
MAŠNI NAMENI župnij PZD/ od 22.decembra do 29.decembra 2019 
 

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 – 1.obl. in pri hiši pomrli      
O – † FRANC KANONIK ter IVAN, ŠTEFKA in ANICA ODER         

  

 Pon.23.dec 18.30  D – † JOŽEFA FERENČAK 

Torek 
24. december 

Sveti 
večer  

 

Pri mašah 
blagoslov 

jaslic     

14.30 
17.30 
18.00
18.40 
20.40 

 
22.00 
22.00
24.00 
24.00 

DSČ – sveti večer – PO NAMENU    
Križ – † KR ISTIJAN HAULE  
D – otroška božična maša: † FRANC in HEDVIKA SMREKAR - r   
ŠT – božičnica z mašo: † DANILO TRETJAK in KRAKERJEVI - TRETJAKOVI 
ŠP – božičnica in maša: † VIKTOR in MIKA VRHOVNIK  
                                           † MARTINA JUVAN - r  
O – maša božičnega večera: † ZINKA in FRANC MORI  
L – † MIRKO ROŽEJ in spomin na Nejca 
Č – polnočnica: † starši CEHNER  
D – polnočnica: ŽIVI IN RAJNI FARANI     

Sreda 
25. december 

BOŽIČ 
Gospo-dovo 

rojstvo 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00   

Č – † ŠTEFAN SKUTNIK, MARIJA in † HILDA VRHOVNIK  
ŠT – † IVAN KOTNIK - r  
Križ – ŽIVI IN RAJNI FARANI 
ŠP – † ANTON ŽVIKART  
D – † IVAN ŠKRATEK – obl.  
L – † MIRAN ŠPEGU  
SM – † IVAN KOBOLT        

Četrtek 
26. december 
Sveti Štefan. 
Prvi mučenec 

Dan samo-
stojnosti SLO 

 
8.00 
9.30 

11.00
11.00 
17.00 

Blagoslov vode in soli v čast sv.Štefanu 
Č – † ŠTEFKA HAULI    
D – ZA SREČO IN ZDRAVJE PRI HIŠI  
O – † ŠTEFKA ODER   
L – † ŠTEFANIJA ČUČEK in SOR.  
ŠT – † DRAGO VINŠEK - r     

Petek 
27. december 

Sv. Janez, 
apostol     

 
8.00 

11.00
18.30 

V Dravogradu farni patron Sv. Janeza Evangelista / blagoslov vina 
Č – † FRANCKA, MAKS in MAKSI KOTNIK        
L – † JANEZ in MARIJA PRAJZ in pri hiši pomrli    
D – I. ZA ZDRAVJE, BLAGOSLOV in SREČO V DRUŽINI/ II. ZA FARANE     

Sobota 
28.december 

Nedolžni 
otroci   

11.00 
17.00 
18.00 

L – † HRIBERNIKOVI starši  
ŠT – † ŠTEFANIJA SVETEC, IVAN in SOR.SVETEC - r 
D – večerna nedeljska maša: † NEJC BREČKO          

NEDELJA 
SVETE 

DRUŽINE  
Pri mašah 

blagoslov 

otrok 

29.december 

8.00 
8.00 
9.30 
9.30 
9.30 

11.00 
11.00  

Č – † ANDREJ GORINŠEK   
ŠT – † SUZANA ŠTUMPFL in MARIJA BOMBEK                 
Križ – † MIMA KOGELNIK – 5.obl.      
ŠP – † MILKA VRHOVNIK          
D – †  FRANC GOLOB – 1.obl. in GRETA      
L – † MARIJA in IVAN KAUŠAK         
O – †   JOŽEF MATIJA  

                



Številka 51        22. december 2019 
Vabim te na svoj rojstni dan 
"Kakor veš, se ponovno približuje moj 
rojstni dan.  
Verjamem,da se bo tudi letos po vsem 
svetu prirejalo ogromno slavje v čast 
temu dogodku. Vidim, da ljudje na veliko 
kupujejo. Po radiu, TV in časopisih se o 
čem drugem niti ne govori, samo o tem, 
koliko dni je še do mojega rojstnega dne. 
Prijetno je vedeti, da nekateri ljudje vsaj 
en dan na leto mislijo na mene. Kakor 
veš, moj rojstni dan se slavi že več kot 
2000 let. Na začetku je bilo videti, da 
razumejo in se zahvaljujejo za to kar sem 
storil za ljudi. A danes je malo njih , ki 
razumejo kaj praznujejo. Ljudje se zbirajo 
in slavijo, a ne vedo za kaj . Spomnim se 
preteklega leta, ko je prišel moj rojstni 
dan, so ljudje na veliko slavili v mojo 
čast. Mize so bile polne, vse okrašeno, 
polno daril...ali veš eno stvar? Mene niso 
povabili. Slavje je bilo namenjeno v mojo 
čast, a , ko je prišel ta dan, so mene 
pustili zunaj, vrata zame so bila zaprta, 
čeprav sem goreče želel praznovati z 
njimi... Če povem po pravici, nisem bil 
presenečen, ker mi zadnje čase mnogi 
zapirajo vrata. Čeprav nepovabljen sem 
potiho sedel v nek kot. Vsi so nazdravljali 
in se veselili. V nekem trenutku je vstopil 
nek starec, z dolgo belo brado, oblečen v 
rdeče. Zgledal je malo opit. Utrujen je 
sedel v fotelj in vsi so stekli k 

