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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni.
Zimski dnevi kar vztrajajo. Ko nastaja to
glasilo, je zunaj dnevna temperatura
krepko pod ničlo. Da ne govorimo o
nočnih temperaturah, ki dosegajo minus
15 stopinj.
Za nami je 160-letnica, odkar se je Marija
prvič prikazala Bernardki Soubaru v
Lurdu. To slovesnost smo obhajali 11.2.
ko smo obhajali tudi svetovni dan
bolnikov. Marija se je Bernardki prikazala
osemnajstkrat. Videla je Gospo oblečeno
v belo tančico z modrim pasom, ki je
imela na obeh stopalih zlato vrtnico in v
rokah rožni venec. Pri teh prikazovanjih jo
je povabila k molitvi rožnega venca in k

pokori. Naročila ji je, da naj gre k
duhovnikom in jim reče, da naj tukaj
zgradijo cerkev ter naj na to mesto
prikazovanj prihajajo v procesiji. Ker
župnik
najprej
ni
verjel
tem
prikazovanjem, je Bernardko prosil, naj ji
Gospa pove, kako ji je ime. Pri
sedemnajstem prikazovanju ji je Gospa
rekla: “Jaz sem Brezmadežno spočetje!”
.

To je bilo močno sporočilo za župnika in
hkrati potrditev dogme o Marijinem
Brezmadežnem spočetju, ki jo je leta
1854 razglasil papež Pij IX. Po natančnih
preiskavah je Cerkev leta 1862 potrdila
nadnaravni značaj teh prikazovanj.
Lurd kot največje Marijino romarsko
središče na svetu velja kot kraj posebnih
milosti, ki jih Bog deli na Marijino
priprošnjo. Mnogi ljudje namreč v Lurdu
ozdravijo na duši in telesu. Ti čudeži se
najpogosteje dogodijo ob evharistični
procesiji, ki se vsak dan v letu vrši v
popoldanskem času ter med procesijo s
svečami, ki se odvija v večernih urah.
Sv. papež Janez Pavel II. je pred 25. leti
razglasil god lurške Matere Božje kot
svetovni dan bolnikov. Za letošnje leto
nam sedanji papež Frančišek daje zgled
Marijo kot Mater Cerkve. Učenec Janez jo
vzame k sebi. Tudi mi sprejmimo Marijo k
sebi in k njeni nežnosti izročajmo sebe in
vse naše bolnike. Vsem, ki strežete
bolnikom, pa naj vam ljubi Bog poplača
stoterno, prav na priprošnjo bolnikov ter
na priprošnjo lurške Matere božje.
Vsako leto na ta dan prebiramo tudi
pismo bolnikom. Ker smo na nedeljo
prebirali postno pismo slovenskih škofov,
smo pismo bolnikom prebrali naslednji
dan pri maši in objavili na naši internetni
strani. Ob tej priliki hvala vsem, ki svojo
starost, bolezen in druge tegobe darujete
za našo župnijo in blagoslov našega dela.
Naše pastoralno delo smo prevetrili tudi
veroučitelji, animatorji in katehistinje na
svojem srečanju. Smelo smo pogledali,
kaj je bilo dobro, kaj bi lahko izboljšali in
kako v prihodnje s katehezo v naši
Pastoralni zvezi. Hvala vsem, ki se trudite
s katehezo v teh časih, ki vsemu svetemu
res ni naklonjeno. A Sveti Duh deluje in
verjamemo, da naše delo ne bo zaman.

V januarju in februarju smo se tudi v vseh
župnijah srečali člani ŽPS in naredili načrt
za prihajajoče postno obdobje, tja do
velike noči. Pogosto smo nemočni, ko ni
pravega odziva širše farne skupnosti.
Načrtov imamo veliko, a kaj, ko nam ne
uspe nagovoriti širšega farnega občestva,
le nekatere, ki so tako in tako že vključeni
v razne dejavnosti v župniji.

