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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Drag
prijatelji
glasila
Studenec.
Pozdravljeni pred pričetkom novega
meseca, ki se kmalu pričenja. Naš najlepši
mesec je to: mesec maj, ko začenjamo
šmarnično pobožnost.
Zdi se, da dandanes šmarnice izgubljajo
svoj čar, a ne zaradi pobožnosti same,
ampak zaradi nas ljudi, ki žal ne cenimo
več te prelepe ljudske pobožnosti v
polnem žaru kot nekoč, ko smo bili mlajši.
Koliko otrok je prihajalo k pobožnosti; kar
s kolesi, tisti malo večji in mlajši v
spremstvu staršev. Vsem je bilo lepo in
komaj smo čakali na te prelepe dneve.
Dandanes so otroci polno zaposleni tudi
popoldan in si težko sleherni dan vzamejo
čas za to obliko pobožnosti. Nekateri,
posebej prvoobhajanci s starši, pa jo
vzamejo za dolžnost in ne za prijetno
dopolnitev priprave na prvo sveto spoved
in sveto obhajilo. Tako je tudi ta
pobožnost izgubila svoj veličasten žar,
kljub prelepim zgodbam, ki jih vsako leto
znova pripravljajo naši pisci šmarničnega
branja. Letos bomo brali zelo pestre in
zanimive zgodbe o Mariji in verjemite, da
bo res kaj slišati.
Za nami so tudi čudoviti, z žarom
velikonočnega veselja prežeti, prazniki
Jezusovega vstajenja. Imam pa občutek,
da nas vsako leto manj slavi ta veličasten
dan in bistvo vsebine naše vernosti.
Posebej slabo so obiskani dnevi tridnevja.
Tisti najboljši še vztrajajo, a vsi ostali se
nekako
oddaljujejo.
Kaj
storiti?
Razmišljam… Ne vem pravega odgovora.
Trudim se, skupaj z ostalimi duhovniki, za
lepa obredja. A tudi to več ne nagovarja.
Kakorkoli, vsi, ki ste se pridružili slavjem,
ste začutili vso globino teh izjemnih
skrivnosti. Da, Jezusov grob je res prazen
in to je vredno slaviti. Jezus je vstal,
aleluja, da, zares je vstal, aleluja.

Velika noč je res velik praznik, oziroma
največji, iz katerega odmevajo vse
nedelje in vsi drugi prazniki. Koliko pesmi
opeva zmago našega Odrešenika; koliko
lepih misli si izmenjamo – Bog daj, da bi
imeli ob pisanju in pošiljanju voščil v srcu
resnično vero v Vstalega. Vsaka zapisana
beseda je zaman, če voščimo samo lepe
praznike brez žive in dejanske vere. Zato
prosimo in molimo, da bi naša vera
temeljila na Vstalem Gospodu, ki je
premagal greh in smrt ter temo groba.
Duhovniki Pastoralne zveze Dravograd se
zahvaljujemo
vsem
župnijskim
sodelavcem po naših župnijah, ki ste s
svojim nesebičnim služenjem pomagali
pri praznovanju Velike noči. Hvala vsem
za pisna in ustna voščila in tudi darove, ki
jih namenjate za nas in cerkev. Vedno
znova okušamo in spoznavamo vašo
dobroto.
Zato Vam duhovniki PZD tudi s tem
zapisom želimo, da Vam vstali Zveličar
podeli mir in veselje ter vero in upanje –
ALELUJA!

Posebej ponosen pa sem, da nam je lepo
uspel Dan družine. Okrog 130 se nas je
povezalo v skupnost in vsi, ki ste se
udeležili tega izjemnega dne, vam
zagotovo ni žal. Nekateri ste povedali, da
je bilo res duhovno bogato in zelo
pričevanjsko. Želite si še več takih
srečanj. Seveda se pridružujem vašim
željah in sugestijam, a še vedno ne vem,

kako
nagovoriti
veliko večino v naši
župniji Dravograd.
Da o drugih župnijah
ne izgubljam besed.
Kako
razgibati
starše, farane vseh
spektrov in skupin?
Toda to so že želje
za prihodnje.
Zdaj pa ostaja velika
zahvala vsem, ki ste
sooblikovali
naše
srečanje.
Več o dnevu družin
je
v
spodnjem
zapisu. (preberite).
Za nami je tudi
nedelja
Dobrega
pastirja in Teden molitve za duhovne
poklice. Hvala vsem, ki ste nekaj molitev
namenili za to veliko potrebo svete
Cerkve. Več o skrbi naše župnije in
Pastoralne zveze za rast novih duhovnih
poklicev tudi najdete v vsebini tega
glasila.

