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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni.
'Naši dnevi hitro minejo', beremo v
Svetem pismu. Res, kako se je zavrtel
mesec januar, ko smo šele stopili v
novo leto. S hvaležnostjo smo se ta
mesec ozirali na preteklo leto in se
Gospodu zahvalili za vse dobre, pa tudi
za slabe, grenke dneve; zahvalili smo se
za vse, česar nam ni dal, ko smo ga
prosili, kajti, kar Bog stori, vse prav stori
– nekoč bomo doumeli. Zahvalili smo se
Najvišjemu z Jobovimi besedami:
Gospod je dal, Gospod je vzel, naj bo
hvaljeno Gospodovo ime!
Leto, v katerega vstopamo, je
neznanka. Kristjani vemo in verujemo,
da so vse naše želje, vsi načrti in upanje
v Gospodovih rokah. On skrivnostno
deluje in vodi naše poti.
Tudi dogajanja v naših župnijah PZD v
tem minulem mesecu so za nami. Ni jih
bilo veliko, a vseeno so pustili sled v
našem življenju. Posebej koledovanja
po župnijah, pa srečanje novokrščencev
na nedeljo Jezusovega krsta. Žal je bil
obisk zelo klavrn. Poslali smo 50 vabil, a
odzvalo se je samo 6 otrok s starši. Kaj
še narediti, da bodo mladi starši
nagovorjeni?
Žal
so
mnoga
prizadevanja župnijskih sodelavcev brez
uspeha. A naša vabila bodo vztrajna,
kajne?

Mesec januar je tradicionalno posvečen
verskemu tisku, pri čemer je zadnja
nedelja v mesecu obeležena tudi kot
nedelja Svetega pisma.
To je tudi čas, ko imamo priložnost za
razmislek o pomenu verskega tiska v
našem duhovnem življenju. Verski tisk s
knjigami, časopisi, revijami ter ostalo
literaturo za vse generacije, ima
neprecenljivo vlogo pri poglabljanju
vere pa tudi pri oblikovanju naših
stališč, zasidranih v krščanstvu.
Poznavanje krščanskih stališč je
pomembno zato, da znamo ta stališča
zagovarjati v pogovoru z drugimi in v
javnosti in da znamo po njih tudi živeti.
Verski tisk ima neprecenljivo vlogo pri
oblikovanju
našega
krščanskega
svetovnega nazora in je lepa spodbuda
vernikom, da posežete po verskih
časopisih, revijah in knjigah. Naj vsaj
nekaj od tega doseže vsako družino. To
je vsako leto pobožna želja. In rezultati?
Vsako leto je nekaj naročnikov verskega
tiska manj. Sprašujem se, kako je to
mogoče. Razumem, da nekateri starejši
obnemorejo v branju zaradi težav z
očmi ali starostjo. Kaj pa mlajše
družine? Te pa na vprašanje in povabilo
k naročnini odgovarjajo: 'nimam časa
brati', ali pa 'saj vse preberemo na
internetu'. Kaj naj še k temu dodam?
Sem pač tiho in razočaran, da mlajši
nimajo več nobenega čuta za verski
tisk, niti iz solidarnosti za vse
ustvarjalce in pisce, ki se trudijo, da
verski tisk sploh lahko izhaja.
Mnogokrat pisci in sodelavci delajo
zastonj in očitno bodo v prihodnje tudi
zaman. Kaj storiti?
V mesecu verskega tiska prihaja edini
katoliški tednik na Slovenskem -

Družina - k vam s posebno kratkoročno
ponudbo, da bi se lahko na lastne oči
prepričali o kakovostnih verskih
vsebinah v njem. Vljudno vas prosijo,
da vzamete s seboj zgibanke, na katerih
je tudi lepa molitev za družine, in
morda naredite pritrdilni korak. Močno
priporočam.
V tejle številki vas bo gotovo pritegnila
tudi naša cerkvena statistika. Marsikaj
nazaduje, nekaj pa tudi napreduje.
Stanje duhovnega življenja se kaže tudi
skozi statistiko. Ta pa nam nekako ni v
čast. Opažam, da je vsako leto manj
krstov v naših župnijah. Število
novorojenih pa narašča. Mnogi starši
ne čutijo potrebe po krstu otroka.
Obnašanje takih staršev razumem kot
pomanjkanje njihove vere ali pa ..?
Za nami je tudi duhovni vikend za
sedmošolce (5 jih je bilo tudi iz 6.razreda)
Hvala Tomažu in Marku ter njuni ekipi
za veliko naporov, ki jih vlagajo v ta
duhovna
izpopolnjevanja
mladih.
Upamo le, da se jih kaj le dotakne.
Nekaj besed še o financah ter pokritju

