Pustolovščina, ki se imenuje a d v e n t
Kdor hoče razumeti skrivnost božiča, ta potrebuje advent – potrebuje čas, v
katerem smo povabljeni, da se učimo na novo živeti, da se znova spustimo v
skrivnost, ki se imenuje življenje. Kdor hoče praznovati božič, ta potrebuje te
tedne, ki nas spominjajo na to in nas želijo tudi pripraviti na to, kaj božič
pravzaprav za nas pomeni. Kdor hoče resnično praznovati božič, potrebuje
pustolovščino adventa, da se božič lahko rodi.
Advent lahko razumemo in ga primerno
predstavimo le tako, če ta čas štejemo nazaj od
božiča. In prav tako kot noče biti božič samo
datum v našem koledarju, prav tako niso ti tedni
pred sveto nočjo samo čas od 1. adventne nedelje
do 24. decembra, niso samo tedni božične peke in
nakupov, stresa in božične pošte, adventnega
venčka …
Šele ko slišiš neizrečeno, ko zaupaš neverjetnemu, ko se premakneš, ko se odpraviš
na pot. Kdor se bliža pustolovščini božiča, se spusti v pustolovščino adventa …
A. Schwarz, Moj resnični božič
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ŽUPNIJA DRAVOGRAD
DUHOVNA MISEL OB ZAČETKU ADVENTA

Babica in dedek težko pričakujeta, da ju bodo obiskali razigrani vnuki in v njun tihi
dom vnesli malo življenja. Daleč so se odselili zaradi služb, in nimajo veliko časa, zato
so trenutki, ki jih preživijo skupaj toliko bolj dragoceni...
Bolna žena težko pričakuje, da jo bo obiskal mož in ji stisnil roko. Res ne more kaj
dosti pomagati, je pa lahko ob njej in ji posveti svoj čas...
Mati ne more zaspati dolgo v noč, ker posluša in pričakuje, kdaj se bo vrnil njen
mladostnik iz „žura“. Težko ji je pri srcu, ker ne ve, kjer hodi in kaj dela. V tem
mučnem pričakovanju lahko samo moli....
Oče gleda na uro in čaka, kdaj se bo vrnil sin s katerim sta se včeraj popoldne skupaj
učila, da bi popravil oceno v šoli. Trepeta zanj in
se sprašuje: Mu bo uspelo?
Novoporočenca vsak dan znova čakata, da se bo
napovedalo novo življenje – njuno prvo dete.
Tako zelo si ga želita, dnevi in meseci pa
tečejo....
Tako je z našimi pričakovanji. Tudi Marija je
pričakovala, vse od trenutka, ko ji je angel
povedal, da bo postala božja mati. Je vedela, kaj
naj pričakuje, kaj vse jo čaka?
Stopamo v ADVENTNI ČAS – čas pričakovanja.
Kakšno je to naše pričakovanje? Kaj pravzaprav
pričakujemo? Jezus se je že rodil, zdavnaj. Kaj
torej pričakujemo?
Mar ne to, da se bo rodil v naših srcih, danes, v
tem trenutku našega življenja in vseh naših
pričakovanjih. Pustimo ga, da vstopi in spremeni
naše življenje....
Lep čas pričakovanja vam želim!
Sonja Mlakar Kreft, dipl. teol.

Kratek povzetek zapisnika seje ŽPS Dravograd z dne 28.11.2013
1.

2.

3.

4.

5.

-

Na seji smo obravnavali naslednje zadeve:
Duhovni del iz Priročnika pastoralnega načrtovanja za župnijske pastoralne
svete – prvo poglavje –Od želja in idej k odločitvam; v osebnem premišljevanju smo
odgovarjali na vprašanje, kaj sem se naučil/a iz napačnih, kaj iz pravih odločitev, ki
sem jih v življenju sprejel/a? Svoje misli na to vprašanje bomo podelili tudi z ostalimi
na internetni strani.
Pogled na pretekle dogodke v župniji: Sveta birma z devetdnevnico,
dokončano ogrevanje: g. Igor je povedal, da je birmovalec pisno podal same zelo
pohvalne besede o pripravi in obredu birme. Strinjali smo se, da je bila tudi
devetdnevnica pred birmo res lepo narejena. Ogrevanje je dokončano, tudi v cerkvi je
toplo, vendar investicija še ni finančno pokrita. Župnik Igor zelo ušpa, da bo še
marsikdo prinesel svoj dar za prenovo ogrevanja. Manjka nam nekako 15.000 €.
Poročilo s seje Dekanijskega pastoralnega sveta je podala Irma Kladnik.
Povedala je, da so na seji obravnavali refleksijo dogodkov v preteklem pastoralnem
letu. Vsi dogodki, ki so bili v tem letu, naj bi se tudi v prihodnjem letu
ponovili.Predlagano je bilo da se bodo organizirali dogodki za mlade v okviru dekanije
in enkrat letno naj bi bilo tudi srečanje članov ŽPS.
Aktualnosti v PZŽD: v dekaniji poteka katehumenat na Ravnah; priprava na
zakon bo konec marca , en vikend naj bi bila tudi v Dravogradu – vodil jo bo g. Jože iz
Mežice; adventni večeri potekajo na Ravnah-prvi bo že 30.11.2013 in potem vsak
petek., v Dravogradu se bo ustanovila biblična skupina-vodil jo bo g. Marjan;
Prihajajoči dogodki: Miklavž v Dravogradu bo v četrtek 5. 12. 2013 ob

