
MAŠNI NAMENI  župnij  PZD/ od 27.decembra do 3.januar 2021 
  

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        

 

  Ponedeljek 
28.december 

Nedolžni otroci         

 
16.00 
18.30 

 
L – † FRANC HRIBERNIK – 53.obl.   
D –  † BARBARA MERC in SOR.                                     

Torek   
29.december 

Tomaž Becket,     

 
18.00 
18.30 

 
Č – † žpk. IVAN KRALJ      
D – † AVGUST KARNER           

Sreda   
30.december     

7.30 
18.00 

D –  † IVAN in DRAGO ŽGANEC in rajni KUPLJENOVI        
Č – † žpk. FRANC DERMOL                     

Četrtek   
31.december 
   Silvestrovo    

7.30 
18.00 

  

D – PO NAMENU MARIJINE KONGREGACIJE 
Č – PO NAMENU MARIJINE KONGREGACIJE    
            Zaključek leta 2020                       

Petek   
  1.januar 

 NOVO 
LETO 2021 

 
9.30 

11.00 

 
D – ZA OBOLELE Z VIRUSOM in prošnja za OZDRAVITEV - rešitev 
L – † MIHAEL ULCEJ   
 

Sobota   
  2.januar 

  Bazilij veliki 
Gregor Nazian   

 
11.00 
18.30 

 
Č – † KRESCENCIJA ČERU  
D – † JULIJANA ŠIMON   

  
DRUGA 

NEDELJA 
PO 

BOŽIČU 
3.januar 

   

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00 

Č – † ANIKA, VERONIKA in MIMA KOGELNIK  
ŠT – † PAVLA ŠALOVEN  
ŠP – † AVGUST KARNER in BORUT   
D – † JULIJANA ISAK    
L – †  DANICA RUS    
O – † FRANC MORI         

       DUHOVNA MISEL:  
Prosimo Boga za domovino, da bi 

imela modre in razumne politike, ki bi svoje 
poslanstvo sprejemali odgovorno. 
Ljudi, ki bodo imeli pred očmi blagor vsega 
naroda. Ljudi, ki se bodo zavedali, da so 
moralna ali etična načela nekaj bistvenega v 
vsaki politiki in narodu. Kajti narod, ki je začel 
moralno propadati, je v zgodovini počasi 
zatonil. Ljudi, ki bodo živeli za tiste vrednote, 
ki niso minljive narave, ampak presegajo čas 

in kraj. Prosimo Boga, da bi naš narod ostal 
zvest svojemu slovenskemu jeziku, slovenski 
pesmi, moralnim načelom in Bogu, ki naj 
bedi nad usodo našega naroda. 
Nekaj podobnega lahko doživimo tudi mi, 
kadar poskušamo resno vzeti evangelij, 
potem moramo računati na zelo razgibano in 
dostikrat neudobno življenje. 

 

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

mailto:igor.g@rkc.si
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OB BOŽIČU 
»Zakaj sem se rodil, pravi 
Gospod 
Rodil sem se nag, pravi Gospod, 
da bi se tudi ti osvobodil 
sebičnosti. 
Rodil sem se ubog, 
da bi me spoštoval kot edino 
bogastvo. 

Rodil sem se v hlevu, 
da bi se tudi ti naučil posvečevati 
svoje okolje. 
Rodil sem se slaboten,  
da bi se me nikoli ne bal. 
Rodil sem se in umrl na križu, 
da ne bi podvomil v mojo 
ljubezen. 
Rodil sem se ponoči, 
da bi verjel, da lahko razsvetlim 
temine srca. 
Rodil sem se kot človek, 
da bi tudi ti postal po meni Božji 
…« 

