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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni.
Za nami je silno bogat mesec oktober, ki
nam iz naših polj in vrtov ter njiv prinaša
obilje pridelkov. Že na samem začetku
oktobra smo zato v župniji Dravograd in
Ojstrica obhajali zahvalno nedeljo, da smo
dobremu Bogu izrekli veliko zahvalo, kar
nam vsaki dan daje na bogato pogrnjeni
mizi čudovite narave. V ostalih župnijah
Pastoralne zveze Dravograd pa bomo
slovesnosti zahvalne nedelje obhajali v
mesecu novembru, ki prihaja. Tudi naš škof
Alojzij Cvikl se v posebnem pismu
zahvaljuje za vse, kar dobri farani storite za
naše župnije in tudi za našo nadškofijo.
Takole je med drugim zapisal v zahvali:
»Slavi, moja duša Gospoda, ne pozabi
nobene njegovih dobrot« ( Ps 103)

Vsak dan v letu imamo veliko
priložnosti in razlogov, da se Bogu
zahvaljujemo. Še posebna priložnost za
to je zahvalna nedelja, ko se Bogu
zahvaljujemo za sadove zemlje in dela
človeških rok. Bog nam mnoge svoje
darove izroča po dobrih ljudeh. Zato
nas dobrota povezuje med seboj in
hkrati odpira naša srca, da smo bolj
pozorni drug na drugega in bolj
solidarni Ob zahvalni nedelji izrekam
svojo hvaležnost vsem duhovnikom in
diakonom, ki se velikodušno razdajate
za svoje poslanstvo za zaupana vam
občestva. Po vas izrekam posebno
zahvalo vsem vašim sodelavcem:
katehistinjam in katehistom, članom
župnijskih pastoralnih in gospodarskih
svetov,
ključarjem,
zakristanom,
bralcem, vsem, ki čistite in krasite svoje
cerkve ter skrbite za urejenost cerkva in
okolja, hvala ministrantom, župnijskim
gospodinjam in vsem, ki skrbite za
dostojno življenje svojih dušnih
pastirjev in z ljubeznijo darujete za

svete maše. Hvala vsem, ki na tako
iznajdljive načine sodelujete in
prispevate, da so župnijska občestva
živa in s tem znamenje Božje
navzočnosti v današnjem svetu in času.
Hvala za vse nabirke, darove in druge
prispevke za potrebe župnijskih
občestev. Brez vaše dobrote ne bi mogli
opravljati katehetskega in drugega
pastoralnega poslanstva pa tudi ne
obnavljati in vzdrževati naših cerkva in
drugih pastoralnih objektov..''
Zahvali nadškofa se pridružujemo tudi vsi
duhovniki naše PZD, ki vam pomagamo
odkrivati zaklade večnosti skozi obrede
svete Cerkve, posebej daritve sv.maše.
Ko pišem te vrstice, je za nami tudi praznik
Vseh svetih in Vernih duš dan. Spet smo
obiskali božje njive, kot radi rečemo našim
pokopališčem. Zahvalili smo se rajnim za
njihovo dobroto, ljubezen in vse, kar smo v
življenju lepega in dobrega prejeli od njih..
Naša zahvala in skromen cvet in sveča je
tisto malo, kar lahko damo kot svoj odgovor
na njihovo dobroto. Ob tem smo razmišljali,
kako je naš Bog, Bog živih. Nadškof Cvikl
je takole razvijal to misel: ''Vsaka smrt,

naših pokojnih z molitvijo in dobrimi deli,
ne samo z lepo urejenim grobom! Vse
vabim, da se v molitvi in s hvaležnostjo
spomnimo tudi rajnih škofov, duhovnikov,
redovnikov in redovnic. S svojim
življenjem in delovanjem so izžarevali
tesno povezanost s Kristusom. Bili so nam
znamenje vere in predanosti Bogu. Umrli
so v Božji milosti, kot Božji prijatelji, zato
ne živijo samo v našem spominu, ampak
so pri Bogu in nas spremljajo na poti naše
vere in zaupanja v Boga. Prav tako vas
vabim, da se v molitvi spomnite tudi
tistih, ki nimajo nikogar, ki bi zanje molil
ali zanje daroval dar za sv. mašo. Vsem
tem lahko pomagamo na poti
očiščevanja, da bodo lahko v polnosti
pridruženi vsem poveličanim. Po naših
molitvah bodo v polnosti združeni z
Bogom in verujemo, da nam bodo kot
naši priprošnjiki lahko vrnili, kar smo mi
zanje storili v svojih molitvah''.

