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                                    UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Pozdravljeni farani v vseh župnijah Pastoralne zveze Dravograd. Mesec junij se je obrnil, mesec, ki ga imenujemo 

mesec vrtnic. Kakor imamo v maju šmarnice, ki so posvečene Materi božji, tako imamo v juniju vrtnice na čast Srcu 

Jezusovemu. Po Mariji k Jezusu! V cerkvi junija sicer ne moremo pričakovati tako številne udeležbe, kakor je maja pri 

šmarnicah. Vendar je v vsaki župnijski cerkvi redno vsaj nekaj ljudi, ki hodijo vsak dan k maši in so hvaležni za 

pobožnost vrtnic. Poleg tega je veliko vernikov, ki ne morejo v cerkev in vrtnice lahko preberejo doma. Junijsko 

pobožnost v čast Srcu Jezusovemu so prvič obhajali leta 1833 v Franciji. Sto let pozneje so jo začeli uvajati pod 

imenom »vrtnice« tudi pri nas. Po večdesetletni prekinitvi zaradi povojnih razmer so vrtnice v Cerkvi na Slovenskem 

pred nekaj leti zopet zacvetele. Češčenje Srca Jezusovega je po nauku okrožnice »najbolj dovršeno praktično 

izpovedovanje krščanske vernosti«. S tem češčenjem se bo vrnila vernost v naše dostikrat tako zelo razkristjanjene 

domove. Jezus nas bo pritegnil k svojemu odprtemu Srcu in nam podaril neizčrpne zaklade svoje ljubezni. Tako bomo 

znova in znova veseli zajemali iz tega vrelca božje dobrote obilje milosti. 

Mesec junij so s posebnim pričakovanjem pričakovali predvsem otroci, ki so se skupaj s starši pripravljali na svojo prvo 

sveto spoved in prvo sveto obhajilo. V vseh naših župnijah (razen na Ojstrici) je bilo zato v maju in juniju slovesno. 

Skupaj je k temu zakramentu pristopilo 48 otrok v naši PZD. 

Pred nami so lepe nedelje. Nekaj se jih je že zvrstilo, spet druge so pred nami. 

Zaradi bolezni bo nekaj časa odsoten naš duhovni pomočnik Marjan Banič. 

Želimo mu čimprejšnje okrevanje. Nasploh ste vabljeni, da za zdravje nas 

duhovnikov radi molite. Vsaki dan smo starejši, mladih moči pa ni. Le eden 

je v celotni mariborski škofiji leto posvečen. Prihaja iz župnije Ravne na Kor. 

Bogu hvala zanj. Naj mu bo pot posvečenega življenja lepa in blagoslovljena. 

Kratek sestavek o njegovem posvečenju v mariborski stolnici najdete na 

zadnji strani tega glasila.  

V tem glasilu najdete tudi zapis o maši za domovino. K njej smo povabili vse 

delujoče politične stranke v občini, pa so se je udeležili zelo redki. Mnogi o 

domovini le veliko govorijo, a brez molitve bo naša domovina stagnirala, če ne celo nazadovala. Tudi proslava, se zdi, 

je bila pri cerkvi sv.Vida bolj slabo obiskana glede na številčnost prebivalstva v občini in kraju. Nam domovina res 

nič ne pomeni? Tudi nam kristjanom ne? Naj vsak zase pomisli, koliko mu je domovina in država res vrednota. 

Nekaj smo zanjo naredili, ko smo v župniji Dravograd obhajali devetdnevnico. Upam, 

da ste ji namenili vsaj kakšen Očenaš. Zasluži si to in ne le preklinjanja ali prezira.  

Svetoletno romanje v Petrovče je bilo lepo in bogato. Škoda, da nas ni bilo več. 

Kakorkoli, kdor je bil je res doživel nekaj globljega, spoznal krutost povojnih pobojev na 

Teharjah, za žrtve molil, se srečal s sveto spovedjo, stopil skozi sveta vrata, prejel 

svetoletni odpustek v Petrovčah in doživel radost medsebojnega srečanja. Kakor se 

razcvetijo mnogi cvetovi vrtnic (glej foto), tako se naj razcveti naša ljubezen do 

domovine, do naroda, do vere in do ljubezni.  