ZGODBA O ŠTIRIH 
SUMLJIVIH OSEBAH  

OB JASLICAH 
Zgodilo se je v sveti noči, ko je 
zasvetila svetla luč in je Božji angel 
oznanil pastirjem rojstvo 
Odrešenika sveta. Pastirji, modri z 
Vzhoda in drugi so šli počastiti 
Dete.  
Jaslicam so se približale tudi 
štiri sumljive osebe, ki jih pri 
jaslicah še ni bilo. Prvi mož je bil 
ogrnjen v cunje, drugi je bil z 
verigami na rokah, tretji s 
skuštranimi lasmi pa je bil zelo 
nemiren in z iščočim pogledom. 
Stali so pred jaslicami in nemo zrli 
v otroka … 
Prvi je stopil bliže, vzel cunje in 
jih položil k jaslicam ter pokleknil 
rekoč: »Tukaj, vzemi moje cunje. 
Potreboval jih boš, ko ti bodo vzeli 
obleko, ko boš nag in zapuščen. 
Spomni se me tedaj.« 
Drugi je položil eno svojih verig k 
otrokovi roki z besedami: »Vzemi 
moje vezi, pretežke so zame. Nosil 
jih boš, ko boš odrasel. Vklenili te 
bodo in te zvezanega odpeljali. 
Spomni se me tedaj.« 
Tretji se je globoko sklonil k 
otroku z besedami: »Vzemi moje 
dvome in  vso zapuščenost od 
Boga. Preveč me težijo … Ko bo 
prišel čas, jih odnesi pred Boga z 
močnim krikom.« 



Marija je z rokami želela 
prestrašeno zaščititi otroka, Jožef 
pa odstraniti podarjene cunje ter 
verigo, a jih ni mogel. Otrokove oči 
pa so se le mirno ozirale po 
možeh. Končno so vstali in se 
oddahnili: »Zdaj smo našli kraj, 
kjer lahko odložimo svoja 
bremena. Otrok nam bo pomagal 
nositi naše trpljenje, bremena in 
bolečine vse življenje. Nismo več 
sami in zapuščeni! HVALA ti za 
Tvojo Ljubezen …« 
 In četrti sem jaz …. V času 
hude preizkušnje za vse nas,  
prihajam letos k jaslicam tudi 
jaz….  Vzemi Ti, ki si Novo 
življenje, od nas to korono, 
odstrani stiske in dvome, žalost in 
negotovost. Vem, da jo ti lahko 
odvzameš: iz našega življenja,  iz 
moje duše in mojega srca, iz mojih 
misli in mojih oči, da bodo oči 
postale žareče, da bodo misli 
vesele in da bo duša polna upanja 
in božičnega miru…  
                             (povzetek po Zgodbe upanja) 
 

Božična poslanica 

slovenskih škofov 2020 
Spoštovani bratje in sestre, vsi, ki 

praznujete božič kot praznik rojstva 

Jezusa, Božjega Sina, in vsi, ki ga 

praznujete le kot družinski praznik. 

Božič bomo letos praznovali v izrednih 

razmerah. V božičnem praznovanju 

doživljamo radost in srečo v družinskem 

krogu, a žal letos mnogi tudi težo bolezni 

in osamljenosti. 

Vsi hrepenimo po povezanosti, 

pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po 

Božji podobi – po Troedinem Bogu – 

Bogu odnosov. Zato samota in pretrgana 

razmerja še bolj bolijo. Tudi Marija in 

Jožef sta doživljala izolacijo in stisko. 

Vesela novica božične noči je zato 

namenjena vsem, ki doživljajo te 

omejitve. Bog vstopa v naše odnose, da 

bi v drugih, bolnih, nesrečnih, zapuščenih 

in osamljenih, videli brate in sestre istega 

Očeta. To univerzalno bratstvo bomo 

slovenski kristjani letos doživljali še na 

poseben način. V božičnem času bomo 

povezani z Rimom, vso Cerkvijo in 

papežem Frančiškom. Lahko smo 

ponosni, da ob jaslicah na trgu sv. Petra 

ob tridesetletnici slovenske države stoji 

slovensko božično drevo s Kočevskega, 

okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi 

okraski.  