vsaka izguba drage osebe, pa naj bo to
nenaden odhod ali po dolgotrajni bolezni,
nas zadene in v naša srca se naseli
bolečina, žalost in praznina. Rana se s
časom zaceli. Toda brazgotina ostane. Še
posebej jo čutimo v teh dneh, ko urejamo
grobove naših dragih ob prazniku vseh
svetih in ob spominu vseh vernih rajnih.
Sv. Pavel nas želi opogumiti, da se še bolj
oklenemo Kristusa, ki vsakemu od nas
kliče, da ni volja nebeškega Očeta, da bi
se udinjali žalosti in obupu, saj smo
ustvarjeni za življenje. Vsak, kdor gre po
poti Božjega Sina in vanj veruje, ima
večno življenje. Jezus zagotavlja, »da ga
bo obudil poslednji dan«! Spomnimo se

Dragi birmanci in birmanke!
Sveti Duh, ki ste ga prejeli ob
birmi, naj napolni vaša srca in
jih utrdi v veri, upanju in
ljubezni do življenja, ljudi in
Boga. Naj vas vodi po poti
ljubezni, poštenja in
dobrosrčnosti. Amen.

In na koncu tega uvodnika še želja
vsem birmancem in birmankam ob
veličastnem slavju svete birme ob
odhodu v zrelo samostojno duhovno
življenje:

Vsem bralcem glasila Studenec pa
želim obilo blagoslova ter vztrajnosti
v dobrem, v prihajajočem mesecu
novembru.
Igor - žpk
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DOGODKI v Pastoralni zvezi
Dravograd - OKTOBER 2017
SREČANJE STAREJŠIH V ŽUPNIJI ŠENTJANŽ – 30. 9. 2017
Včasih se nam zdi, da majhne stvari niso pomembne, pa vendar vsakdo izmed nas,
naj bo mlad ali star, potrebuje majhne pozornosti v svojem življenju. V znak
pozornosti in spoštovanja, so prostovoljke župnijske Karitas v soboto, 30.
septembra, v Šentjanžu ponovno organizirale vsakoletno srečanje starejših in
bolnih sokrajanov. Sveto mašo v uvodu srečanja je daroval g. župnik Igor
Glasenčnik in med mašo podelil zakrament bolniškega maziljenja.
Sveti maši je sledil kratek kulturni program v veroučni učilnici, ki so ga soustvarili
veroučenci, cerkvene pevke in naš sokrajan Tone Breznik, navdušen zbiratelj
starin in glasbenik, ki je tokrat
iz svoje bogate zbirke v roke
vzel starinsko lajno. Program je
povezoval Žan Onuk, ki je s harmoniko poskrbel tudi za dobro vzdušje v
nadaljevanju. Kot zmeraj, so nastopajoči navdušili poslušalce s čudovitim
programom. Sončno sobotno popoldne se je ob prigrizku in pijači z obujanjem
spominov in veselim druženjem nadaljevalo v zgodnje večerne ure. Ob zvokih
harmonike so gostje tu in tam zraven še zapeli in zaplesali. Ob tem so bili vsi
prisotni mnenja, da je človek resnično star toliko, kolikor se počuti.
Na srečanju ni manjkalo lepih misli in dobrih želja za v prihodnje, vsi udeleženci
pa so ob koncu dobili še darilca, ki so jih za to priložnost izdelale članice Karitas.
Ročno izdelane cvetlice bodo zagotovo cvetele vse do naslednjega srečanja.
Jelka Onuk