16.00 uri. Prispevek za otroka je 7 €. Prijave zbira Anica Preglav.

Kako doživeti ADVENT? Nekaj pobud in sklepov:
Sklepi ŽPS: Svitne maše bodo ob sredah in sobotah ob 06.00 uri zjutraj.
Člani ŽPS predlagajo,da se vsaka družina, ki ima otroka pri verouku vsaj
trikrat udeleži adventnih maš.
Devetdnevnica pred božičem- nošenje kipa Marije. Vsak dan bo
sodelovala ena skupina – razpored naredi tajništvo ŽPS
Spovedni dan za PZŽD bo v petek 20.12.2013 ob 17.00 uri.
21.12.2013 bo ob 16.00 maša za domovino.
Na nedeljo Sv.družine bo pri maši ob 9.30 blagoslov otrok.
V nedeljo 29.12. bo ob 16.00 BOŽIČNI koncert vseh pevskih zborov občine
Dravograd.
Božič: jaslice bodo pripravili mladinci. Polnočna otroška maša bo ob 20.00 urisodeluje otroški pevski zbor. Polnočnica bo ob 24.00 uri, božičnica ob 23.45 sodelujejo
člani
ŽPS in odrasli pevski zbor
6. Razno: Člani skupine za pastoralno načrtovanje v župniji bodo pričeli z delom
v petek 13. 12. 2013 ob 16.30 uri.

Novo v župniji: OTROŠKI CERKVENI PEVSKI ZBORČEK

Dlje časa je tlela velika želja vsega farnega občestva in župnika Igorja, da bi v župniji
začel delovati otroški pevki
zbor, ki bi lahko polepšal
prenekatero sveto mašo v
župniji. Dolgo časa smo iskali
koga, ki bi bil voljan prevzeti
to odgovorno in nelahko delo
ter da bi bil primerno
usposobljen. Tako je v
novembru s svojim delom in
vajami
začel
otroški
cerk.pevski zborček, ki ga bo
vodila ga. Zofija Mager.
Glasbeno spremljavo daje
župnik Igor in še nekateri mladinci glasbeniki bodo občasno v njem aktivno
sodelovali. Prvi nastop zborčka, ki šteje 15 članov bo ob letošnjem Miklavževanju.
Kar nekaj pesmic so otroci že vadili in nestrpno pričakujejo svoje nastope, ki bodo
gotovo Bogu v čast in slavo, staršem v ponos in otrokom v veselje. Tako je na prvih
vajah nastala tale fotografija (prvič jih je bilo 8).
Otroci, le KORAJŽNO pa še koga povabite.

ADVENTNI POHOD IZ DRAVOGRADA V SAMOSTAN ST.PAVEL
Tudi letos nas patri z opatom na čelu iz St.Pavla vabijo na adventni zvezdni pohod.
Zberemo se ob 13.00 uri v cerkvi Dravograd, kjer se bomo z avtomobili odpeljali do
Lawamunda, kjer se pohod ob 14.00 uri začne. Ker bo vreme zelo lepo in je pot
pestro zanimiva ter molitveno srečanje v samostanski cerkvi ob 18.00 uri veličastno,
ste iskreno vabljeni, da se pridružite. Za hrano in prevoz nazaj poskrbijo
organizatorji. Zato le korajžno na pot. Ne bo vam žal. Lani je bilo fascinantno.

TAIZEJSKA MOLITEV MLADIH

V naši župniji so mladi pripravili Taizejsko
molitev mladih. Po sliki sodeč je bila
udeležba za prvih zelo lepa in povezala je
vse v venček krasnih src, ki jih je
povezovala
meditativna
molitev
mladinskega zbora naše župnije. Hvala
vsem za molitveno pričevanje in
blagoslov, ki ga molitev prinaša.