stroškov tiska Studenca. Hvala nekaterim,
ki ste naročnino na Studenec že poravnali
in čutite, da tisk pač nekaj stane. Žal
nekateri daru za tisk ne oddajo. Vsi, ki bi
radi naročili Studenec, se javite in
prispevajte za tisk kakšen evro. Hvala. Pa
lepo branje privoščim.
Igor – proštijski župnik
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DOGODKI
v Pastoralni zvezi Dravograd – JANUAR 2018
BLAGOSLOV MOŠTA na god Sv. Janeza Evangelista- 27.12.17
Sadjarsko društvo Dravograd se je ob zaključku leta 2017 v sodelovanju s farnim občestvom že
četrto leto zapored odločilo, da se blagoslov mošta izvede organizirano. Več razlogov je za to.
Najpomembnejši je, da se na ta način da priznanje oziroma veljava moštu, ki mu je, resnici na
ljubo, v preteklosti priljubljenost močno padla, ker je veljal za nekaj manj vrednega.
Žal so mošt dandanes nadomestile vse mogoče druge vrste pijač, ki pa se po naravnosti z
moštom ne morejo primerjati. Utemeljeno lahko trdimo, da je naš mošt najbolj naravno
pridelana alkoholna pijača, saj se ob tradicionalnem kletarjenju, ki je še najbolj uveljavljeno, ne
dodaja nobenih kemikalij, brez njih pa so pridelana tudi jabolka in hruške za prešanje. Mnogi
moštu očitajo domnevno vsebnost metilnega alkohola, kot ga ima na primer šmarnica.
Analizno je ugotovljeno, da ga mošt nima prav nič kaj več kot vino ali druge pijače. Glavoboli
pa običajno nimajo zveze z moštom ampak z litri.
Blagoslov je prošnja, s katero se obračamo na Boga, naj dá
nekaj dobrega za telo in dušo. Blagoslovljena pijača naj bi bila
v blagor telesu in duši tistih, ki ga uživajo, da bi jih varovalo
strupa in da bi njih srca gorela v ljubezni do bližnjega. Dobrih
namenov in želja ni nikoli dovolj, zato je to eden izmed
dodatnih razlogov za organizirani blagoslov. Bog daj, da bi vsi
uživali mošt v medsebojnem spoštovanju, zdravju in po
pameti.
Druženje po maši ob zakuhanem moštu je tudi kamenček v
mozaik boljšega počutja vsakega posameznika in celotne
skupnosti. In še mimogrede, zakuhan mošt je na stojnicah
marsikje v tujini precej bolj čislan, kot zakuhano vino.
Posebej so se nas ob koncu blagoslova dotaknile besede iz
Sirahove knjige (poglavje 31) o vinu: »Poživljajoče je vino za
človeka, če ga zmerno pije. Kakšno življenje ima tisti, ki pogreša vino? Tudi to je bilo ljudem
ustvarjeno v veselje. Radost srca in veselost je vino, če se o pravem času zmerno pije.»
Hvala g. župniku, ki po svojih zmožnostih podpira aktivnosti iz bogate zakladnice naše tradicije,
med katere sodi tudi blagoslov mošta, ki nas na poseben način opozarja tudi na usodno
pomembnost naše domače pridelave hrane. Naj bo blagoslov mošta tudi naša skupna prošnja,
da bi se zavedali, da hrana ni nekaj samoumevnega in da nas kmetijstvo vse skupaj preživlja.
Gusti Verhnjak
predsednik SaD Dravograd

TRIKRALJEVSKO KOLEDOVANJE PO ŽUPNIJAH PZD 3.1.- 6.1.2018
Koledovanje cerkvenih pevcev in » Kraljev« v Dravogradu: Tudi letos so tri dni pred
praznikom sv. Treh kraljev člani cerkvenega pevskega zbora z gosti »Trije kralji« koledovali (
letos v dveh skupinah) po domovih družin v Dravogradu in s svojim prihodom oznanjali veselo
vest, da je rojen Odrešenik ter blagoslavljali domove. Vsi so jih bili iskreno veseli. Z darovi
obiskanih pa so zbrali sredstva za misijone ter obnovo strehe na cerkvi sv.Magdalene, ki jo je
vihar decembra poškodoval. Vsem, ki
so darovali in kolednikom velja
iskrena zahvala v imenu misijonarjev
in v imenu našega lepega svetišča na
Vratih
–
svete
Magdalene.