Pa lepe počitniške dneve vsem in vsakomur.   
                                                                                                                                                     žpk Igor   



 2 

PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi skozi mesec junij 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA – 3. junij 2016 
 

 
V  Katoliški Cerkvi smo v petek, 3. junija  obhajali praznik Srca 
Jezusovega, drugi dan pa Srca Marijinega.  
Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu.  Gospod župnik 
Igor je v sklopu tri-dnevnice prvoobhajancev ob prazniku 
podal v razmislek kratko zgodbo in razmislek o prazniku: Neka 
mati je želela osrečiti svojega otroka. Za god mu je hotela 
kupiti dragoceno darilo. Stopila je v draguljarno. Prodajalec ji 
je pokazal na pladnju zbirko dragocenih okraskov in 
spominkov. Mati ni našla, kar je iskala. Vprašala je: »Ali imate 
zlato srce?« Dobila je odgovor: »Gospa, srce ni več v modi!« 

Razočarana in žalostna je zapustila trgovino z mislijo: srce ni 
več v modi. V modi so le še obeski iz horoskopa, ezoterike, 
amuleti…To je lahko podoba današnjega časa, današnjih 
odnosov med ljudmi: odnosov brez srca in brez ljubezni. V 
ospredju je hladen razum, preračunljivost, oblastnost, 
potrošništvo. Že Romano Guardini je zapisal: »Največje zlo 
našega časa je v tem, da v njem ni več mesta za srce.« Jezus iz 
Nazareta je bil človek s srcem. V Njem je bilo srce živega 
Boga. Imel je – in ima – srce za vsakega človeka; srce, ki je 
podrlo steno med Judi in pogani, med sužnji in gospodarji, 
med moškim in žensko. On druži, kar je bilo ločeno: Boga in 
človeka. Jezus Kristus je osrednja skrivnost sveta in človeške 
zgodovine. Središče Jezusove skrivnosti je njegova smrt in 
vstajenje. Jezus je sprejel svojo smrt, da je prinesel človeštvu 
Odrešenje. Po njem lahko v polnosti živimo to zemeljsko 
življenje. In naša smrt bo samo prehod v polnost večnega 
življenja. Apostol Janez je pri zadnji večerji slonel na Jezusovih 
prsih. Zato je dojel veličino Božje ljubezni. V svojem Prvem 
pismu je kar dvakrat zapisal: Bog je ljubezen, Bog ljubi svet, ki 
ga je ustvaril. Ljubi še posebno vsakega človeka. Apostol Janez 
je to lepo razložil v evangeliju: »Bog je svet tako ljubil, da je 
dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« Leto 
božjega usmiljenja naj nam pomaga, da se bomo odprli tej 
Božji ljubezni in jo v polnosti živeli. 
                                                                                           župnik Igor 

 

PRVO SVETO OBHAJILO V ŽUPNIJI DRAVOGRAD - 5. junij 2016 
Radost ob srečanju z Jezusom je v nedeljo 5.6.2016 napolnila srca osemnajstih prvoobhajancev. Prvoobhajanci in starši smo ta dan 
težko pričakovali. Nanj so se otroci pri veroučnih urah pripravljali s pomočjo g. župnika in ge. Zofije, redno smo pri urah sodelovali 
tudi starši. V prvem delu veroučnega leta so se posvetili dogajanju pri sveti maši, predvsem darovanju in pripravam nanj. Kasneje pa 
so se pripravljali na prvo sveto spoved, ki so jo opravili 14. maja. V otroških očeh je bilo ta dan opaziti veliko vznemirjenje, po spovedi 
pri gospodu župniku pa je vsak imel droben nasmešek v očeh, saj se je prvič odkrito pogovoril z Jezusom. Dan pred obhajilom so 
otroci opravili drugo sveto spoved.  Ta dan je bila priložnost tudi za nas, starše, da s svojo sveto spovedjo tudi sebe pripravimo na 
tako pomemben dogodek in s tem damo tudi otroku dober zgled. S tri-dnevnico smo našo duhovno pripravo še bolj poglobili. 
Gospod župnik je za vsak dan pripravil zanimivo temo, lepo je vključil v naše priprave tudi praznik Srca Jezusovega. Ob tej priložnosti 

nas je prisrčno presenetil z fotografijami Jezusa in Marije, ki 
nam bodo ostale v lepem spominu na prvo sveto obhajilo. 
Tema letošnjega obhajila je bilo srce, tesno povezano s 
simbolom leta usmiljenja. Otroci so na temo del usmiljenja 
narisali slike in napisali kratko razmišljanje. Slike so bile v 
cerkvi na razstavi. Na slovesni dan smo se zbrali pred cerkvijo 
in skupaj otroci in starši s pesmijo vstopili v lepo okrašeno 
svetišče. Na vratih nas je pozdravil napis: »Jezus ti si kruh in 
srce življenja«. V cerkvi so otroke pričakali krstni botri, ki so 
jih pospremili do oltarja. Sveta maša se je začela  z nagovori 
prvoobhajanke Zale, člana ZPS g. Kocuvana in g. župnika. Po 
evangeliju smo starši skupaj z otroki spletli verigo iz src ob 
tem pa izgovarjali besede: »Moje srce za Jezusovo srce«. Pri 
obnovi krstnih zaobljub so botri prižgali otrokom krstno 
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svečo in jo predali prvoobhajancem. Pri darovanju so otroci na oltar prinesli balon srce, kruh, vino, knjigo, žogo in hostije. K prvemu 
svetemu obhajilu smo otroke pospremili starši. Stali smo jim ob strani, ki so prvič v svoje srce sprejeli Jezusa. Koliko veselja starš 
občuti, ko tvoj otrok s svojim čistim srcem in iskreno otroško vero pristopi do duhovnika, ki mu podeli prvo sveto obhajilo, ve vsak 
sam. Tega veselja se preprosto ne da opisati. Po obhajilu smo mame prvoobhajancev zapele zelo ganljivo pesem našim otrokom in  
marsikomu orosile oči. Na koncu čustveno polnega obreda so sledile še zahvale ter skupno fotografiranje. Starši se zahvaljujmo 
vsem, ki ste naše otroke v teh letih spremljali in jim odkrivali veličino Božje ljubezni. Hvala Bogu za ta poseben dan. 