Prijetno branje vsem in obilo blagoslova v
prihajajočih dneh, ki naj bodo polni
milosti in hvaležnosti za vse, kar smo in
prejemamo. Hvala tudi vsem, ki
soustvarjate naše glasilo Studenec.
župnik Igor
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DOGODKI v Pastoralni zvezi Dravograd – April 2018
VELIKA NOČ V ŽUPNIJAH PZD
OBREDI VELIKEGA ČETRTKA V DRAVOGRADU – 29.3.2018
Ob koncu postnega časa so se pred nami zvrstili obredi Velikega tedna, ki so eni najlepših in
duhovno najbogatejših v vsem cerkvenem letu. Na Veliki četrtek smo se spominjali Jezusove
zadnje večerje z apostoli ter Njegovega lomljenja kruha in postavitve svete evharistije. Kot že
nekaj let na Veliki četrtek v Dravogradu so tudi letos sodelovali prvoobhajanci, ki so skupaj s
starši podoživeli Jezusovo ponižnost, ko je g. župnik, tako kot Jezus apostolom na zadnji večerji,
tudi njim simbolično umil noge. Z nagovorom jih je g. župnik nagovarjal k zavedanju, kaj vse
lahko tudi oni s svojimi rokami, tako kot je delal Jezus, naredijo dobrega in svetega za druge.
Obredi so v znamenju globoke simbolike vse prisotne uvedli v velikonočno tridnevje.
MJ

Obredi velikega petka pri Sv. Križu nad Dravogradom – 30.3.2018
Na Veliki petek smo se verniki iz cele
Pastoralne zveze pri Sv. Križu udeležili
obredov velikega petka. Obrede smo
pričeli s potjo VIA MATRIS (Pot
žalostne Matere božje) okrog cerkve.
Posamezne postaje so nas uvedle v
premišljevanje skrivnosti trpljenja
velikega petka. V cerkvi je sledila
božja beseda z branjem Pasijona po
Janezu, ki so ga prebirali naši mladi.
Sledil je zelo lep nagovor župnika

Igorja, da nismo samo mrtva telesa, da smo ljudje, ki imamo dušo in srce. Naj bomo
stari ali mladi, lahko zelo veliko
prispevamo k lepšemu življenju nas
vseh. Saj nas vse čaka veliki petek in
do takrat moramo delati za dobro
ljudi. V prošnjah smo prosili za
našega papeža Frančiška, škofe,
duhovnike, bogoslovce,
katehumene, naše državne voditelje
in za tiste, ki ne verujejo v Boga. V
sprevodu duhovnika so ministranti prinesli križ, ki ga je počastil vsak na svoj način. Po
čaščenju križa, smo zmolili očenaš in prejeli sveto obhajilo in s tem zaključili obrede
velikega petka, ki so nam dali moč in utrdili vero.
Breda Kladnik Novak

Velika sobota v Šentjanžu – 31.3.2018
Na veliko soboto so tudi v Šentjanžu
imeli vse obrede, ki delajo veliko noč
res veliko. Vse slovesnosti je vodil
p.Milan Bizant DJ, od jutranjega žegna
ognja, do večerne vigilije. Tudi velika

noč je bila lepo obiskana in je
olepšala, nam verujočim, dan
spomina Jezusovega vstajenja.

Velikonočna dogajanja v Dravogradu – 31.3.,1.4, 2.4.-2018
Na Veliki petek je ključar Stanko v
molitvenem
prostoru
cerkve
postavil Božji grob, ki so ga uredile
in okrasile s cvetjem skrbne krasilke
in gospa Mira. Zelo lepo in duhovno
globoko sporočilno je bil urejen
Božji grob. Obredi velike sobote so
se začeli že zgodaj zjutraj z
blagoslovom ognja pred farno
cerkvijo, kjer se je zbralo lepo
število mož, ki so z gobami in
svečami prišli po blagoslovljen ogenj
in ga ponesli na domove. V
opoldanskih in popoldanskih urah so
v farni cerkvi Janeza Evangelista in v
podružničnih cerkvah pri
sv.
Boštjanu, sv. Magdaleni in pri sv.
Lenartu na Viču potekali blagoslovi
velikonočnih jedil: kruh (potica),
šunka, hren in jajca in še kaj se
doda.
Udeležba
pri
vseh
blagoslovih jedil (žegnu) je bila velika
in naše cerkve so bile napolnjene.
Da bi se Jezus s svojo usmiljeno