Včasih dobim občutek hladnosti naših
občestev. Sicer pa je mraz v teh zadnjih
dneh februarja resnično pritisnil z vso
silo. Verjamem v otoplitev na pomlad in
upam, da tudi postni čas ogreje naše
odnose in navduši s toplino velike noči
naša občestva.
V marcu vabljeni k duhovni obnovi (dva
termina – glej napovednik), posebej pa
na Veliki petek vabljeni ob 17.30 k
slovesnosti Via Matris (Pot žalostne Matere
božje) zunaj cerkve pri Sv.Križu. Po njej
obredi velikega petka v cerkvi za vse
župnije PZD. Sodelujejo mladi.
Naredimo nekaj zase v tem svetem
postnem času in uresničimo Jezusovo
željo (zahtevo), s katero kliče po sveti
Cerkvi: Spreobrni se in veruj evangeliju.:
Pa veliko blagoslova vsem in vsakemu v
tem predprazničnem postnem času. In
VESELO ALELUJO na velikonočni praznični
dan.
župnik Igor
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DOGODKI
v Pastoralni zvezi Dravograd – FEBRUAR 2018
MOLITVENA URA S ČLANI ŽPS DRAVOGRAD- 1.2.2018
Na prvi četrtek v mesecu februarju je bila pred večerno sv. mašo molitvena uro, ki so jo oblikovali in vodili člani Župnijskega
pastoralnega sveta Dravograd. V duhovno globoki molitveni uri smo molili za edinost in vero župnijskega občestva in za duhovne
poklice. V lepem številu smo vsi skupaj sodelovali in se duhovno povezali v molitvi in v darovani sv. maši za duhovne poklice.

SLOVESNOST PRAZNIKA SVEČNICE V DRAVOGRADU – 2.2. 2018
V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega
darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču,
praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari
navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Tako smo se tudi v

Dravogradu kljub mrzlemu in sneženemu vremenu zbrali v
lepem številu. Še posebej lepo so sodelovali letošnji
prvoobhajanci, ki so s seboj prinesli sveče, ob katerih se doma
pripravljajo na prejem zakramenta svetega Obhajila. Po
kratkem uvodu je sledil blagoslov sveč, ki so jih verniki
sprejeli. Nato se je ob pesmi in molitvi ter prižganih svečah
maša začela s slovesno procesijo. Gospod župnik je večkrat
poudaril čudovito simboliko sveče, ki ponazarja Kristusa.
Sveča gori in se daruje, da je ljudem okrog nje toplo in svetlo.
Nenazadnje je ob svečnici nastalo tudi mnogo ljudskih rekov,
ki jih lahko spomladi preverimo, če stare modrosti še držijo:
Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena; Če kaplja od
sveče prej kot od strehe kane, huda zima še kakih 27 dni
ostane ; Če na svečnico sneži, se že vigred oglasi ;Če se na
svečnico jasno zdani, zima še dolgo trpi.
M.J.

SODELOVANJE ČETRTOŠOLCEV PRI SV. MAŠI V DRAVOGRADU – 11.2. 2018
V nedeljo 11. februarja na praznik Lurške
Matere božje, Svetovnega dneva
bolnikov, so pri sv. maši skupaj s svojimi
starši sodelovali veroučenci 4. razreda.
Otroci so že v uvodu sv. maše s kratkim
prizorčkom pretepa, s svojo pristnostjo
povabili vso župnijsko občestvo k
obžalovanju svojih slabosti, ki jih
naredimo bližnjemu. Starši so pri sv. maši
brali Božjo besedo. Otroci pa so v
prošnjah, ki so jih sami napisali, skupaj z
župnijskim občestvom prosili za vse
potrebe bolnikov. V očenašu je vse
župnijsko občestvo na povabilo g. župnika
s posebno gesto posteljice pred srcem, v
katero smo simbolno položili vsak svojega

bolnika, izročili Bogu očetu tega bolnika in zanj prosili zdravja. Z zelo lepo gesto, s
priklonom drug pred drugim ( zaradi možnosti prenosa virusa gripe je rokovanje
odsvetovano) in prijaznim nasmehom, smo si izrekli pozdrav miru. Celotno sv. mašo
pa so s prečudovitim petjem Marijinih pesmi povezali pevci našega otroškega zbora.
Tako smo vsi skupaj kot eno povezano božje občestvo darovali in doživeli sv. mašo, v
kateri smo se res začutili kot Božji otroci v Jezusovi navzočnosti.
Sv. papež Janez Pavel II. je pred 25. leti razglasil god lurške Matere Božje kot svetovni
dan bolnikov. Za letošnje leto nam sedanji papež Frančišek daje zgled Marijo kot
Mater Cerkve. Učenec Janez jo vzame k sebi. Tudi mi sprejmimo Marijo k sebi in k
njeni nežnosti izročajmo sebe in vse naše bolnike. Vsem, ki strežete bolnikom, pa naj
vam ljubi Bog poplača stoterno, prav na priprošnjo bolnikov ter na priprošnjo lurške
Matere