                                     Martina Kališnik –mama prvoobhajanca 
 

DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV v ČRNI – 11. junij 2016 
Tudi letos je dekanija pripravila srečanje vseh cerkvenih 
pevskih zborov, ki se iz nedelje v nedeljo odzivajo na povabilo 
božje ljubezni in soooblikujejo z glasbo svete maše. Te zaradi 
njihovega sodelovanja pridobivajo na veljavi, polnosti in 
poglobljenosti. Človek vedno znova skozi glasbo čudovito 
odgovarja na božjo vseobsegajočo ljubezen. Zato gre vsem 
cerkvenim zborom iskrena zahvala za njihov delež, ki ga iz 
nedelje v nedeljo dajo svojim župnijskih skupnostim. Toliko 
vaj, odrekanj in povezovanj zmorejo le redke skupine v kraju. 
Letos je bilo to dekanijsko srečanje v Črni.  Tudi iz naše 
Pastoralne zveze so se srečanja udeležili štirje zbori: iz 
Šempetra na Kronski gori, iz Šentjanža, iz Črneč in iz 

Dravograda.  Manjkala sta zbora iz Ojstrice in Libelič.  Vsak 
zbor je predstavil dve pesmi. Vsebina je bila naravnana na 
sveto leto božjega usmiljenja. Zato so vsi zbori ob koncu 
koncerta zapeli himno ob svetem letu ODPRTA VRATA 
USMILJENJA. Na orgle jih je spremljala organistka iz Prevalj, 
Renata Mirkac. Po koncertu so župljani Črne pripravili 
pogostitev za vse udeležence srečanja v Kulturnem domu v 
Črni. Prišla jih je pozdraviti tudi županja občine Črna. 
Organizatorjem velja zahvala za pripravo in izvedbo srečanja. 
Cerkveni pevcem, ki že preko 20 let sodelujejo v zboru pa so 
od nadškofije Maribor prejeli posebno priznanje.   

I.G. 

 
PRVO SVETO OBHAJILO - Sv. PETER na Kronski gori 

– 12. junij 2016  
Letos je prvo sveto obhajilo za obe župniji Šentjanž in Sv.Peter na 
Kronski gori potekalo v veličastni cerkvi na Kronski gori. Lepo ozaljšana 
in vsa lepo bela je cerkev pričakala otroke prvoobhajance, ki so v torek 
popoldan pred prvim obhajilom prvič stopili k sveti spovedi v  
Šentjanžu. Katehistinja Sonja, ki jih je pripravljala je tudi prvoobhajilno 
slovesnost naravnala na leto božjega usmiljenja. Tudi tukaj je oltar 
krasila logotipna  podoba Jezusa in hostija. Okrog pa srčki z imeni vseh 
prvoobhajancev. Vsa pastoralna zveza je imela enak dekorativni pano. 
Sedemnajst otrok je s svojim sodelovanjem olepšalo slovesnost.   

