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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni.
Stopamo v mesec oktober, ki ga imenujemo
tudi mesec rožnega venca. Rožni venec.
Kaj nam pomeni? Kako ga molimo, kako ga
nenehno uporabljati kot orožje proti zlu. Ja,
rožni venec je resnično najmočnejše orožje,
ki nam ga Bog daje v pomoč za obrambo
pred napadi hudobnega duha. Sv.Pater Pij,
(godoval je 23.septembra), neki večer ni
mogel najti rožnega venca. Po dolgem
iskanju je prosil brata: “Brat, pomagaj mi
najti moje orožje.” “Kakšno orožje vendar?”
“Da, orožje: moj rožni venec.”
Kako je p. Pij cenil molitev, lahko sklepamo
iz njegovih besed: “Tisoč let slave v
palačah bogatih se ne da primerjati s srečo
ene ure molitve pred tabernakljem.”
Priča Pijeve nenehne molitve je msgr.
Cesarano, škof iz mesta Manfredonia. Želel
je opraviti duhovne vaje pri kapucinih. Osem
noči je vstajal ob različnih urah in šel obiskat
Najsvetejše; vsakokrat je pred oltarjem
našel p. Pija, zatopljenega v pobožno
molitev.
Molitev rožnega venca je bila p. Piju
najdražja molitev. Če nisi videl p. Pija pri
oltarju ali v spovednici, si ga gotovo našel z
rožnim vencem v roki. V teku dneva je
izmolil neverjetno veliko rožnih vencev.
Naročilo Marije v Fatimi ga je še bolj
navdušilo za to molitev.
Nekega večera v februarju l. 1953 je p.
Karmel zaželel pri napol odprtih vratih p.

Piju lahko noč. “Hvala. Kmalu bom šel
počivat; prej moram zmoliti še dva rožna
venca.”, se je glasil odgovor. Pogovor se je
nadaljeval: “Oprostite, oče, koliko rožnih
vencev ste že zmolili danes?” In odgovor p.
Pija: ” No, svojemu predstojniku pa res
moram povedati resnico. Zmolil sem jih 34.”
“Kako ste jih mogli zmoliti toliko?” “Na to
vprašanje pa ne bi rad odgovoril.”
To je samo eden primer, kako veličastna je
ta molitev, ki so jo in jo zmorejo moliti
največji prijatelji Boga. Zato, v tem mesecu
naj vsak od nas redno jemlje v roke rožni
venec ter zbrano in z navdušenjem moli na
'to orožje' resnice.
V mesecu oktobru bomo v župniji
Dravograd uvedli nekaj novosti glede
molitve ali pa nekatere obnovili.
a)Ob torkih se bomo ob 18.00 uri pridružili
skupini Prenova in z njimi v naši molilni
kapeli doživljali slavljenje Boga na način, kot
ga prakticirajo člani te molitvene skupine.
Nato bo sv.maša.
b) ob sobotah zvečer pred večerno sveto
mašo bomo ob 18.10 začeli z molitvijo
rožnega venca, ki ga bodo vodili veroučenci.
Enako bomo naredili ob nedeljah pred
sv.mašo. Molitev bo potekala po razporedu,
ki ga pripravijo veroučitelji.
c) Ob četrtkih bomo ob 18.00 molili pred
Najsvetejšim. Na prvi četrtek pa bo enourna
molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne
poklice.
d) vsaki petek po večerni sv.maši
pa bo Najsvetejše izpostavljeno
deset minut za tiho osebno