njemu,veselili so se ga, ko da je veselje 
prirejeno njemu v čast.. Točno ob 00.00 
so začeli nazdravljati, se objemati in 
čestitati. Tudi jaz sem ponudil roke, a me 
ni nihče objel. 
En drugemu so pričeli dajati darila. 
Približal sem se, da vidim, če je vmes tudi 
kakšno zame. A za mene ni bilo ničesar.... 
Kako bi se ti počutil, če bi se na tvoj 
rojstni dan vsi obdarovali med seboj , a 
tebi ne bi dali ničesar? Razumel sem, da 
sem odveč in tiho odšel ven in zaprl vrata 
za seboj. 
Vsako leto je vse huje. Ljudi zanima samo 
hrana, darila in zabave, mene se nihče ne 
spomni. 

Želel bi, da mi dovoliš, da ta Božič 
vstopim v tvoje življenje, da razumeš, da 
sem pred več ko 2000 leti prišel na svet, 
in , da sem dal svoje življenje na križu 
tudi za tebe. Danes je edino kar si želim, 
da to verjameš z vsem srcem. 
Nekaj ti bom rekel: mislil sem, ker me 
mnogi ne pokličejo na svoje slavje, bom 
naredil sam svoje veličastno slavje, 
kakršnega še nihče nikdar ni videl. Delam 

   

   

 



vse kar je za to potrebno; pošiljam 
mnoga vabila med katerimi je eno tudi za 
tebe. Želel bi vedeti,če boš sodeloval, da 
lahko tudi zate rezerviram prostor in 
napišem tvoje ime na moj dolgi seznam 
povabljenih. Zunaj bodo ostali vsi, ki se 
mojemu vabilu ne bodo odzvali. Pripravi 
se, ker ta dan, ki se ga najmanj nadejaš, 
bom slavil svoje največje slavje. 
 

p.s. čakam te in vedi, da te neizmerno 
ljubim*  - tvoj Jezus 
 

DANIJEL SLATINEK – 10 let od 
njegove smrti (21.12.2009) 

Bil je poln življenja, dobre volje, 
optimizma. Nič vzvišen ali narejen. Z 
duhovniško posvetitvijo pred 24. leti je 

sklenil življenjsko 
zavezo z Bogom. 
Bog zanj ni bil le 
teorija ali ideja, 
marveč ljubezen, 
ki se mu je 
razodevala, ga 
poklicala in ga 
privlačila, ljubezen, 
ki se ji je predal z 
dušo in s srcem,z 

vso osebnostjo. Zato je lahko učinkovito 
oznanjal evangelij, ker ga je tudi živel. 
Boga je lahko dajal vsem,ker ga je sam 
imel, saj nihče ne more dati,česar nima. 
Nihče ne more pritegniti ljudi k Bogu, če z 
njim ni sam prežet. Nihče ne more 
pokazati poti, če ne nosi v sebi Božje luči. 
In prav v tem je bilo njegovo 
poslanstvo,njegova enkratnost in 
neponovljivost. Z�življenjem je oznanjal 
Božji nauk in kazal pot. Posebej še kot 
član gibanja Prenova v Duhu je prinašal 
luč, kjer je bila tema, veselje, vedrino in 
tolažbo,kjer je bila žalost. Povsod je dal 
slutiti pričujočnost Boga, naj je bil pri 
oltarju, v veroučni učilnici, pisarni ali med 
bolniki, osamljenimi ali kakor koli pomoči 
potrebnimi. 