 
PRAZNOVANJE LEPE NEDELJE IN FARNEGA DNEVA V ŽUPNIJI DRAVOGRAD - 19. junij 2016 

Župnija Dravograd je na bolj deževno, dvanajsto nedeljo med letom 19. junija praznovala lepo nedeljo in farni dan. Zaradi godu 
farnega zavetnika Janeza evangelista 27. decembra- v zimskem času, se je v župniji  že vrst let uveljavilo  praznovanje lepe nedelje na 
nedeljo po prazniku   Sv. Vida (15. junija),  kateremu je posvečena cerkev v trgu Dravograda. V tednu pred praznikom je bilo čutiti v 
župniji  zelo živahen utrip na pripravo praznovanja. Veliko dela so imeli najožji župnijski sodelavci in tudi duhovna priprava v tri 
dnevnici, ki jo je pripravil gospod župnik, je bila lepa v čaščenju in izročanju vseh  Božjemu usmiljenju pred Najsvetejšim. V 
nedeljskem dopoldnevu so verniki dodobra napolnili farno cerkev ( preko 300) in v slovesnem vzdušju prelepo okrašene cerkve,   kot 
ena velika družina  skupaj obhajali sv. mašno daritev, ki jo je daroval naš župnik Igor. V prebiranju božje besede, evangelija, pisma 
slovenskih škofov ob prazniku  25. letnice naše domovine in sodelovanju veroučencev ob zaključku veroučnega leta,  smo se vsi 
farani  med seboj začutili povezani v Jezusovi ljubezni  kot otroci našega Nebeškega očeta in ene domovine  Slovenije. Ob koncu 
maše je g. Marko, predstavnik ŽPS vse navzoče lepo povabil na predvideno župnijsko romanje v soboto 25. junija na Teharje in v 
Petrovče. Nebo se je vsaj malo razvedrilo in v veselem in radostnem vzdušju smo v procesiji lepe nedelje ponesli Najsvetejše ven iz 
cerkve in ob čudovitih  štirih oltarjih zunaj, ki so jih skrbno  pripravile  in okrasile posamezne župnijske skupine na temo leta Božjega 
usmiljenja: prvoobhajanci in veroučenci; molitvena skupina in Karitas; odrasli in otroški pevski zbor ; člani ŽPS in bralci Božje besede, 
smo Boga počastili, mu izročili vso naše življenje in ga še posebej v prošnjah prosili usmiljenja in blagoslova nad vsem kar delamo in 
živimo. V cerkvi je sledila še slovesna podelitev priznanj  g. župnika najprizadevnejšim faranom ( g. Francu Tratniku) in  najbolj 
vzornim veroučencem.  Veroučencem so se ob zaključku veroučnega leta še razdelila spričevala, staršem in vsem navzočim pa citati 
Božje besede zapisane na srčkih, ki so jih ponesli domov. Po končani slovesnosti, se je zunaj ob cerkvi odvilo še prijetno  druženje ob 
skupnem kosilu, pogostitvijo z miškami Turističnega društva Dravograd,  srečelovu in prijateljskih pogovorih, katerega niti dež, ki je 
vztrajno padal ni mogel pokvariti. Bilo je lepo in vsak od župnijskih sodelavcev in vsak od udeleženih je prispeval svoj kamenček v 
mozaik priprav in praznovanja farnega dne naše župnije in po Božjem usmiljenju in Njegovem blagoslovu uspelo je.                          I.K.
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Čudovito okrašene postaje za procesijo, ki so jo uredile različne skupine za lepo nedeljo (starši prvoobhajancev, Karitas, oba cerkvena 
zbora in bralci z ŽPS) Lepa nedelja je bila hkrati tudi zaključna veroučna sveta maša s sodelovanjem veroučencev. Procesija je bila na 

koncu maše, ker nam je slabo vreme zagodlo procesijo na samem začetku slovesnosti. 

 
DEVETDNEVNICA IN MOLITEV ZA DOMOVINO – 16. do 24. junij 2016 

Tudi v naši Pastoralni zvezi Dravograd smo verniki v sklopu 
celotne Cerkve na slovenskem opravili devet-dnevnico z 
darovanimi sv. mašami in molitvami za domovino ob dnevu 
državnosti in 25. obletnici samostojnosti Slovenije. Verniki 
smo goreče molili za domovino in našo prihodnje  mirno in 
složno skupno življenje v njej: 
»Gospod Jezus Kristus, ti si gospodar zgodovine, potrebujemo 
te. Ranjeni smo in v stiski. Prosimo te, da nam olajšaš 
bremena bolečin in nas krepiš v boju. Poveži naše družine in 

skupnosti,naj bomo odgovorni za skupno dobro in naj širimo 
resnico o življenju. Daj nam poguma, da bomo ljubili vse – 
brez izjeme,zlasti pa uboge in bolne, ki so tvoji posebni 
prijatelji. Daj, da bomo odpuščali tistim, ki nas žalijo in 
zavračali vsako zlo, da bomo delali za mir in spravo. Prosimo 
te, podeli nam svojega Duha in njegove darove,da bomo 
uresničili voljo usmiljenega Očeta in postali ljudstvo veselega 
upanja. Jezus Kristus, gospodar zgodovine, blagoslavljaj našo 
domovino, bodi z nami zdaj in v prihodnjem času. Amen. 