ZAHVALNA NEDELJA V DRAVOGRADU – 1. 10. 2017
Tudi letos smo v Dravogradu slavili zahvalno
nedeljo že prvo nedeljo v oktobru, v želji, da bi
se povezovali z občino in njihovo prireditvijo
Zlata jesen, ki pa jo je občina žal letos
premaknila na sredino oktobra. Kljub temu je
bilo naše slavljenje pristno, srčno in predvsem
hvaležno, saj se je s to nedeljo v Cerkvi začela
Rožnvenska pobožnost in Začetek tedna za
življenje. Okrasitev pred cerkvijo s pridelki s polj
in okrašena cerkev sta v nedeljskem dopoldnevu
sprejela vernike. Župnik Igor, veroučenci in
predstavnice ŽPS s košaricami poljskih in vrtnih
pridelkov so v pomenljivem sprevodu prišli po
cerkveni ladji do daritvenega oltarja, ga obkrožili
in odložili košarice pred oltar k blagoslovu.
Nagovorjeni s strani Božje besede, Evangelija in nagovora
župnika Igorja, smo sprejeli misli v svoja srca za zahvalo Bogu in
za življenje po njih. Še posebej globoko hvaležni smo Bogu, da so
naši vrtovi in polja dobro obrodila, kljub letošnji suši ponekod.
Ta nedelja naj bi bila začetek spodbude za oživitev poglobljene
in žive molitve, še posebej rožnega venca, za različne potrebe
našega življenja v družinah, družbi in župniji. Samo z molitvijo
ostajamo kristjani živi in zato je molitev potrebna za nas, da smo
živi in tako vzdržujemo živ odnos z Bogom in med seboj. V
molitvi očenaša smo na povabilo g. Majde molili za vse nerojene
otroke, za njihove starše in nas, da bi si vedno in povsod
prizadevali za Življenje. Sledil je še blagoslov vseh prinešenih
pridelkov in blagoslov z Najsvetejšim. Prijetno smo se družili še
pred cerkvijo .Bilo nam je lepo, ko smo zopet skupaj kot
župnijsko občestvo praznovali zahvalno nedeljo.
I.K.
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SKUPINA SVETNIK Z BIRMANCI V DRAVOGRADU- 8. 9. 2017
Tudi letošnjo neposredno pripravo na sveto birmo je zaznamoval slavilni
bend Svetnik, ki že od vsega začetka ustvarja in izvaja sodobno krščansko
popularno glasbo. Po petih letih delovanja so se osredotočili na slavilno
glasbo s katero želijo pomagati vsem, da bi Gospoda slavili in postavili na
prvo mesto svojega življenja. Birmanskim pripravnikom sta Tadej in Matjaž s
pričevanjem iskanja vere približala radost odnosa z Jezusom. Slavilna glasba
pa je bila le pika na i vsemu pričevanju. Ob pričevanju so mladi spoznavali
različnost poti, ki jih Bog izbira, ko išče in vodi mladostnika nazaj v občestvo
svete Cerkve in družine. Pričevanje je bilo gotovo zdravilno za mlade, ki se še
iščejo in marsikdaj ne vedo, kako naprej in hkrati želijo ostati trdni v veri.
Res, velike težave so na poti mnogih, ki se po ‘izgubljenosti v svetu’ želijo
vrniti nazaj. Le ljubezen jih pripelje nazaj. Brez ljubezni vse umre. Sveto mašo
je vodil župnik moderator Igor.

SREČANJE BIRMANSKIH PRIPRAVNIKOV Z MOLITVENIMI BOTRI- 12.10.2017
V četrtek 12. oktobra je bilo v Dravogradu srečanje
birmanski pripravnikov s svojimi molitvenimi botri, v
sklopu tri dnevnice pred prejemom zakramenta sv.
birme. Srečanje birmanskih pripravnikov in molitvenih
botrov je bilo zelo lepo, sproščeno in iskreno. Vsak
molitveni boter je s svojo izpovedjo povedal zakaj je
postal molitveni boter in kako je molil za svojega
varovanca. V izpovedih je bilo začutiti skupno
spoznanje, da je za vsakega otroka potrebna
vsakodnevna molitev in izročitev Mariji in Jezusu. Skozi
izkušnjo molitve za svoje otroke, smo spoznale kako
pomembna je in kakšno moč ima molitev za otroke, še
posebej za birmance pri odločitvah za prave poti in
življenjske vrednote. Zato smo zanje vsak dan molile za
njihovo odprtost za prejem darov sv. Duha, za njihovo
pot vere in da bi v življenju ostali zvesti Jezusu.
Birmanski pripravniki so se s podarjeno vrtnico zahvalili

molitvenim botrom za molitev. V molitveno občestvo
smo se še bolj povezali pri sv. maši, ko smo skupaj
naredili molitveno verigo med obema oltarjema, ki smo
jo spletli v molitvi z Marijo, katere kipec je romal iz rok v
roke v molitvi desetk rožnega venca za različne namene.
Še posebej smo molili za mir, najprej za mir v srcu
vsakega izmed nas, nato za mir v družinah in za svetovni
mir, ki je vse bolj ogrožen. Tako smo še bolj ozavestili
pomembnost in moč molitve. Z močjo molitve se lahko
dogajajo čudeži in z molitvijo se vse slabo lahko
spremeni v dobro.
molitvena botra