PEPELNIČNA SREDA – ZAČETEK POSTNEGA ČASA – 14. 2. 2018
Tudi v vseh župnijah Pastoralne zveze Dravograd smo z
darovanimi sv. mašami in obredom pepeljenja vstopili v
sveti postni čas. Kot vsako leto bomo tudi letos v postu na
vse petke, sobote in nedelje v Dravogradu ( vabilo je bilo
tudi za vse župnije PZD ) pred sv. mašami opravljali
pobožnost Križevega pota. Ob petkih se verniki zbiramo
ob g. župniku Igorju, ki vodi križev pot in skupaj po
postajah spremljamo Jezusa na poti trpljenja na Golgoto
in s tem se soočamo tudi s svojim življenjem, ki ga
izročamo Jezusu in ga prosimo odpuščanja, milosti
spreobrnjenja in skupaj z Njim vstajenja na veliko noč. Ob

sobotah in nedeljah pa molimo križev
pot skupaj s posameznimi skupinami v
župniji in veroučenci, ki pripravijo
križev pot. Pri Sv. Križu pa se vse
postne petke opravlja pobožnost
križevega pota za vse župnije PZD. V
popoldnevih nedelj v postu bomo vsi
verniki
PZD
molili
pobožnost
Križevega pota v naravi, v posamezni
župniji
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Postna postava:
Pepelnična sreda in veliki petek sta dneva
strogega posta in zdržka mesa. Vsi, ki so
dopolnili osemnajsto leto in še niso stari
šestdeset let, so se dolžni postiti. Ta dva
dneva se le enkrat na dan najemo do
sitega in se zdržimo mesnih jedi. Zdržek
od mesnih jedi velja na vse petke v letu.
Na vse druge petke v letu je
mogoče zdržek mesa nadomestiti s
kakšnim drugim dobrim delom.

V postnem času je priporočljivo, da dodamo k zadržku mesa še kakšno drugo dobro
delo: molitev: udeležba pri sveti maši, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve ali
kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota; post:poleg odpovedi mesu so
še druge možnosti, lahko se odpovemo sladkarijam in poobedkom; odpoved kavi ali
kajenju; zdržek od televizije, računalnika in namesto tega več časa posvetiti stikom z
bližnjimi; splošna omejitev v hrani in pijači z namenom, da prihranjeno namenimo
revnim ;pomoč drugim: npr. posebna skrb za koga v bližini, ki je ostarel, bolan,
osamljen, reven ; odnosi: več časa namenimo drug drugemu v družini, v službi smo
bolj pozorni do sodelavcev, na cesti dajemo prednost drugim, se nasmehnemo
mimoidočemu.

Nekaj poudarkov iz pastirskega pisma slovenskih škofov- za postni čas:
Slovenski škofje so za postni čas tudi letos
za vernike napisali postno pismo in iz
njega podajamo del:

Odprtost cerkvenega občestva je danes
temeljnega pomena. Bolj kot v preteklosti
se je treba veseliti tistih, ki se želijo
približati in zaživeti globlje versko
življenje. Treba jim je celo iti naproti.
Največkrat se ljudje približajo Cerkvi ob
spletanju preprostih človeških vezi. Ko se
počutijo v občestvu sprejete in
dobrodošle, samodejno zaživijo tudi

polnejše versko življenje. Po drugi strani
pa tisti, ki se čutijo s strani kristjanov
obsojani in izključeni, zelo težko preidejo
k rednejši verski praksi. Zato je odločilen
pristen, prisrčen in odprt človeški odnos.
Cerkev je najprej v medsebojnih odnosih,
šele nato v strukturah.
Ko v tem pastoralnem letu razmišljamo o
spremljanju družin in otrok od krsta do
prvega obhajila, želimo škofje poudariti,
da je prenos vere naloga vseh kristjanov.
Evangelizacija prihajajočih generacij ne
more biti le skrb duhovnikov in
katehetov. Starši so prvi vzgojitelji otrok v
veri. Brezštevilna pričevanja govorijo o
tem, kako je prisrčna in trdna vera
staršev za vedno zaznamovala otroke in
marsikdaj rodila duhovne poklice.
Družina je dejansko prva veroučna šola:
pogosta družinska molitev ter iskren
pogovor o verskih vprašanjih sta za
otroke neprecenljiva popotnica. Družina
je »domača Cerkev«.
Tega poslanstva vsi starši danes niso več
sposobni ali pripravljeni izpolniti. Pogosto
prejmejo otroci prvi zgled in razlago vere
od starih staršev ali drugih sorodnikov.
Tudi dušni pastirji imajo pri evangelizaciji