 

MAŠA ZA DOMOVINO OB DNEVU DRŽAVNOSTI 2016 
V CERKVI SV. JANEZA V DRAVOGRADU - 24. junij 2016 

V petek 24. junija 2016, na slovesni praznik rojstva Janeza 
Krstnika, so bile po vseh župnijah PZD darovane slovesne 
svete maše. Še posebej slovesno pa je bilo v dravograjski farni 
cerkvi, kjer je dravograjski župnik in naddekan koroškega 
naddekanata g. Igor Glasenčnik, na pobudo Tajništva 
Pastoralne zveze Dravograd, daroval zahvalno sveto mašo za 
domovino ob dnevu državnosti in 25. obletnici samostojnosti 
Slovenije. K sv. maši so bili poleg vernikov povabljeni tudi 
predstavniki družbeno-političnega življenja občine Dravograd. 

Povabilu se je poleg le nekaterih predstavnikov političnih 
strank, odzval podžupan občine Dravograd gospod Preksavec. 
Pred začetkom sv. maše se je slovesno in s ponosom, v 
sprevodu skozi cerkveno ladjo ponesla slovenska zastava do 
daritvenega oltarja in na prižnico, kjer se je z vsem 
spoštovanjem izobesila nad farno občestvo. Gospod Ferdo 
Gnamuš je v uvodu sv. maše spoštljivo obudil spomine na 
dogajanja o samoosvojitvi  pred 25. leti, ko se je rojevala naša 
domovina Slovenija. Z lepimi, izbranimi besedami nas je 
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nagovoril v duhu povezovanja in medsebojnega spoštovanja 
vseh in zaželel vsem nam srečno in dobro prihodnost v naši 
domovini Sloveniji, za katero prihodnost smo vsi odgovorni, ki 
v njej delamo in živimo. H globljemu razmišljanju o naši 

domovini Sloveniji, 
o našemu 
vsakdanjemu delu 
in življenju v njej, v 
luči naše vere ter 
graditvi iskrenih 
medsebojnih 
odnosov, nas je 
nagovorila Božja 
beseda, evangelij in 
predvsem 

razmišljanje g.Igorja v pridigi, ki je še posebej poudaril 
pomembnosti zavedanja milostnega časa, ki ga poklanja Bog 
vsakemu posamezniku in milostnega časa, ki ga je takrat 
poklonil Sloveniji za osamosvojitev in ga poklanja tudi danes, 

le sami sebi ne smemo biti zadostni, sebični in egoistični, 
temveč moramo v luči vere na vse svoje delo in življenje 
klicati Božji blagoslov, verovati in zaupati Bogu. Samo  v tej 
milosti bo naše delo in življenje rodilo prave sadove miru in 

ljubezni za vse. 
Bogu moramo 
biti hvaležni za 
našo Slovenijo in 
s pogumom iti 
naprej. 
Slovesnost so 
obogatile tudi 
pevke našega 

cerkvenega zbora. V zavesti, da smo kot kristjani z darovano 
sv. mašo, darovali naši domovini Slovenji ob njenem rojstnem 
dnevu, največ kar lahko, smo s ponosom in z  veseljem v srcu 
odhajali na občinsko proslavo pri cerkvi sv. Vida v trgu. 

I.K. 

 

ROMANJE ŽUPNIJ PZD V PETROVČE - 25. junij 2016 
Na dan 25. junija, ko je naša domovina praznovala srebrni jubilej, smo župljani Pastoralne zveze Dravograd  ( 60 iz vseh župnij) odšli 
na romanje. Glavni namen romanja je bil obisk svetoletne cerkve v Petrovčah, stopiti skozi sveta vrata in prejeti popolni odpustek 
.Svojo pot smo začeli še v prijetnem jutranjem hladu, ko smo se prepustili vožnji naše spretne, pogumne in dobrovoljne voznice 
Marjane, mi pa smo se lahko posvetili molitvi rožnega venca. Najprej smo se ustavili v župniji Svetega Martina v Teharjah, kjer nas je 
sprejel gospod župnik Miha Herman in nam predstavil povojne teharske dogodke. Tu je bilo eno najstrahotnejših povojnih taborišč v 
Sloveniji. Za veliko večino v njem zaprtih, po večini domobrancev, se je pot iz njega končala na moriščih. Ob njegovem nazornem 
pripovedovanju smo lahko začutili neizmerno človeško krutost in slo po maščevanju. Danes je to kraj spomina in opomina, da se  
takšni dogodki ne bi nikoli več ponovili. Na spominske obeležju smo se poklonili vsem neimenovanim žrtvam z molitveno uro za 
spravo. Pot smo nadaljevali proti Petrovčam, kjer so nas sprejele sestre dominikanke in pater Ivan Arzenšek, župnik in rektor bazilike. 