čaščenje.
e) v preostalih župnijah se naj organizirajo
podobna molitvena srečanja, posebej tista
pred sobotno ali nedeljsko sveto mašo.
V tem času poteka intenzivna priprava na
sveto birmo ki bo v oktobru (glej razpored).
Hvala mladim animatorjem, ki se trudijo z
vsemi, da bi jim približali dar vere in jih
dejavno vključevali v življenje župnije. Radi
molite za te birmance, da ostanejo zvesti
veri in da jo bodo lahko nekoč posredovali
naprej. Več bomo molili v ta namen, več bo
duhovnih sadov.
Kot boste lahko prebrali je bilo v septembru
nekoliko manj skupnih in posebej odmevnih
dogodkov. Zato pa so bili dogodki res
potrebni, posebej škofijski molitveni dan na
Ptujski gori. Pohvala velja vsem molivcem iz
naše PZD, ki so se množično odzvali na
povabilo. Prepričani bodimo, da bo naša
molitev nekega dne pa res uslišana.
Posebej lepo je bilo pričevanje faranov iz
Avstrijskega Eibisvalda, saj so na predvečer
praznika Povišanja sv.križa zopet prišli na
zaobljubljeno romanje (nekateri peš), spet
drugi z avtobusom. Hvala jim za lepo
sodelovanje. Škoda, da je bilo naših faranov
iz župnij PZD tako zelo malo.
Pa veselo prebiranje tokratnega glasila. Vse
dobro. Ne pozabite na prostovoljni dar za
glasilo, saj bomo drugače prisiljeni prenehati
z izdajanjem glasila. Spodobi se in pravično
je. Hvala pa vsem, ki ste celoletni naročniki.
Ave vsem!
Igor - žpk
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DOGODKI v Pastoralni zvezi
Dravograd -SEPTEMBER 2017
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE NA PTUJSKI GORI - 9. 9. 2017
V soboto 9.septembra nas je 38 molivcev iz PZ Dravograd ter
22 molivcev iz spodnje dravske doline poromalo k Mariji v
ptujskogorsko baziliko na molitveni dan za duhovne poklice
nadškofije Maribor. Tudi ministrante smo imeli zraven! Kar
štiri iz Dravograda – Zala, Sara, Jakob in Filip. Hvala Bogu in
Maticu. S šoferko Marjano za volanom so kilometri hitro
ostajali za nami in že smo bili na Ptujski gori, kjer nas je ob
vstopu v baziliko pozdravila pesem: Ponižno tukaj
pokleknimo. V molitveni uri smo molili za mlade, za družine,
za vse v duhovnih poklicih in vse, ki svoj poklic še iščejo. Na
koncu molitvene ure smo zapeli še litanije Matere Božje. Sv.
maša je bila zelo slovesna. Zbralo se je veliko število
duhovnikov in ministrantov in nadškof Alojzij Cvikl je med sv.
mašo je sprejel tri bogoslovce med pripravnike za diakonat in
prezbiterat. Prisluhni in pogumno odgovori, je bilo geslo letošnjega molitvenega dneva za duhovne poklice nadškofije Maribor in v
tem duhu nas je nagovoril tudi nadškof :» Vesel bi bil, da bi bila molitev za poklice vaša vsakdanja skrb. Molitev bi morala
preplaviti vso našo nadškofijo, saj škof zelo težko vodi škofijo brez zadostnega števila duhovnikov! V veliko pomoč so stalni
diakoni, pa redovniki in redovnice. Brez zavzetih, Kristusu in njegovemu evangeliju predanih laikov pa življenje v neki župniji lahko
celo ugasne. Zato je še kako potrebna molitev, zaupanje v Boga, pogum za prave odločitve. Znati prisluhniti Božji govorici, se
spustiti v globino svojega notranjega sveta in prav tam prepoznati kako smo Bogu dragoceni in ljubljeni! » Nadškof se je iskreno
zahvalil vsem ministrantom za njihovo požrtvovalnost in čas, ki ga namenjajo služenju pri sv. maši ali drugih opravilih. Nagovoril je
tudi starše, da bi spoštljivo, nevsiljivo in radostno spremljali mlade na poti k osebni veri in življenjski poklicanosti. Napolnjeni z Božjo
in Marijino bližino smo zapuščali baziliko ptujskogorske Matere Božje, vsak s svojo stekleničko blagoslovljene vode, ki smo jo prejeli
ob izhodu, da se z njo pokrižamo, ali pa operemo ušesa, da bomo bolje znali prisluhniti in slišati Božji glas. Duhovno in telesno
okrepčani smo krenili na pot proti domu. Med potjo še voščilo za rojstni dan našemu najmlajšemu ministrantu Jakobu, pesmi
mladih ministrantk iz Vuhreda, pesmi naše Tilke z Ojstrice, molitve in zahvala ga. Tončke iz Vuhreda, v Selnici pa seveda nismo
mogli mimo sladoleda. Hvala ti Gospod za ta čudoviti dan.
ZF