novega roda ključno vlogo. Kot pastirji so
poklicani, da omogočajo živa občestva:
občestva, ki so hkrati odprt kraj
človeškega srečanja ter kraj doživljanja
Božje ljubezni. Pri vključevanju tistih, ki še
niso vključeni v redno življenje Cerkve, so
zelo
koristne
dodatne
možnosti
srečevanja, kot so miklavževanje,
materinski dan, oratorij za otroke,
srečanje mladih družin … Posebej vas
vabimo, da pri pastoralnem načrtovanju
razmišljate, kako pritegniti družine z
otroki v dobi med krstom in pričetkom
verouka, saj se v tem času mlade družine
najbolj oddaljijo. Vendar duhovniki sami
ne morejo stopati v osebni stik z vsemi
oddaljenimi kristjani, saj pogosto nimajo
neposrednega dostopa do njih. Zato je
potrebna oznanjevalna naravnanost
celotnega občestva. Vsakdo, ne glede na
svoj stan, izobrazbo ali osebne darove,
lahko dejavno pripomore k rasti Cerkve,
kot poudari papež Frančišek: »V vseh
krščenih, od prvega do zadnjega, deluje
posvečujoča moč Svetega Duha, ki
priganja k evangelizaciji.«

SVETI MAŠI PRI SV. BOŠTJANU IN SV. MAGDALENI- 18. 2. in 25. 2. 2018
V mesecu februarju sta v naši župniji bili darovani tudi dve sv. maši pri naših
podružničnih cerkvah: 18. februarja na Valentinovo nedeljo pri Sv. Boštjanu, ker je na
enem stranskem oltarju kip sv. Valentina ter 25. februarja pri sv. Magdaleni kot vsako
leto na 1. postno nedeljo (letos na 2. postno nedeljo). Zelo pomembno je za ohranjanje,
širjenje in poglabljanje vernosti ljudi, da se darujejo sv. maše tudi v podružničnih
cerkvah ob praznikih, ki so jih obhajali že predniki in se danes še posebej pri sv.
Magdaleni za to ohranjanje trudita ključarja Franc in Danica. Žal pa je bila pri obeh

sv. mašah tokrat bolj skromna
udeležba vernikov. Hvala g. župniku za
darovano sv. mašo in dravograjskim
cerkvenim pevcem, ki so s svojim
petjem polepšali obe sv. maši.
I. K.

NAŠI MLADI POMAGALI FANTU, DA LAHKO SPET VIDI
Na začetku adventa smo se mladi
pogovarjali,
koliko
potrošimo
za
nepotrebne in nekoristne dodatke hrane
in pijače: priboljški, energijske pijače,
čips, čokoladice, kava, cigarete, kebab,
palačinke, itd. Ugotovili smo, da skupaj
porabimo kar 400 € na mesec. Sklenili
smo, da se bomo cel mesec odpovedovali

in prihranjeni denar dali na kup.
Zbrali smo 200 €, ki smo jih poslali
na Misijonsko središče Slovenije.
Odločili smo se za donacijo s. Vidi, ki
deluje med najrevnejšimi v Albaniji.
Sestra Vida se je v kratkem pismu ob
prejeti donaciji takole zahvalila
mladim:
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»Dragi
mladi
dobrotniki
župnije
Dravograd, Mateja iz misijonske pisarne
mi je sporočila o lepi nabirki dobrote za
potrebne tu v Gramshu, kjer sestre
usmiljenke delamo že vrsto let. Potrebe in
stiske ljudi tu v tem malem mestu in po
okoliških vaseh odkrivamo vsak dan na
novo. Možnosti zaslužka so res
minimalne, po vaseh je, zaradi skrajno
hribovitega in prepadnega terena ter
obupnih cest, obdelava zemlje še dokaj
primitivna – ročna. Pridelke težko spravijo
v promet zaradi težke povezave z mestom