Z lepim nagovorom nas je popeljal v tišini 
skozi svetoletna vrata. Da bi lahko prejeli 
popolni odpustek smo opravili sveto spoved, 
aktivno sodelovali pri sveti maši in 
poglobljeno molili. V prijetnem hladu cerkve 
in pod varstvom petrovške Marije nam je ob 
zaključku maše, ključar Srečko Klepej, s 
posebnim žarom predstavil njihovo župnijo, 
zgodovino cerkve in kraj. Po ogledu kapelice 
v dominikanskem domu in skupinskem 
slikanju smo se odpravili na romarsko kosilo v  
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Dom Svetega Jožeta nad Celjem. Pregreto ozračje so začele hladiti nevihte, ki so nam prekrižale načrtovani ogled celjskega gradu, 
zato smo se raje odpravili proti domu in se ustavili še v novi cerkvi v Šoštanju, kjer smo opravili večernice. Pete litanije so v lepem 
ambientu nove cerkve še posebej lepo zvenele. Kapla Marko Rakun nas je ob zaključku lepo nagovoril in predstavil potek gradnje 
cerkve Svetega Mihaela. Tudi ozračje se je umirilo, pot domov pa smo sklenili z lepimi Marijinimi pesmimi. Zahvalili smo se Bogu, 
gospodu župniku in drug drugemu za čudovit dan, ki smo ga preživeli skupaj. Z obljubo, da takšen dan še kdaj ponovimo smo se razšli 
duhovno prenovljeni in versko poglobljeni.                                                                                                                                                                                Jelka Onuk 

  

MEDNARODNA KIPARSKO-LIKOVNA KOLONIJA na OJSTRICI – 13. do 18.6.2016  
Kulturno prosvetno društvo Ojstrica, Dravit Dravograd in Krajevni odbor 
Ojstrica, sta od 13. do 18. junija 2016 organizirala že 6.mednarodno 
kiparsko - likovno kolonijo. Tudi letos so kiparji ustvarjali na kmetiji 
Srebnik - Plimon. V petek pa so se jim pridružili še slikarji Likovne sekcije 
KD Dravograd. Tudi letos so prenočevali na planinskem domu Košenjak, 
skupne večerje pa so preživeli na posameznih kmetijah. Zato vse 
priznanje daje tudi župnija oz. Pastoralna zveza Dravograd vsem 
umetnikom, ki so, kakor je znano letos kiparili za cerkev Sv.Duha 
manjkajoče kipce (Sv.Barbara, Jezus dobri pastir in Kronanje Device 
Marije) Ti kipci so bili svojčas sestavni del cerkvene opreme, a so neznano 
kdaj in neznano kam izginili. Zato gre vse priznanje avtorjem, ki so s 
svojim znanjem in sposobnostjo manjkajoče kipce v letošnji koloniji 
nadomestili z novimi. Po dogovoru bomo čez čas vse te kipce tudi 
pobarvali (pozlatili) in slovesno umestili v cerkev. Vsem hvala!  
Umetniški vodja je bil tudi letos g. Franjo Marošek. Umetniki se radi 

vračajo na Ojstrico, kjer jim je ves teden zelo lepo. Pohvala in zahvala vsem dobrim domačinom, posebej Srebnikovim.  
Izdelki bodo na ogled postavljeni ob lepi nedelji na igrišču, ko pa bodo pobarvani ali pozlačeni, pa bodo še slovesno blagoslovljeni v 
cerkvi Sv.Duha. Zaključek kolonije je bil v nedeljo 26. junija na krajevnem prazniku, po praznični sveti maši, v telovadnici osnovne 
šole.                                                                                                                                                                                                                          Igor G. 

 

LEPA NEDELJA NA OJSTRICI ter ZAKLJUČEK VEROUKA za leto 2015/16 - 26.6.2016 
Za nami je letošnja lepa nedelja na Ojstri. Tradicionalno je vezana na datum okrog farnega patrona Sv. Janeza Krstnika. Najprej je 
bila procesija in nato slovesna sveta maša, ki jo je daroval župnik Igor. Lepo sodelovanje cerkvenega občestva, lepo prepevanje 
cerkvenega pevskega zbora in precejšnja udeležba vernikov (tudi iz Dravograda) je prinesla radost v srca vseh navzočih. Posebej 

smo bili ponosni, da smo iz grl domačega zbora prisluhnili trem novim 
skladbam, ki jih je napisal domačin Oto Čeru. Ena je bila v čast 
obnovljenega oltarja sv.Ožbalta. Po maši je v šolski dvorani potekal 
zaključek kiparsko likovne kolonije (več o tem na predhodnem  sestavku v tem 

glasilu)  Hvaležni smo organizatorju g. Franju Marošku in družini Plimon 
(p.d.Srebnik) za organizacijo, gostoljubje ter lokacijo. Letos smo še 
posebej ponosni, saj bodo narejena dela krasila podružnično cerkev 
sv.Duha. Kip Kronanja Marije, kip Jezusa dobrega pastirja in kip sv. 
Barbare bodo, tako upamo za vedno ozaljšale notranjost cerkve 
sv.Duha. Hvala mojstrom za te prelepe umetniške stvaritve, ki so 
pretekli teden nastajale pri kmetiji Srebnik.                                                 Igor G. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Še posnetek ob zaključku verouka na Ojstrici v šolskem letu 2015/16 s katehistinjo Danijelo Kotnik Sekolovnik in župnikom Igorjem  
ter cerkveni pevci Ojstrica z Čeru Otom (avtor skladb) ter Miran Švarc -avtor novih besedil (spodaj levo ) in župnikom Igorjem   
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LEPA NEDELJA V ŠENTJANŽU in ZAKLJUČEK VEROUKA – 26.6.2016 