FATIMSKA MOLITEV PRI SV. MAGDALENI– 13.10.2017
Tudi v naši PZD smo v petek 13. oktobra s sklepno
slovesnostjo ( ki je bila 6. v sklopu molitvenih čaščenj
fatimske Marije vsakega 13. mesecu, od 13. maja do 13.
oktobra pri določenih
kapelicah v PZD – o
katerih je bilo že
napisano ) pri Sv.
Magdaleni počastili
Marijo fatimsko ob
100. obletnici njenega
prikazovanja v Fatimi.
V toplem oktobrskem

popoldnevu, ki se je kmalu prevesil v čudovit, milosten večer,
se je pri Magdalenski cerkvi zbralo lepo število Marijinih
častilcev, z birmanskimi pripravniki in njihovimi starši v
sredini. Marijo smo najprej počastili, se ji zahvalili in jo prosili
z fatimsko molitvijo, nato pa smo se še posebej v sv. maši
obrnili nanjo s prebiranjem prošenj, ki smo jih verniki napisali
ob slovesnosti sprejemu kipca fatimske Marije 13. maja v
našo PZD, tu pri sv. Magdaleni. Iskrene prošnje in zahvale k
Mariji so se iz naših ust dvigale, preko nje- naše matere, k
njenemu sinu Jezusu. Še posebej smo prosili za vse naše
birmanske pripravnike. S to sklepno slovesnostjo se je v naši
PZD sicer zaključilo občestveno češčenje fatimske Marije
vsakega 13. v mesecu na
različnih krajih PZD, vendar
to naj ne ostane samo kot
lepa slovesnost, ki smo jo
opravljali, ampak, naj bo to
prebuditev vseh nas k živi
veri in k vsakdanji molitvi (
osebni, občestveni… )
rožnega venca tako kot nas
je učila fatimska Marija.
I.K.
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SVETA BIRMA V DRAVOGRADU – 14.10.2017
Dan svete birme je bil za 17
birmancev v Dravogradu izjemen
dan. Slovesnost je vodil Janez
Lesnika, generalni vikar nadškofije
Maribor, somaševala sta župnik
moderator Igor in župnik sodelavec
Franček. Z lepim sodelovanjem so
slovesnost povzdignili vsi birmanci.
Mnoge spodbude in prijazne besede
so, upamo, padale v čuteča in
sprejemajoča mlada srca. Bog daj, da
bi obrodila bogate sadove v njihovih
življenjih.

SVETA BIRMA PRI SV. KRIŽU –
14.10.2017
Sobotni popoldanski čas smo s sedmimi
birmanci preživeli ob podelitvi darov
Sv.Duha pri Sv.Križu nad Dravogradom.
Lepa slovesnost nas je nagovorila,
posebej pa vseh 7, ki so se temeljito
pripravljali na prejem tega odličnega
zakramenta. Birmanci so po koncu
slovesnosti izrazili vsem katehetom,
staršem in botrom iskreno zahvalo za
vse prejete darove.