in kmetje zapuščajo vasi. Največkrat tudi zaradi možnosti šolanja otrok. V mestu pa
jih čaka še večje pomanjkanje. Sestre pomagamo s sredstvi, ki jih imamo na
razpolago, predvsem tem, ki so po vaseh in si sami ne morejo popraviti npr. strehe na
hiši ali sanitarij, ne morejo kupiti zdravil, ko pride bolezen v hišo … vedno se najde
polno raznih potreb. Naj opišem en primer: v ambulanto je prišla žena z 10-letnim
sinom. Živijo v oddaljeni vasi. Pred leti si je fant pri padcu zelo poškodoval oko. Zdaj je
potrebna operacija za vstavitev leče. Sama je od sorodnikov in prijateljev zbrala
polovico vsote, več ne more. Tu je potrebno posredovanje naših sester domačink, da
vidimo, v katero bolnico bo morala iti in koliko v resnici stane operacija. Lahko si
mislite moje veselje, ko zvečer na internetu berem, da pomoč že prihaja. Bog vas
blagoslovi in od srca hvala v imenu tega mladega fanta Andrea, ki se je skril za
mamo, da ne bi videle njegovih solz, ko je mama govorila, da je nabrala le polovico
vsote.«
L.P. s. Vida

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – marec 2018
Četrtek 1.marec ob 17.30 – Molitvena ura za duhovne poklice in maša za duhovne poklice
Petek 2.marec ob 19.00 v Mežici – Tečaj priprave na zakon (še v soboto in nedeljo ob 19.00)
Nedelja 4.marec ob 15.00 – križev pot po Dravogradu (farna cerkev- Foršthaus - grajska bajta – farna cerkev)
Ponedeljek 5.marec ob 19.00 v Slovenj Gradcu – ogled filma Marijina zemlja
Nedelja 11.marec ob 15.00 – križev pot iz Libelič do Potoč (Bach)
Sreda 14.marec ob 17.00 v Dravogradu – postna duhovna obnova
Četrtek 15.marec ob 17.00 - PRIPRAVA NA KRST za starše in botre v Dravogradu
Nedelja 18.marec ob 15.00 – križev pot od Šentjanža do Šempetra
Ponedeljek 19.marec – praznovanje sv. Jožefa (praznični razpored maš)
Sreda 21.marec ob 17.00 – postna duhovna obnova
Četrtek 22.marec ob 18.30 – pashalna večerja v Dravogradu (za bralce božje besede in člane molitvenih skupin Dravograd)
Petek 23.marec ob 19.00 v Dravogradu – Tečaj priprave na zakon (še v soboto in nedeljo ob 19.00)
Petek 23.marec – Duhovni vikend za birmance na Homcu (traja od petka do nedelje do 13.00)
Nedelja 25.marec – Cvetna nedelja – blagoslov cvetja in slovesne maše v vseh farnih cerkvah - po razporedu
Sreda 28.marec ob 10.00 – Krizmena maša v mariborski stolnici
Četrtek 29.marec: slovesna maša velikega četrtka 'zadnje večerje' – maše v Dravogradu, Črnečah, Libeličah in Šentjanžu
Petek 30.marec ob 15.00 - Veliki petek - Križev pot v farni cerkvi Dravograd
Petek 30.marec ob 17.30 - VIA MATRIS (Pot žalostne Matere božje) okrog cerkve Sv.Križ, nato obredi velikega petka
Sobota 31.marec: blagoslovi ognja in jedil (glej razpored v oznanilih)
Nedelja 1.april: VELIKA NOČ – slavja po župnijah po razporedu
Ponedeljek 2.april: Emavs na Viču ob 9.30 in pri Sv. Duhu ob 11.00; pri ostalih cerkvah po razporedu

V februarju 2018 je zakrament krsta prejel/a:
-

Ni bilo nobenega krsta

Zakrament svetega zakona v februarju 2018 prejeli:
Ni bilo poroke

Zlato poroko sta 24.2.2018 slavila Karel in Jožefa Rečnik iz župnije Sv.Peter na Kronski gori.
Čestitamo.
V februarju 2018 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili:
+ Kristina Urankar - Dravograd
+ Stanislava Zajamšek – Šentjanž
+ Terezija Gnamuš – Šempeter
+ Marija Vrbač – Šentjanž
+ Rudolf Ramšak – Šentjanž
+ Marijan Čeru – Ojstrica
+ Bernard Krapež - Dravograd

Dobri Bog, nakloni jim večni mir pri sebi.

DVE ŠALI ZA KONEC
Pridejo v vrtec internet priklopit. Dober dan jaz sem od AMISA.
Vzgojiteljica pa: Malo počakajte mislim, da še spi.

Pri mesarju reče ženska "Imate svinjsko glavo"?
Mesar pa:" Tud' vi niste neka lepotica.''

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