V nedeljo, 26. 6. smo praznovali slovesnost lepe nedelje v naši 
farni cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu. Na slovesnost 
smo se skrbno pripravljali in tokrat tudi skupaj s krajevno 
skupnostjo pripravili pravi farni praznik, ki smo ga 
poimenovali kar »Šentjanževo«. Že v četrtek smo cerkev 
skrbno okrasili, letos malo drugače, kot pretekla leta, 
predvsem pa z ljubeznijo in vero, ki nas povezuje. Še posebej 
smo se letos posvetili pripravi oltarčkov, ki so jih kot vsako 
leto pripravile družine po vasi. Člani posameznih skupin 
(Karitas, ŽPS, pevci in veroučenci) pa smo dodali pridih 
znamenj božjega usmiljenja. Vsak oltarček je torej nosil 
posebno sporočilo božjega usmiljenja, kar je še posebej 
prispevalo k svečanosti lepe nedelje in nas povezalo v dobrih 

delih Slovesnost lepe nedelje je vodil gospod Lesnika, ki nas je 
še posebej nagovoril, nekaj spodbudnih besed je namenil tudi 
veroučencem, ki so ob koncu svete maše prejeli spričevala. 
Najbolj pridni in vztrajni bralci, pa tudi Slomškova bralna 
priznana, za kar smo jim iskreno zaploskali. 
Veliko imamo cerkvic v naši Pastoralni zvezi, vsaka ima 
svojega zavetnika, vsaka lepa nedelja pa ima tudi svoj čar, še 
posebej če krepi upanje in vero ljudi, jih povezuje in gradi 
lepe krščanske odnose med posameznimi župnijami.  

Jelka Onuk   

                                           

PRVO OBHAJILO V ČRNEČAH in LIBELIČAH – maj 2016 
 

 
 
 

 
 
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 

Prvoobhajanci v Libeličah 
                                                                                                              Prvoobhajanci v Črnečah 

 
Čeprav je bilo prvo sveto obhajilo v Črnečah in Libeličah že v mesecu maju, danes objavljamo še 
skupne fotografije, kar v prejšnji številki ni bilo mogoče.  
Radost otrok in staršev je ob prazniku prvega obhajila velika. Prav je tako. Naj Bog obilno blagoslovi 
trud in delo staršev, katehistinje Katje in župnika Frančeka, ki so veliko skrbi in dela vlagali v te otroke. 
Upamo lahko le, da bodo starši znali ta trud dobro 'vnovčiti' v nadaljnih letih svojega vzgojnega 
poslanstva. Skupna rdeča nit letošnjih prvih obhajil v Pastoralni zvezi Dravograd je bilo leto usmiljenja 
in z njim konkretna dela usmiljenja. Poznamo jih kar 14. Razdeljena so v telesna in duhovna dela 
usmiljenja. Otroci so skupaj s starši spoznavali v konkretnih dejanjih nekatera izmed njih in jih z risbo 
in besedilom upodobili na svojem izdelku. Vse pa je povezovalo srce, ki je konkretno znamenje 
ljubezni.  
V Črnečah so bili 4 prvoobhajanci, v Libeličah pa 9. Bogu hvala zanje.  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - julij 2016 
Petek 1. julij – molitvena ura za novomašnika Robija v Šentjanžu ob 17.00 in v Dravogradu ob 19.00 
Nedelja 3. julij ob 10.00 – NOVA MAŠA na RAVNAH Robija Sekavčnika 
Nedelja 3. julij ob 100 – lepa nedelja pri Sv. Petru na Kronski gori 
Nedelja 3. julij ob 11.00 – lepa nedelja na Viču 
Ponedeljek 4. julija do srede 6 julija – duhovno sprostitveni dnevi za ministrante in pevce otroškega zbora župnije Dravograd 
Četrtek 7. julij ob 17.00 – PRVI razgovor za krst  
Petek 8. julij – seja ŽPS v Libeličah ob 19.30 
Sobota 9. julij – krstna sobota v Dravogradu ob 11.00 
Nedelja 10. julij – Lepa nedelja pri Sv. Urbanu na Košenjaku ob 11.30 
Torek 12. julij ob 19.00– družabno-delovno srečanje Tajništva PZD po maši  
Nedelja 17. julij ob 10.30 – Šmarješka lepa nedelja v Libeličah 
Četrtek 21. julij ob 17.00 – DRUGI razgovor za krst 
Petek 22. julij ob 18.30 – praznovanje godu Sv. Magdalene na Vratih  
Nedelja 24. julij – praznovanje Krištofove nedelje in blagoslov avtomobilov v vseh farnih cerkvah po maši /akcija MIVA/ 
Nedelja 24. julij ob 8.30 – lepa nedelja v Črnečah 
Nedelja 24. julij ob 11.00 – lepa nedelja pri Sv. Magdaleni na Vratih (blagoslov novega tlaka v cerkvi) 
Ponedeljek 25. julij – maša pri Sv. Magdaleni na vratih ob 18.30 
Torek 26. julij – ob 8.00 v Črnečah praznična sveta maša ob godu Sv. Jakoba apostola  

