

7.30 
18.00 

D –  † starši KALENDA ter bratje in sestre       
Č – † ANTON in KRISTINA ČEVNIK                    

Četrtek   
24.december 
SVETI VEČER      

17.00
18.00
19.00 
19.00 

ŠT – † DANILO TRETJAK, KRAKERJEVI in TRETJAKOVI  
ŠP – † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK  
D – † IVAN GRACEJ  
Križ – † KRISTIJAN HAULI                                

Petek   
  25.december 

BOŽIČ 
Gospodovo 

rojstvo 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † ŠTEFAN SKUTNIK, MARIJA in HILDA VRHOVNIK 
ŠT – † IVAN KOTNIK – r  
ŠP – † IVAN BERDNIK 
D – † GREGOR in ALOJZIJA OTT  
L – † oče MIRAN ŠPEGU   
O – † KRISTINA KANONIK                    

Sobota   
  26.december 
SVETI ŠTEFAN 
Dan samostoj.   

 
8.00 

11.00 
11.00
17.00 
18.30 

Blagoslov soli in vode v čast sv. Štefanu 
Č – † ŠTEFKA HAULI 
L – † JOŽEF MOČNIK 
O – † MARIJA MORI            
ŠT – † DRAGO VINŠEK 
D – † KREVHOVI ter prošnja za blagoslov in srečo pri hiši  

  
NEDELJA 

SVETE 
DRUŽINE 
27.december 

   

8.00 
 

8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
 

11.00 

Č – † INGA KOTNIK 

      † MIMA KOGELNIK – 6.obl.  
ŠT – † TEREZIJA GNAMUŠ     
ŠP – † MILKA VRHOVNIK  
D – v ZAHVALO za 50 let zakona, za blagoslov in za ZDRAVJE   
L – † PRAJZOVI    
      † FRANC HRIBERNIK in pri hiši pomrli   
O – † VIDA LORBER        

       DUHOVNA MISEL:  
Da, kmalu bo božič. Ali smo 

pripravljeni na Gospodov prihod? Za 
zunanjo pripravo smo že veliko storili.  

Kako se naj notranje pripravimo 
na Božji prihod v času epidemije 
koronavirusa? Tudi v tem pogledu nam 
je lahko za vzor Marija, ki je odgovorila 

angelu: »Glej, dekla sem Gospodova, naj 
se zgodi Njegova volja!« 

Mi žal v življenju velikokrat 
postavljamo svojo voljo pred Božjo. Zato 
smo spet poklicani, da rečemo "svoj da" v 
duhu ljubezni  in pokorščine do Boga. 

 

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

mailto:igor.g@rkc.si


Štev. 50    20.december  2020  
 

 ČETRTA ADVENTNA NEDELJA 
Marija pa je rekla angelu:  
»Kako se bo to zgodilo,  
ko ne spoznam moža?«  

Angel ji je odgovóril:  
»Sveti Duh bo prišel nadte  

in moč Najvišjega  
te bo obsenčila, zato se bo  

tudi Sveto, ki bo rojêno,  
imenovalo Božji Sin.  

Glej, tudi tvoja  
sorodnica Elizabeta  

je spočela sina v starosti;  
in to je šesti mesec njej,  

ki so jo imenovali nerodovitno.  
Bogu namreč  

ni nič nemogoče.« (Lk 1,34–37) 

 

Četrta sveča gori na adventnem 

vencu, mi pa smo povabljeni da 

skupaj z Marijo vzkliknemo: »Zgodi 

se mi po tvoji besedi.« Odprimo se 

Božjim načrtom. Sprejmimo izzive, ki 

nam jih prinaša življenje. Z zaupanje 

v Božjo pomoč in z našim 

požrtvovalnim prizadevanjem lahko 

naredimo marsikaj velikega. Kakor je 

sprva nebogljeno Božje dete kasneje 

zraslo v moža, ki je s križem odrešil 

svet, tako smo tudi mi poklicani, da 

korak za korakom dosegamo višje 

cilje. Le Božji načrt moramo biti 

pripravljeni sprejeti, nato pa se podati 

na pot uresničevanja zaupane nam 

naloge. 
 

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

Čakam, Gospod 
 

… da zaslišim trepet angelovih kril, da 
stečem za njim … za njo … kdo bi vedel pri 
angelih. 
A stečem vsekakor. 
Čakam, da po ozkih ulicah srca zavijem za 
njim ali za njo na dvorišče … preko 
dvorišča. 
Da vstopim za njim, za njo, v tisto zadnjo 
kamrico, kjer se zasliši: »Naj se zgodi!« 
Čakam, Gospod, da zaslišim odmev 
Marijinih stopinj, da se odpravim za njo v 
višave razuma, da ji sledim po ozki in strmi 
poti … 
Čakam, da krenem, po poti, ki je z vsakim 
korakom ožja in bolj strma … 
In grem za njo, naprej in navzgor do vrat, 
izza katerih zaslišim: »Blagor in blagoslov!« 
Čakam, Gospod, da zaslišim zven Jožefove 
sekire, da udari, da zareže v globino duše, 
da zaboli … Čakam, da odseka, da loči 
namene od želja, dejanja od besed, meso 
od duha … 
Prisluškujem, kdaj kovina udari ob grčo in 
zapoje: »Ne boj se! Od Boga je!« 