SVETA BIRMA NA ŠEMPETRU – 15.10.2017

V župniji Sv.Peter na
Kronski gori je bila sveta
birma v nedeljo 15.
oktobra. Zakrament je
podelil nadškof Alojzij
Cvikl 18. birmancem, ki so
pristopili k temu
zakramentu in slavili
dobrega Boga za vse
milosti, ki iz tega
zakramenta izhajajo.
(vse slike birm - Foto Anka)
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DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV NA PREVALJAH - 22.10. 2017
Na Prevaljah je v nedeljskem
popoldnevu 22. oktobra potekalo
dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih
zborov dekanije Dravograd-Mežiška
dolina. Kar 12 odraslih zborov deluje v
naši dekaniji in nastopilo jih je 11, pa
še gostje iz Pliberka so popestrili naše
druženje. Žlahtnost glasov in ubrano
petje je bilo čutiti pri nastopih vseh
zborov. Spontani aplavzi po vsakem
nastopu pa so dajali novega zagona
vsem cerkvenim pevcem, ki jih je
dekan poimenoval ‘pojoči misijonarji’,
saj je prireditev potekala na misijonsko
nedeljo. Dekan Franc Brglez je
letošnjim
slavljencem
podelil
nadškofove zahvale:za 50 letno
prepevanje na cerkvenem koru je dobil
pohvalo in zahvalo Marjan Berložnik iz
Prevalj,za 60 letno petje na koru je
prejela nadškofovo priznanje z zahvalo
Antonija Brumnik iz
Ojstrice ter prav
tako za 60 letno
izjemno
uspešno
udejstvovanje
odličen glasbenik in
dirigent s Prevalj
g.Jožko Kert. Za
različno
dolgo
sodelovanje
so
prejeli
priznanje
tudi mnogi pevci iz
nekaterih zborov.
Po srečanju pri
oltarju je sledilo
druženje tudi ob
mizi v župnijski
dvorani.
Iskrena
zahvala
vsem
zborom in njihovim
pevovodjem
ter
veliko vztrajnosti
pri
tako
pomembnem
poslanstvu, ki ga
vršijo v svojem občestvu po naših župnijah.
Igor Glasenčnik – častni naddekan

(na slikah so zbori naše PZD, ki so se udeležili srečanja:
Črneče, Šempeter, Šentjanž, Dravograd in Libeliče. (manjka
CPZ Ojstrica):
Na zadnji sliki se Jožko Kert zahvaljuje za nadškofovo
priznanje za 60 letno prepevanje na koru Prevalje)
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SREČANJE KATEHETOV IN VEROUČITELJEV PZD – 27.10.2017
Petkov večer 27.oktobra 2017 smo kateheti in veroučitelji preživeli v pogovoru o naših veroučencih, načrtih in
pomanjkljivostih našega dela. Načrti za naprej so nam pomagali in prijetno druženje je prineslo kar nekaj pobud, ki jih
bomo skušali realizirati v prihodnje po naših župnijah. Tako smo sklenili, da bomo k molitvi pred mašami povabili odslej s
pomočjo molivcev tudi veroučence. Izdelali smo celoletni razpored sodelovanja po župnijah. Tudi postni čas bo prinesel
sodelovanje predvsem našim birmanskim pripravnikom. Bodoči birmanci pa bodo že s prvo adventno nedeljo dobili
svojega molitvenega botra, ki jih bo spremljal skozi vso pripravo na birmo. Z molitvijo za starše, veroučence in nas same
smo končali naše jesensko srečanje.

SREČANJE CERKVENIH KLJUČARJEV ŽUPNIJ NAŠE PZD – 28.10.2017
Srečanja so se udeležili skoraj vsi cerkveni ključarji po naših župnijah in podružnicah.
Navzoči o bili ključarji: Perovnik Franc (ključar v Libeličah), Črt Epšek (ključar v Šentjanžu), Janez Plazovnik (ključar na Viču), Stanko Vravnik
(ključar v Dravogradu) Franc Tratnik (ključar pri Sveti Magdaleni), Danica Šatur (ključarka pri Sveti Magdaleni), Ferdo Navodnik (ključar pri Svetem
križu), Ivan Božič (ključar pri Svetem križu), Franc Pirnat (ključar pri Svetem Ožbaltu), Gusti Vertačnik (ključar pri Svetem Petru), Franjo Lipnik (ključar
v Šentjanžu), Matjaž Tretjak (ključar v Šentjanžu), Branko Onuk (ključar v Šentjanžu)