In tudi take, stare le nekaj več kot 50 let, 
Bog kliče v svoje kraljestvo. Izvedeli smo, 
da ga je med pripravljanjem jaslic izdalo 
srce. Naša pota pač niso Gospodova 
pota in njegov odhod je lahko samo 
opomin, kako ne vemo ne dneva ne ure 
in kako (kakor na freski v Hrastovljah) 
odhajajo, papeži in kralji, škofje in 
državniki, duhovniki in meščani, kmetje in 
berači… 
Pravijo, da s smrtjo človeka spregovori 
Bog, in smrt vsakega duhovnika je 
poseben Božji nagovor živim. Kaj slišimo 
danes? 
 Da je človekovo �življenje le kratek 
advent, priprava na pravo�življenje. Da 
je naše �življenje en sam delavnik za 
večno nedeljo, za večni praznik. 
Da tisto, kar verujemo in upamo,ni 
prazno. 
Da nihče ne �živi, ne trpi, ne umre 
zaman; naj torej živimo ali umrjemo, smo 
Gospodovi (Rim14,78), pravi apostol 
Pavel. Kot duhovnik bi nam ponovil iz 
evangelija: Vaše srce naj se ne 
vznemirja, saj verujete v Boga. Kam 
grem, veste, in za mojo pot veste. Kristus 
naš Odrešenik je naša pot, resnica 
in�življenje. Pot, po kateri romamo do 
cilja;resnica, ki jo spoznavamo, vanjo 
verujemo, jo oznanjamo;� 
Francoski duhovni pisatelj Nouet je 
zapisal: »V�življenju Boga iščemo in ga 
odkrivamo sebi in drugim, v smrti ga 
najdemo, v večnosti pa ga kot plačilo 
imamo.« Skupaj z vami je skrbel, da je 
versko življenje v dravograjski in ojstriški 
�župniji bilo vedno nekaj novega, lepega 
in sodobnega. Za vse naj mu bo Bog 
bogat plačnik.    (iz zapisov ob njegovi smrti)  

  

  

   Papež praznoval 83. rojstni dan 
17. decembra, leta 1936 se je v Buenos 

Airesu v Argentini rodil Jorge Mario 

Bergoglio, sin piemontskih priseljencev. 

Kot je povedal med eno izmed avdienc, je 

papež Frančišek kot otrok želel postati 



mesar, a je pozneje najprej postal kemijski 

tehnik. Leta 1958 je vstopil k jezuitom, 

enajst let kasneje pa je bil posvečen v 

duhovnika. Večkrat je že povedal, da ima 

na ta dan zelo lepe spomine, posebno vesel 

pa je bil pisma svoje babice, ki je bila zelo 

verna. Njene besede, ki spominjajo na 

molitev pred tabernakljem in zatekanje k 

Mariji, še danes hrani v brevirju. 

Leta 1973 je bil imenovan za provinciala 

jezuitov v Argentini, leta 1992 posvečen v 

škofa, 28. februarja 1998 je postal nadškof 

Buenos Airesa. Papež Janez Pavel II. ga je 

imenoval za kardinala 21. februarja  2001, 

dvanajst let kasneje pa je postal prvi papež, 

ki prihaja iz Latinske Amerike. Ko ga je 

nekoč med avdienco nekdo izmed otrok 

vprašal, zakaj je postal papež, je rekel, da 

tisti, ki je izvoljen, ni nujno tudi najbolj 

pameten. Gotovo pa je tisti, ki ga Bog v 

tistem trenutku želi za Cerkev. 
Vir: Radio Vatikan 

Foto: Vatican News            Uredila: Mojca Bertoncel 

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

ZAPIS o obisku kipca Marije v 

vašem domu – 4.12.2019 
Hvala za možnost, da smo dobili tudi mi 

Marijo v naš dom. Še posebej veliko nam 

je pomenilo, saj smo jo dobili na svitnico 

in ta maša je bila za atija, ki je umrl na 

današnji dan pred devetimi meseci. Hvala 

Marija, da si nas ravno na ta dan združila 

v molitvi in pesmi. 
družina Trobina-Ferk 

 

Danes 15.12. smo pri maši in doma prižgali 

tretjo svečko na adventnem venčku in naša 

družina je sprejela kipec Matere Marije, ki 

smoga z veseljem prinesli v naš dom. Že pri 

kosilu smo se zbrali in z molitvijo počastili ta 

prečudoviti trenutek, ko je md name podoba 

Jezusove Matere. Polni veselja in radosti 

pričakujemo Božične praznike in Jezusov 

prihod. Želimo si da nas Marija vedno 

spremlja tudi v naslednjem letu. 
družina Vuzem 

 
                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dravograd: + MARIJA HUDRAP  
 
 
 

 

 
 
 Naročnine v letu 2020 
Poskrbimo za krščansko redno branje. 
Naročnine lahko poravnate do  konca 
januarja. Družina – 112,42 €, Ognjišče – 
33,50 €;  Mavrica – 39,90 €; Božje okolje – 
26,40 €; Beseda med nami – 20,40 €; 
Magnificat – 55,80 €; #Najst –23,40€ 
    

 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. 
 

 Vabljeni danes ob 19.00 na božični  
     koncert  pihalne Godbe Ojstrica.  
 V torek bomo ob 15.00 k večnemu počitku 
pospremili Jaka Bališa iz Podgrada. Veliko 
dobrega je naredil tudi za naše župnije. 

------------------------------------------------------------ 
ŠALA:  KAVČ – V trgovini so mi rekli, da na 
tistem kavču lahko sedi pet ljudi brez 
problema. Kupil sem kavč. Sedaj pa iščem pet 
ljudi brez problema.  

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

 

 
 Oznanila 
 
 

 
 Umrli so 
 