v Šentjanžu: Na
predvečer praznika svetih Treh kraljev, se
je tudi letos, že 23. leto zapored, po
Šentjanžu slišala pesem: »Glejte trije
kralji, v lepi, zlati halji…«. Mladi koledniki,
veroučenci iz Šentjanža ( v štirih skupinah), so
obiskali okrog sto domov ter prinašali s
pesmijo in besedo veselo sporočilo o
rojstvu Jezusa. Hvala veroučencem in Ani,
Sonji, Svetlani ter Črtu za pomoč pri
vodenju skupin. Hvala vsem za
Koledovanje

velikodušne
darove
za
misijone.
Verjamemo, da bo tudi zaradi našega
daru, tam nekje, na drugi strani sveta,
kakšnemu otroku zaigralo srce od veselja
in radosti.
K.E.
Tudi v so otroci koledovali. Pod vodstvom
Bernarde so obiskali okrog 100 domov in
prinašali blagoslov svete noči v domove.
Zbrane darove so poslali na misijonski
pisarno v Ljubljano.
Koledovanja so bila tudi v Črnečah in
Libeličah.

Koledniki v Šempetru

Z.M.

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA IN BLAGOSLOV
KRŠČENCEV V DRAVOGRADU – 7. 1. 2018
Na nedeljo Jezusovega krsta, so bili lanskoletni krščenci iz župnij PZD deležni prav
posebnega blagoslova, ki ga je na koncu svete maše podelil župnik Igor. Župnik je
med mašo predvsem starše otrok nagovoril, kako naj starši svojo vero
pripovedujejo otrokom in kako jim molitev, sv. maša pomaga v vsakdanjem
življenju. Če majhen otrok še ne razume sv. maše, pa razume topel objem svojih staršev. Tako nas tudi Jezus objema v sveti
evharistiji. Blagoslov otroka in blagoslov drug drugega je še kako pomemben za poglobitev našega medsebojnega odnosa. Starši so
bili povabljeni k vsakodnevnemu blagoslovu in pokrižanju otroka z Aronovim blagoslovom: ”Gospod naj te blagoslovi in te varuje.”
Po blagoslovu je vsak otrok dobil še kruhek, starši pa zloženko, z nasveti o verski vzgoji. Po okrepčilu, so otroci in straši odšli vsak na
svoj dom polni božjega blagoslova in veselja.
B.K.N.
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TEDEN MOLITVE ZA EDINOST - 18.1.- 25.1. 2018
V tednu od 18. do 25. januarja, praznika Spreobrnitve apostola Pavla, kristjani različnih cerkva po svetu molimo za
edinost kristjanov. Naslov tedna je bil »Tvoja desnica, Gospod, je mogočna«.
Tudi v Dravogradu je bila vsak večer v ta namen darovana sv. maša z molitvami,
Božjo besedo in nagovori. Pri sv. mašah v tem tednu smo uporabljali berila in
premišljevanja, ki so jih na svetovni ravni pripravile krščanske cerkve Karibskega
otočja, na narodni ravni pa so jih priredili v Slovenskem ekumenskem svetu.
Molitev je srce poti k edinosti, ki je Božji dar in je dosegljiva po delovanju Svetega
Duha. MOLITEV ZA EDINOST: Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si
molil, da bi bili vsi Tvoji učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj,
da bomo živo začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj
nam iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in
medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma, da bomo
vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v tebi, da bi se iz naših src in
ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost kristjanov, kakršno hočeš ti. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. Amen.