V imenu slovenskih škofov želim 

blagoslovljen božič, srečno in zdravo 

novo leto vsem vernikom drugih 

krščanskih skupnosti in vsem ljudem 

dobre volje.  



SLOVO OD NENAVADNEGA LETA 
Izteka se najbolj nenavadno leto, kar 
smo jih kdaj doživeli. Leto zaznamujejo 
zaprta vrata šol, trgovin, gostiln, hotelov, 
telovadnic, cerkva ... Vrata zapiramo celo 
v svojih domovih, ne pred neznanci ali 
nepridipravi, ampak pred sosedi, 
sorodniki in prijatelji. Povabiti koga na 
kavo – nekaj normalnega, zdaj celo  
odsvetovano. Kako težko je v tem času 
izreči sožalje nekomu, ki je izgubil 
bližnjega, ko stisk roke in objem ne 
prideta v poštev! Pregovor pravi, da ko 
se ena vrata zaprejo, se odprejo druga. 
Tako smo tudi v teh razmerah začeli 
iskati in odpirati druga vrata. Lahko smo 
veseli, da živimo v času, ko imamo na 
voljo tehnologijo, ki nam vse to 
omogoča. Kljub vsemu in ob vsem tem 
pa imamo občutek, da nam še vedno 
nekaj manjka. Kot bi hrani manjkala sol. 
In ta sol so osebna srečanja, živi 
pogovori, stiski rok, objemi, skupne kave, 
telovadbe, družabni dogodki in še 
marsikaj, kjer smo drug drugega res 
srečali, se začutili, pa čeprav smo 
izmenjali samo nekaj besed. Vse to je 
bila sol, ki je našemu življenju dajala 
odličen okus in jo je zelo težko 
nadomestiti. Zato naj za enkrat velja 
spodbuda, da do nadaljnjega vrata še 
vedno odpiramo tako, da se držimo 
omejitev, hkrati pa prosimo Boga, da bi 
se kmalu lahko srečevali v živo in bodo 
naša življenja že spet »slana in 
okusnejša«. Bog pa vedno trka in njemu 
nismo in ne smemo zapirati vrata 
svojega življenja in srca. Bog prihaja k 
čisto vsakemu človeku, k čisto vsaki 
družini. Noben hlev zanj ni prereven ali 

premalo lep. Vse, kar želi, je, da mu 
odpremo vrata, ga spustimo noter in 
začutimo njegovo prisotnost drobnega 
nebogljenega otroka in hkrati 
vsemogočnega Boga, ki lahko stori čisto 
vse. Jezusa se nam ni treba bati. Prav 
tako nam noben ukrep NIJZ-a ne 
prepoveduje druženja z njim, zato smo 
do njega letos lahko še posebej 
gostoljubni. Želim vam, da bi se ta Jezus 
rodil v vaših srcih in da bi bili vaši hlevi 
polni veselja, upanja in miru, ki ga 
prinaša s seboj, in nam ga nobena 
korona in nihče na tem svetu ne more 

vzeti. V prihodnji številki Studenca pa 

bomo podali nekaj statističnih podatkov, 
ki so zaznamovali naše leto. 
 

Oznanila 
 

 

DAROVI ZA CERKEV 

V tem tednu ste za cerkev darovali: v 

Dravogradu 95 €, Šentjanžu 31 €, 

Ojstrici 16 €. Hvala. 

 

 

NAROČNINE 
Prosimo za obnovo naročnine 

verskega tiska. Ognjišče 33,50.  

Družina  119,60. Mohorjeve 49 €.  

 

Šale: NASVETI – »Kako to, da je Bog 

ustvaril najprej moža in potem 
ženo?« – »Preprosto: ni maral, da bi 
mu kdo pri delu dajal nasvete.« 
 

 
PETJE – »Zadnjo nedeljo prvič po 
osmih letih nisem pela na koru.« – 
»A, to je bilo! Jaz sem že mislil, da so 
končno popravili orgle.« 

 

 