FATIMSKA MOLITEV PRI PRAPREKOVI KAPELI - ŽUPNIJA ČRNEČE - 13. 9. 2017
V sredinem popoldnevu 13. septembra se nas je 17 Marijinih
častilcev ( skupaj z župnikoma Frančekom in Igorjem) iz naše
Pastoralne zveze zbralo pri Praprekovi kapelici nad Dobravo k vsako
mesečni fatimski molitvi. Lepa Marijina kapelica ob robu gozda,
narava in čudoviti razgledi na župnijo Dravograd in okolico so v nas
vzbudili občudovanje in nas duhovno pripravili na molitev. Z Marijino
pesmijo smo svoja srca odprli Mariji, nato pa jo v molitvi in pesmijo
pozdravljali, častili in prosili za svet sožitja med vsemi ljudstvi, med
našim razdeljenim narodom, za mir. Prosili smo jo, da naj bo v srcih
vseh, ki so nam blizu in hodijo z nami skozi življenje, za Božje
usmiljenje do vseh krščenih, ki hočejo živeti v Bogu, za nas, da
bi posnemali zgled fatimskih pastirčkov: Lucije, Frančiška in Hijacinte.
Mariji Devici fatimskega rožnega venca smo se izročili in Bogu
posvetili na tem svetem kraju. Skupaj smo zapeli še Litanije Matere
Božje. Duhovna zgodba o vrabčku, ki je na hrbtu z nožicami v zrak ležal sredi ceste in tako hotel obdržati
nebo nad sabo, da se nebi zrušilo na svet, nas je najprej nasmejala, potem pa smo z duhovnikovo razlago
zgodbe in našega stanja, bili nagovorjeni k razumevanju, da kljub temu, če smo majhni, nebogljeni, lahko
vsak in skupaj naredimo to kar je v naši moči in po svojih sposobnostih in na naše iskreno prizadevanje bo
Bog dal svoj blagoslov. Z molitvijo rožnega venca smo se počasi vračali po poti proti cerkvi sv. Križa, kjer
smo se še malo družili.
IK

PRAZNIK POVIŠANJA SVETEGA KRIŽA PRI SV. KRIŽU - 13. 9.2017
V sredo zvečer 13. septembra na predvečer praznika Povišanja sv. Križa in na sam praznik je bilo
praznično pri sv. Križu na Dobrovi, kjer smo slavili in počastili sveti križ. Tudi letos so na predvečer (že 16
leto) priromali romarji iz Eibiswalda (Ivnik) k nam, da počastijo sveti križ in nadaljujejo svojo tradicijo
obiska naše cerkve že od samega začetka cerkve leta 1851. Priromali so v molitvi križevega pota o
sodobnem načinu življenja, ki je tako oddaljeno od Boga. Slovesno dvojezično mašo so darovali njihov
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upokojeni župnik Godl v somaševanju z našima župnikoma Igorjem in Frančekom. Namesto duhovnega nagovora smo v meditativni
molitvi molili in se Kristusu zahvaljevali za njegovo odrešenjsko daritev na križu. V procesiji z Najsvetejšim in lučkami okrog cerkve
smo molili in prepevali Marijino lurško (križevo) pesem. Sledil je še blagoslov in odhajali smo z novim upanjem in spodbudo v srcih,
kateri je poleg sv. maše pripomogla tudi procesija z lučkami, ki je res nekaj posebnega, saj v srcih prižiga novo Luč- Kristusa. Na sam
praznik pa je pri sv. Križu bila molitev križevega pota in slovesna sveta maša.
I.K.