PRAZNOVANJE PRAZNIKA Sv. Antona PRI BOŠTJANU - 17. 1. 2018
Pri Sv. Boštjanu je oltar, ki je
posvečen sv. Antonu. Po tradiciji
se že mnoga desetletja, mogoče
stoletja zbiramo okoliški krajani,
da
ponesemo
na
dom
blagoslovljeno vodo, ki se ta dan
blagoslovi na čast in priprošnjo Sv.
Antona puščavnika. Že dolgo nazaj
so okoliški kmetje hodili po
žegnano vodo, ki je po verovanju

pomagala za zdravje dom. Živali. Na ta dan pri Sv. Boštjanu blagoslovimo
svinjske krače in jih nekaj tudi po maši v pogostitvi poskusimo. Gospodinje so
tudi letos za to druženje pravile pravo pogostitev. Cerkev Sv. Boštjana, je kot
bi bila posebej zazidana kmečkemu človeku. V njem so oltarji posvečeni, dva
glavna Sv. Boštjanu in Sv. Roku, dva stranska pa Sv. Antonu in Sv. Valentinu, ti
praznujejo svoj god prav v zimskih mesecih. No prav danes pa še goduje Sv.
Neža, ki je zavetnica
perutnine, včeraj pa Sv.
Boštjan. Lepo nedeljo pa
obhajamo
poleti
na
Rokovo.(16. avg.) Lepo je da
ohranjamo tradicije našega
verovanja in da z zaupanjem
za pomoč prosimo svetnike
godovnike, kajti verjamemo,
da gotovo njim zaradi
svetosti njihovega življenja
bolj prisluhne.
Vančy

PRAZNOVANJE NEDELJE SV. PISMA V ŽUPNIJI DRAVOGRAD - 28.1.2018
V nedeljo 28. januarja smo tudi v naši župniji Dravograd slovesno praznovali nedeljo Svetega pisma, ki jo v slovenski Cerkvi na
pobudo biblicistov praznujemo od leta 1990. Nedelja Svetega pisma je praznik-nedelja, ko se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu za
dar zapisane Božje besede v Svetem pismu, po kateri nam Bog na
poseben način govori, nas vodi, vzgaja in tolaži v našem vsakdanjem
življenju. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo
Slovenci in smo zanjo hvaležni. Je pa tudi prilika, da se lahko vprašamo
kako jo cenimo in koliko po besedi Sv. pisma živimo kot narod, naše
družine in kot posamezni verniki.
Naše župnijsko praznovanje s sv. mašo je bilo združeno s praznovanjem
nedelje Sv. pisma, podelitvijo zakramenta svetega krsta in predstavitvijo
naših letošnjih prvoobhajancev (14 ). Župnijsko občestvo je v začetku sv.
maše najprej po nagovoru župnika Igorja sprejelo deklico Mašo, ki so jo
prinesli k sv. krstu starši in botri in v sprevodu prvoobhajance, ki so
prihajali po ladji cerkve. Ob daritvenem oltarju pa so jih pričakali njihovi
starši s Svetim pismom v rokah. Letošnje geslo » Z Bogom v Družini«, » Kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti«
(1Pt1,15), je nagovorilo naše prvoobhajance, ki so se v začetku sv . maše zelo prisrčno in lepo predstavili. Potem pa skupaj s starši
obkrožili jaslice, kjer so se z nevidnimi nitkami Božje besede povezali z Jezusom v jaslicah in na daritvenem oltarju. Starši in otroci so
lepo sodelovali vso sv. mašo. G. župnik je imel le kratek nagovor v katerem je še posebej vsem položil na srce, da bi v vseh družinah,
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posebej pa v družinah prvoobhajancev vsak dan molili in prebirali Sveto pismo. Skupaj smo zmolili posebno zahvalno molitev za
Božjo besedo Sv. pisma. Vsem staršem in faranom so bili podeljeni citati Sv. pisma, ki so nagovarjali. Starši prvoobhajancev so jih
prebrali na glas, vsi pa smo jih odnesli domov k molitvi pri nedeljskem kosilu .Med sv. mašo je potekal tudi obred sv. krsta, ki ga je
prejela deklica Maša in je še posebej napolnjeval vso sv. mašo s svetim in skrivnostnim Božjim delovanjem. Ob koncu sv. maše je
vsak prvoobhajanski pripravnik iz rok župnika prejel posebno svečko s svojim imenom in s posebnim povabilom, da to svečko prinese
na Svečnico k blagoslovu in, da se bo družina vsako nedeljo ob kosilu z molitvijo zbirala ob tej prižgani svečki. Z globoko srčno željo je
župnik povabil prvoobhajance in njihove starše, k obljubi, da naj odslej naprej nikoli ne manjkajo pri nedeljski sv. maši in da bo
svečka že do prejema zakramenta sv. obhajila tudi pogorela. S pesmijo so lepšali sv. mašo prvoobhajanci sami in pevci odraslega
pevskega zbora. Lepo je bilo praznovanje v povezavi celotnega župnijskega občestva.
I.K.