Čakam, Gospod, da zaslišim cesarjev 
razglas, da osedlam svojega osla in se 
napotim iz sebe, na dolgo pot, naporno pot, 
da dam cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, 
kar je Božjega … 
In grem od vrat do vrat, od človeka do 
človeka, od ene zavrnitve do druge … kot 
berač, kot zadnji berač, ki zanj ni prostora v 
mestu.  
Da dospem do samote, kjer se dopolnijo 
dnevi in zaslišim: »Slava Bogu in mir 
ljudem!« 
Čakam, Gospod, da zaslišim angelsko petje 
…, da pokleknem in rečem: »Moj Gospod in 
moj Bog!« 
                                                                              Po: G. Čušin 

 

NAVODILA ZA 

BOGOSLUŽNO 

OBHAJANJE  

BOŽIČNIH PRAZNIKOV  

V  MARIBORSKI 

METROPOLIJI 
Vlada RS je 16. decembra 2020 

izdala preklic nekaterih določb 

glede zbiranja vernikov v 

cerkvah ali kapelah, vendar so še 

vedno v veljavi strogi varnostni 

ukrepi za zajezitev epidemije. 

Epidemiološka slika glede okužbe 

s COVID-19 je na območju 

mariborske metropolije slaba.  

Da bi varovali zdravje ljudi, smo 

se voditelji vseh treh škofij po 

posvetovanju z duhovniki 

odločili, da svete maše v vseh 

cerkvah ali kapelah metropolije 

do nadaljnjega škofje in 

duhovniki še naprej obhajamo 

brez navzočnosti vernikov. 

Verniki so povabljeni, da 

obhajanje svete maše spremljajo 

po televiziji, radiu in drugih 

elektronskih medijih. Po sveti 

maši so povabljeni k svetemu 

obhajilu, za prejem katerega se 

dogovorijo z duhovnikom.  

Dovoljena je tudi individualna 

duhovna oskrba, se pravi, da 

verniki lahko po vnaprejšnjem 

dogovoru z duhovnikom opravijo 

sveto spoved, seveda ob 

upoštevanju vseh varnostnih 

določb.  

Po praznikih bomo ponovno 

proučili epidemiološko stanje, in 

na temelju tega sprejeli 

odločitev glede obhajanja svetih 

maš z udeležbo vernikov.  

 

Letošnji božič bo 

»betlehemski«, saj ob Jezus ne 

bo množic, kakor jih ni bilo v 

hlevu ob njegovem rojstvu.  

 

Jezusa pa s postavitvijo jaslic, z 

molitvijo in branjem Božje 

besede povabimo na svoje 

domove in On bo okrepil naša 

srca ter naredil, da bo tudi letos 



zvenela angelska pesem: Slava 

Bogu na višavah in na zemlji mir 

ljudem, ki so blage volje. 
 

Msgr. Alojzij Cvikl D.J, mariborski nadškof 

metropolit  

 Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, 

murskosoboški škof 

g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije 

Celje 
 

Božično voščilo: 
 

VSEM FARANOM V ŽUPNIJAH 

PASTORALNE ZVEZE 

DRAVOGRAD ŽELIVA OBA 

DUHOVNIKA (Franček in Igor) 

VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 

PRAZNIKE GOSPODOVEGA 

ROJSTVA. Letos drugače, a toliko 

bolj v srcu naj mine naše 

praznovanje. Čestitkam se 

pridružuje naš nadškof Alojzij 

Cvikl.  

Čestitka naših škofov bo zapisana v 

prihodnji številki glasila. 

 

Oznanila 
 

 

DAROVI ZA CERKEV 

V tem tednu ste za cerkev darovali: v 

Dravogradu 45 €, Hvala. V ostalih 

župnijah  ni bilo darov. Ste pa 

povabljeni, da darujete, lahko tudi 

preko pisemske ovjnice ali na TRR. 

Težko je placate položnice, ki 

prihajajo, ni pa priliva vaših darov. 

Hvala vsakemu, ki to razume in 

daruje. 
 

OB SMRTI DANICE PEČOLER iz 
Robindvora so darovali za eno 
sv. mašo: Alja in Nevenka iz ZD 
Radlje; 
 
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: POZOR – Ne dovolite, da 

vam pri vhodu v trgovino merijo 

temperaturo! Pod to pretvezo 

vam brišejo spomin. Jaz sem šel 

v trgovino po mleko in sendvič, 

kupil pa sem gajbo piva in cel 

pršut.  
 
 

 