 
NOVOMAŠNIK SEKAVČNIK ROBI iz župnije RAVNE na Kor./ DAN POSVEČENJA – 29.6.2016 

Mariborska nadškofija se letos veseli novomašnika Robija Sekavčnika. Mašniško posvečenje je bilo na praznik prvakov apostolov sv. 
Petra in Pavla 29. junija 2016 v mariborski stolnici. Zakrament mašniškega posvečenje je novomašniku Robiju podelil nadškof 
metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Na slovesnosti mašniškega posvečenja sta bila navzoča tudi nadškof em. msgr. Marjan Turnšek in 
pom. škof em. msgr. Jožef Smej, ter številni duhovniki. S predstavitvijo novomašnika se je začel obred posvečenja in priče smo bili 
kako je novomašnik odločno in z notranjim žarom izpovedal svoj »tukaj sem«. Potem ko je škof posvečevalec novomašnika vprašal, 
ali ima resen namen postati duhovnik in ali želi duhovniško službo opravljati v blagor ljudstva, po obljubi pokorščine in skupni molitvi 

litanij vseh svetnikov je sledilo polaganje rok in posvetilna molitev, ki jo je nad 
novomašnikom molil škof posvečevalec. Zgovoren je tudi tisti del obreda 
mašniškega posvečenja, ko škof posvečevalec nadene novomašniku duhovniško 
štolo, domači župnik pa mu prvič nadene mašni plašč…. Po maziljenju rok 
novoposvečenemu s sv. krizmo in po poljubom miru se nadaljuje sv. mašna 
daritev, pri kateri je novomašnik Robi prvič somaševal.  
Slovesnost mašniškega posvečenja je lepo obogatil mešani pevski zbor Natanael iz 
Slovenske Bistrice, župnije, kjer se je novomašnik pripravljal na svojo pastoralno 
službo. Poleg letošnjih novomašnikov Bernarda Rožmana, Štefana Hosta in p. 
Boštjana Kotarja so se slovesnosti udeležili bogoslovci, skavti in številni mladi. 
Na mnoga zdrava srečna leta v Gospodovi službi, dragi novomašnik Robi!  
Novomašnik Robi bo svojo prvo službo kaplana nastopil 1.avgusta 2016 v župniji  
Slovenske Konjice. 

                                                         (Vir: nadškofija MB) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------  

Molitev ob koncu šolskega in veroučnega leta 
 

Dobri Bog, hvala ti, da si nam skozi vse dni šolskega in veroučnega leta stal ob strani, tako v dobrih in veselih trenutkih, kot tistih, ko 
se nas je lotevala lenoba, strah, neuspeh in še kaj. Pomagaj nam, da bomo znali počitniški čas, ki je pred vrati, dobro izkor istiti. Naj v 
dobri družbi in zdravem okolju naberemo novih moči. Varuj nas na naših poteh in daj da bomo imeli v teh prostih tednih čim več 
priložnosti občudovati lepoto narave, ki si jo ti ustvaril. 

Za konec še - ZA DOBRO VOLJO  
HITROST – Trije dečki se pogovarjajo, čigav oče je najhitrejši. Prvi pravi: »Moj oče je nogometaš in je zelo hiter. Kadar 

brcne žogo z enajstih metrov, steče in jo ujame. – Drugi hoče biti seveda boljši in reče: »Moj oče je še hitrejši: vrže kamen s 
hriba, nato steče dol in ga ujame.« – Janezek nekaj časa potihoma razmišlja, nato pa se pohvali: »Moj oče je najhitrejši. Dela 
na občini do treh, ob pol treh pa je že doma.« 
KOSILO – »Draga, kaj je danes za kosilo?« – »Nič.« – »Kako nič? Že včeraj je bilo »nič!« – »Ja, skuhala, sem za dva dneva.  
  

 

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 200 izvodov. 