VERSKA STATISTIKA za leto 2017 v Pastoralni zvezi Dravograd
Ob prehodu iz starega v novo leto se vsako leto ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. Matične knjige naše župnije so za
leto 2017 zabeležile sledeče:
OJSTRICA: nobene poroke, 1 par se je poročil v Dravogradu
Krsta knjiga: V krstnih knjigah naših šest župnij smo vpisali:
LIBELIČE: 1 poroka
DRAVOGRAD: 17 krstov /9 deklic in 8 fantov/ 4 zakonski,
ČRNEČE: 4 poroke, od tega 1 par od drugod
2civ.zakonska, 11 nezakonskih
Mrliška knjiga: V mrliško knjigo smo vpisali:
ŠEMPETER: 18 krstov /9 deklic in 9 fantov), 16 nezakonskih, 2 zakonska
DRAVOGRAD: 25 oseb, od tega 14 moških in 11 žensk, povprečna
ŠENTJANŽ: 4 krsti /3 deklice in 1 fant/ 3 nezakonski in 1 zakonski
starost 76 let, najstarejša 98 let, 6 maziljenih, 12 prejemalo zakramente
OJSTRICA: 4 krsti /3 deklice in 1 fant/ 3 nezakonski 1 zakonski
ŠEMPETER: 9 oseb, od tega 3 moški in 6 žensk, povprečna starost 74 let,
LIBELIČE: 8 krstov / 2 deklici, 6 fantov/ 3 zakonski, 5 nezakonski
najstarejša 95 let, 2 maziljena
ČRNEČE: 3 krsti / 1 deklica in 2 fanta/ 2 zakonska, 1 nezakonski
ŠENTJANŽ: 13 oseb, 7 moških in 6 žensk, povprečna starost 75 let,
Poročna knjiga: V poročno knjigo smo vpisali:
DRAVOGRAD: 6 porok, od tega 2 iz domače fare, 4 od drugod
ŠEMPETER: 10 porok, 2 iz domače fare, 8 od drugod
ŠENTJANŽ: nobene poroke

najstarejša 94 let, 2 maziljena,
OJSTRICA: 2 osebi, od tega 2 moška, povprečna starost 65 let, 1 maziljen

LIBELIČE:11 oseb, od tega 6 moških in 5 žensk, povprečna starost 75 let,
ČRNEČE: 11 oseb, od tega 2 moška in 9 žensk, povprečna starost 76 let

V naših župnijah je bilo v preteklem letu birmanih 42 birmancev, od tega 17 v Dravogradu (14 Dravograd, 1 Ojstrica 2 Muta ), 18 v
Šempetru ( 4 iz Šempetra, 14 iz Šentjanža) in 7 pri sv. Križu (6 iz Črneč in 1 iz Libelič).
K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 73 prvoobhajancev (v Dravogradu 27, Šentjanžu 22, na Ojstrici 8, Črneče 7, Libeliče 9).
Lepo vas spodbujam in vabim k obisku svetih maš. Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega življenja.
Povprečna nedeljska nabirka znaša: Dravograd 140 €, Črneče 47 €, Šentjanž 42 €, Šempeter 40 €, Libeliče 37 €, Ojstrica 30 €.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – februar 2018
Četrtek 1.feb. ob 17.30 – molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu
Petek 2.feb.- SVEČNICA – blagoslov sveč pri mašah v vseh župnijah PZD
Nedelja 4.feb.- seja ŽPS Ojstrica (po maši)
Torek 6.feb. ob 19.00 – seja ŽPS Črneče
Torek 13.feb. – seja ŽPS Libeliče
Sreda 14.feb. – PEPELNICA- začetek postnega časa (pri mašah pepeljenje)
Ned. 18.feb. – ob 11.00: maša pri Sv. Boštjanu
Nedelja 25.feb. ob 11.00 – maša pri Sv. Magdaleni

V januarju 2018 je zakrament krsta prejela:
-

Maša Verovnik - Dravograd

Zakrament svetega zakona sta v januarju 2018 prejeli:
-

Ni bilo poroke

V januarju 2018 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili:
+ Silvija Urbancl – Dravograd
+ Rudolf Peter Kališnik - Dravograd
+ Boris Krajnc - Šentjanž
+ Frančiška Franc – Dravograd

Dobri Bog, nakloni večni mir pri sebi.

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada 150 izvodov.
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