Po uvodni sveti maši, ki jo je daroval osrednji gost večera g.Tine Tajnik, župnik iz Šentilja pri Mislinji, je vse v uvodu srečanja
pozdravil župnik moderator Igor Glasenčnik ter kratko predstavil osrednjega gosta srečanja g.Tineta. Po krajši predstavitvi
posameznega ključarja je stekel pogovor o ključarski službi in gost je zelo poudaril, kako pomembno je, da cerkve vzdržujemo.
Cerkev je Jezusova ustanova, ki nadaljuje njegovo delo. Sestavljena je iz vseh ljudi, voditelj je Kristus, papež je vidni poglavar, sledijo
mu njegovi sodelavci. Drugi vatikanski koncil je obrnil oltar med ljudi, župniki so stopili iz prižnic in povabili ljudi bliže sebi.
Duhovnikova naloga je, da pridobi čim več sodelavcev. Ključarji so njegovi najožji sodelavci in pomočniki, zelo pomembno je dobro
sodelovanje. Naloga ključarjev je, da duhovniku pomagajo pri njegovem poslanstvu. Župnik g. Tajnik je predstavil delo in sodelovanje
s ključarji v svoji župniji, kot primer dobre prakse. S pravilnim pristopom do ljudi in z močno ekipo gospodarskega sveta jim je uspelo
obnoviti skoraj vse podružnične cerkve v župniji. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju s poudarkom na plemenitem delu, ki ga
ključarji opravljajo v njim zaupanih svetiščih. Krajši agape ob pici je spodbudil še nevezan pogovor o aktualnostih po naših župnijah.
Hvala gostiteljem iz Šentjanža, ki so srečanje pripravili.
Zapisala Jelka Onuk – zapisnikarka tajništva PZD
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Srečanje Tajništva PZD
V torek 17.oktobra so svoje redno
srečanje imeli tudi tajniki Tajništva
PZD. Njihovo delo oz.zapisnik je bil
predstavljen v eni od številk Studenca
– Oznanila, zato na tem mestu tega ne
bomo ponavljali. Njihovo delo je
ekspertno in polno idej, ki jih skušamo
uresničevati v vseh župnijah po
najboljših močeh. Hvala vsem za
sodelovanje in ideje.
DOGODKI PRED NAMI V MESECU NOVEMBRU:
TEDEN ZAPOROV 2017
Pred nami je teden zaporov (od 19. do 25. novembra 2017), ki se po vsem svetu vsako leto obhaja v okviru katoliške
Cerkve in drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Letošnji začetek tedna zaporov
sovpada tudi s 1. svetovnim dnevom ubogih, ki ga je razglasil
papež Frančišek. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani
zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih
dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Trudim se«.
Po dnevih se bomo v medsebojni povezanosti v molitvah
spominjali oškodovanih oseb, ki se iz dneva v dan soočajo s
spomini in brazgotinami ter upajo na boljši jutri; osebja, ki
potrpežljivo spremlja potrte moške in ženske na poti k počasni
spremembi; zaprtih oseb, ki poskušajo najti smisel v življenju,
ko se borijo z ranami in preteklimi odločitvami ter pred
strahom za prihodnost; družin in prijateljev, ki zaprte zvesto
obiskujejo in jih podpirajo. V tednu zaporov stojimo v molitvi z vsemi, ki vztrajajo v upanju, da bi spoznali, da jih Bog
ljubi, in imeli vero ter pogum, da bi se trudili za novo življenje. Župnijska občestva, skupnosti in različne ustanove bo k
molitvi in medsebojni povezanosti vabil temu namenjen plakat. Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v
molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.
Robert Friškovec - zaporniški vikar