KATEHETSKA NEDELJA V DRAVOGRADU – 17. 9. 2017
Na nedeljo, ko vse diši po jeseni, začenjamo novo katehetsko leto. Gospod je znova poklical starše, otroke, veroučitelje in nas zbral
ob oltarni mizi. K oltarni mizi so skrbni otroci prinesli svoje šolske torbe v znak hvaležnosti in upanja, da jih bo Jezus spremljal tako
pri verouku, kot v šoli. V evangeliju nas Jezus uči in kar je še
posebej v pridigi poudaril župnik Franček, da se moramo že
kot otroci naučiti odpuščati drug drugemu in potem vedno
tako delati, saj nam Jezus vedno odpusti naše grehe pri
zakramentu svete spovedi. V skupni molitvi Očenaš smo
molili k našemu nebeškemu Očetu, da ga nikoli ne bi
zapustili in tako nas bo Jezus spremljaj in blagoslavljal skozi
vso veroučno in šolsko leto. Naše srečanje so polepšali
otroci otroškega pevskega zbora naše župnije. Tako z
Božjim blagoslovom začenjamo novo veroučno leto.
Veroučiteljica Breda Kladnik Novak

SREČANJE STAREJŠIH V LIBELIČAH - 17. 9. 2017
V nedeljo, 17. septembra smo v Libeličah organizirali vsakoletno
srečanje starejših. Ob 11. uri je bila sv. maša, kasneje pa
družabno srečanje pri Buču. Na srečanje, v organizaciji župnije
Libeliče, Karitas, Rdečega križa, Krajevne skupnosti in Kulturno
prosvetnega društva Libeliče, so povabljeni naši krajani, stari 75
let in več. Veseli smo, da lahko ta dan preživimo skupaj. Srečanje
se je začelo s sveto mašo z maziljenjem in nadaljevalo pri Buču,
kjer je bil kratek kulturni program, v katerem so sodelovali otroci
šole Libeliče in Mešani pevski zbor KPD Libeliče. Po kulturnem
programu je sledilo domače kosilo in druženje.
Simona Jerčič Pšeničnik

SLOMŠKOVA NEDELJA V DRAVOGRADU – 24. 9. 2017
Na 25. nedeljo med letom smo tudi v naši župniji z duhovno obogateno sveto mašo obeležili
Slomškovo nedeljo. Še posebej je bilo slovesno, ker je župnijsko občestvo v svojo sredino sprejelo
dva nova krščenca, ki jima je zakrament sv. krsta med mašo podelil župnik Igor. Rdeča nit svete maše
je bila v Slomškovem duhu vere in molitve, ki sta še kako aktualni za današnji čas in trkata na srca
vseh nas, še posebej očetov in mater današnjih otrok. Že bl. Anton Martin Slomšek težil k vzgoji
dobrih družin. Rast v veri se začenja najprej v družini. Vzgoja, ki smo jo deležni v najnežnejših letih, je
zato odločilnega pomena za vse poznejše človekovo življenje. Rast v veri se začenja s svetim krstom,
ko smo bili vcepljeni v skupnost s Kristusom ter smo sprejeli darove Sv. Duha. Slomšek je na vero
gledal, kot na način življenja. Zavedal se je, da se vere ne moremo naučiti, ampak jo lahko v naših
medsebojnih odnosih izkusimo in se je tako navzamemo. Zato je tako zelo poudarjal vlogo družine,
vlogo domače župnije ter krščanskih občestev, v katerih naj bo vera res živeta z notranjim veseljem
in z veliko hvaležnostjo za ta neprecenljivi dar, ki nam je dan od samega Nebeškega Očeta. Kako posredovati vero današnjim
otrokom, vzgajati dobre krščanske družine pa se pred naše duhovnike in katehete danes postavlja kot velik izziv, saj je današnji
človek v materialnem izobilju tako malo dovzeten za vero in molitev. Zato kot župnijsko občestvo z molitvijo k bl.Antonu Martin
Slomšku prosimo za nove poti podajanja vere, ki bodo zopet odprla srca za Boga.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – oktober 2017
Nedelja 1.okt. ob 11.00 – ZAHVALNA NEDELJA V DRAVOGRADU in Urbanova nedelja pri Sv. Urbanu na Košenjaku
Sreda 4.okt. ob 9.30 – rekolekcija v Mežici
Četrtek 5.okt. ob 18.00 – skupna seja vseh ŽPS naše PZD, ob 18.00 sv.maša
Petek 6.okt. ob 17.00 – sestanek za starše letošnjih birmancev
Sobota 7.okt. – v Šempetru poročno slavje s sveto mašo (Kleč – Turičnik)
Nedelja 8.okt.: srečanje birmancev z gosti (posebej za birmance in starše)
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Ponedeljek 9.okt. ob 17.00 – razgovor birmancev z nadškofom (skušnja)
Sreda 11.okt. – srečanje birmancev z molitvenimi botri
Petek 13.okt. ob 18.30 – FATIMSKA MOLITEV pri Sv. Magdaleni
Sobota 14.okt. ob 10.00 – SVETA BIRMA v Dravogradu (kanonik Lesnika)
Sobota 14.okt. ob 15.00 – SVETA BIRMA pri Sv. Križu (kanonik Lesnika)
Nedelja 15.okt. ob 10.00 – SVETA BIRMA pri Sv. Petru na Kronski gori (nadškof Cvikl)
Četrtek 19.okt. ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST
Nedelja 22.okt. ob 15.00 – srečanje pevskih zborov naše dekanije na Prevaljah
Nedelja 29.okt. ob 11.00 – žegnanjska nedelja pri Sv. Magdaleni
Sreda 1.nov. – obredi in svete maše za rajne

V septembru 2017 so zakrament krsta prejeli:
Inessa Vrtič – v Dravogradu
Nik Peček – v Dravogradu
Jaka Sekolovnik – v Dravogradu
Nika Kulčar – v Šentjanžu
Sofija Epšek – v Šempetru
Vita Vrhovnik – v Šempetru
Tija Očko – na Ojstrici

MESEC ROŽNEGA VENCA: Vstopili smo v mesec oktober, ki je mesec molitve rožnega venca.
Verjamem, da ima vsak izmed nas doma rožni venec, zato poskrbimo, da ne bo sameval v kakšnem
predalu, na polici ali še kje, ampak da se bo bolj pogosto grel v naših rokah. Naj ta meditativna
molitev postane del našega življenja. Naj »jagode« na vrvici polnijo naš vsakdan z (za)upanjem in
ljubeznijo ter krepijo naš odnos z ljudmi, nebeškim Očetom in Marijo.
M arija, ponižna služabnica Boga,
Tebi se želimo priporočiti v tej molitvi rožnega venca.
Tvoj Sin, ki si ga rodila, te je naredil za služabnico človeštva.
Tvoje življenje je bilo ponižno in velikodušno služenje: bila si služabnica
Besede, ko ti je angel oznanil načrt Božjega odrešenja.
Bila si služabnica Sinu, kateremu si dala življenje, in si vedno odprta za
njegovo skrivnost.
Bila si služabnica odrešenja, ko si pogumno stala pod križem, ob strani
trpečega služabnika in jagnjeta, ki se je žrtvoval iz ljubezni do nas.
Bila si služabnica Cerkve na binkošti in po svoji priprošnji ne nehaš vsakega,
ki veruje, prebujati za novo življenje, tudi v tem našem težkem in mučnem
času.
K tebi, mlada hči I zraela, z zaupanjem obračamo svoj pogled. N aredi iz
mladih sposobnih ljudi, da bodo sprejeli povabilo tvojega Sina in iz svojega življenja naredili popolni dar v Božjo
slavo. Po naši zaupni molitvi in priprošnji nam pomagaj, da bo naše življenje slava presveti Trojici. Amen.
Po: sv. Janez Pavel II.

Pa še nekaj šal za konec
MATEMATIKA – Oče pravi Petru: »Če danes dobiš pri matematiki cvek, se midva ne poznava več!« Ko pride
Peter iz šole, ga oče vpraša: »No, kašno oceno si dobil pri matematiki?« – Peter odvrne: »Kdo si ti?«
DOLGČAS V ŠOLI – Učiteljica prosi Tomaža, naj zbudi svojega sošolca v klopi. Tomaš pa odgovori:
»Učiteljica, prebudite ga kar vi, saj ste ga uspavali vi, ne pa jaz.«
PARLAMENT – V parlamentu se poslanec prebudi iz dremeža in vpraša svojega soseda: »Koliko časa pa
zdaj že govori ta poslanec?« – »Dobre pol ure.« – »O čem pa govori?« – »Tega pa še ni povedal.«
BOLEZENSKO STANJE – Neka žena se potoži: »Gospod doktor, moj mož si domišlja, da je leteči krožnik.«
– Zdravnik: »Pošljite ga k meni.« – »Dobro, ga bom poslala. In kje naj pristane?«
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek, Naklada 180 izvodov.
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