POROČILO O BOGOSLOVNEM SEMENIŠČU V AKADEMSKEM LETU 2017/2018
V Bogoslovnem semenišču v Ljubljani je v akademskem letu 2017/2018 vpisanih 43 bogoslovcev iz šestih škofi j in cistercijan iz stiške
opatije. V bogoslovnem semenišču biva 35 bogoslovcev, 7 bogoslovcev študira zunaj bogoslovnega semenišča
v tujini, 1 bogoslovec pa je v letu razločevanja na župniji.
V semenišču biva:
18 ljubljanskih bogoslovcev (vseh 21),
6 mariborskih bogoslovcev (vseh 7),
4 koprski bogoslovci (vseh 5),
4 novomeški bogoslovci (vseh 5),
1 celjski bogoslovec (vseh 2),
1 murskosoboški bogoslovec (vseh 2),
1 bogoslovec stiške opatije.
Letos je prišlo v bogoslovje 5 novih bogoslovcev:
3 iz ljubljanske nadškofi je (Lj. -Šiška, Lj. - Koseze,
Dob), 1 iz koprske škofije (Miren), in 1 iz stiške
opatije. Iz Mariborske metropolije žal nobeden.
Število bogoslovcev po letnikih je sledeče:
1. letnik 5; 2. letnik 5; 3. letnik 5; 4. letnik 8; 5. letnik 5; 6. letnik 7;
Radi molimo za vse bogoslovce in jih spremljajmo na njihovi poti k duhovnemu poklicu. Hvala, ker ob kvatrnih nedeljah zanje darujete
svoj velikodušen dar.
Peter Kokotec ravnatelj Bogoslovnega semenišča v Ljubljani
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – november 2017
Sreda 1.nov. – obredi in svete maše za rajne
Četrtek 2.nov.– svete maše za rajne po nedeljskem razporedu
Nedelja 5.nov.: Zahvalna nedelja v Šempetru in na Viču ob 9.30; ob 11.00 krstno slavje v Dravogradu
Ponedeljek 6.nov.ob 19.00: srečanje biblične skupine v Dravogradu za vse župnije PZD
Četrtek 9.nov. 19.30: seja ŽPS Črneče
Petek 10.nov ob 19.30: seja ŽPS in ŽGS Šempeter
Sobota 11.nov.: krstna sobota v Šentjanžu
Nedelja 12.nov. ob 8.00: zahvalna nedelja v Jedrti
Ponedeljek 13.nov.ob 19.00 v Dravogradu: srečanje izrednih delivcev obhajila – praktični napotki
Torek 14.nov.: ob 17.30: seja ŽPS Šentjanž
Četrtek 16.nov. ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/
Petek 17.nov. ob 19.00 v Črnečah – srečanje bralcev božje besede PZD
Nedelja 19.nov. ob 10.00 v Šentjanžu: SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV 2017
Torek 21.nov.: ob 19.30: seja ŽPS Libeliče
Sreda 22.nov.: god svete Cecilije zavetnice cerkvenih pevcev
Nedelja 26.nov.: zamenjava cerkvenih zborov in bralcev božje besede
(Šentjanž gre v Šempeter, Dravograd na Ojstrico, Ojstrica v Dravograd, Šempeter v Šentjanž, Črneče v Libeliče ter Libeliče v
Črneče)

Petek 1.dec.: adventna priprava v Dravogradu (vodi p.Vili)

V oktobru 2017 so zakrament krsta prejeli:
Bor Kraker – v Libeličah
Nika Repovž – v Šempetru
Tine Vrhovnik – v Šempetru
Izabela Šeneker – v Dravogradu
Maša Skrube – v Dravogradu

V oktobru 2017 so se iz župnij naše PZD v večnost poslovili:
Kašman Stanko iz Bukovske vasi 57, župnija Šentjanž
Košutnik Vincenc iz Selovca 71, župnija Šentjanž
Gorinšek Ana iz Črneč 161, župnija Črneče
Mak Miran iz Libeliške gore 32, župnija Libeliče
Mori Justina z Kozjega vrha 26, župnija Dravograd
Matičko Drago iz Dravograda, župnija Dravograd
Desjardins Zofija roj. Pongrac iz Črneč (živela v Parizu), župnija Črneče

Nikoli se ne bomo mogli izogniti trpljenju in smrti,
vsakdo pa bo lahko umrl s Kristusom
in le tako tragičnost svojega življenja preobrazil
v njegovo vstajenje.
(upok.nadškof Marjan Turnšek)
Še nekaj šal za konec:
PAPAGAJ – Starejši gospod vpraša soseda: »Včeraj mi je ušel papagaj. Ali ste ga mogoče kje videli?« –
»Ne, nisem ga videl, je pa čudno, da od včeraj naš maček govori!«
ČIŠČENJE – »Gospod direktor, moja žena vas prisrčno pozdravlja in rada bi, da bi mi jutri dali odpust,
ker načrtuje veliko čiščenje?« – »Žal imamo preveč naročil – ne bo šlo.« – »Najlepša hvala, gospod
direktor, vedel sem, da me ne boste razočarali.«
KRIŽ NA GORI – Skupina turistov se je povzpela na goro, znano po tem, da tam močno odmeva. Pod vrhom
je stal križ. »Zakaj je tukaj križ?« vpraša eden od turistov vodnika. – »Zato, ker je tukaj neka turistka znorela.«
– »Zakaj pa?« – »Zato, ker je hotela vedno imeti zadnjo besedo.«
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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