ljubeznijo
dotaknil
vseh, je naredil župnik
Igor ta obred več kot
samo blagoslov jedil, z
ljubečo
Jezusovo
besedo je nagovoril in
povabil vse k obhajanju
resnice
Kristusovega
vstajenja.
Sobotni
predvečer Kristusovega
vstajenja je potekel v
slovesni
Velikonočni
Vigiliji. Slovesno bogoslužje se je začelo s slavjem luči zunaj cerkve ob blagoslovitvi
ognja, ob katerem se je prižgala velikonočna sveča, ki predstavlja Kristusovo luč (ob
kateri se bodo med letom pri zakramentu sv. krsta prižigale sveče krščencev) in jo je
duhovnik okrasil z znamenji. Verniki smo s prižganimi svečami vstopili v cerkev in
sledila je velikonočna hvalnica Gospodu. Bogato besedno bogoslužje (sestavljeno iz
štirih beril in evangelija ) nas je popeljalo skozi zgodovino odrešitve in Jezusovega
darovanja življenja, njegove smrti na križu in vstajenja. Sledil je tudi obred
blagoslovitve vode in v krstnem bogoslužju smo obnovili krstne obljube in potrdili
našo vero v Jezusa. S sporočilom goreče sveče ( ki daje svetlobo, ki nas ogreje in sveti
za vse, izgineva z gorenjem in tako daje vse ), nas je nagovoril župnik Igor in nas
spodbujal, da postanemo goreča sveča, se darujemo in damo vse za bližnje. Jezus je
dal vse, dal je svoje življenje za nas in nam s tem pridobil življenje z Njim. Kajti Kristus
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je vstal! Zares je vstal! Kristus je živ z nami na naših življenjskih poteh. Ta velikonočni pozdrav: KRISTUS JE VSTAL! DA, ZARES JE
VSTAL! je še bolj glasno in močno zadonel v zgodnjem nedeljskem jutru, ko smo prišli k vstajenjski sv. maši. Zbrali smo se pred
cerkvijo, kjer nas je z veselim igranjem najprej pozdravila godba napihala Ojstrica. Velikonočno bogoslužje smo začeli z veselo
Alelujo pri praznem Božjem grobu. V procesiji, ki se je vila okoli cerkve je župnik Igor ponesel Najsvetejše, ključar Vinko pa kip
vstalega Jezusa, pevci pevskega zbora so prepevali veselo Alelujo in donela je pesem To je dan, ki ga je Gospod naredil, radujmo in
veselimo se ga… Darovana je bila sv. maša, kjer smo globoko čutili Jezusovo vstajenje – navzočnost v Božji besedi in še posebej v
sv. Evharistiji. Polni radosti in veselja ob stiskih rok in ob pozdravu : KRISTUS JE VSTAL! DA, ZARES JE VSTAL!, smo s to veselo
resnico pohiteli domov k žegnu. Dravograjski verniki smo v ponedeljek odšli v Emavs na Vič, kjer smo v cerkvi sv. Lenarta obhajali
sv. mašo, se spominjali vseh velikih in čudovitih del, ki jih je za nas Gospod te dni storil in se razveselili lepega in sončnega dne, ki
ga je naredil Gospod.
I.K

MOLITVENE SPODBUDE ZA MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE v Pastoralni zvezi Dravograd
OLIMJE – Duhovni vikend za molitvene animatorje in molivce za duhovne poklice
Trije dnevi polni milosti, Gospodove navzočnosti in veličastnih trenutkov. Geslo
letošnjih duhovnih vaj je bilo: »Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti!« (A.M.
Slomšek). Voditeljica duhovnih vaj, s. Štefka Klemen nam je nazorno razložila, kje
črpati to moč, ta ogenj. Odgovor je jasen. Pri Bogu, ki se mu moramo prepustiti, da nas
On vodi. In kje se me Bog najbolj dotakne, mi je najbližje, sem jaz Njemu najbližje? Pri
sv. maši!.Sv. maše ni brez duhovnika, pa tudi duhovnika ni brez sv. mašne daritve. Zato
je še kako potrebno, da molimo in prosimo Gospoda za vse, ki že opravljajo to služenje,
za dobre družine, kjer rastejo novi duhovni poklici ter za vse, ki se še odločajo za hojo
za Jezusom. Vsak vernik bi moral prispevati svoj delež v skupnost.
Duhovne vaje so zajemale tudi vprašanja kako pritegniti še več molivcev, kako vneti
celo župnijo, da bo vsak prispeval vsaj delček »goriva v ta ogenj» molitve? Kako

spodbuditi družine, da bodo molile za
duhovne poklice? Prepričana sem, da
se da veliko narediti tam, kjer so ljudje
odprti za Boga, kjer čutijo, da brez sv.
mašne daritve ni Jezusa, ki ti odpušča
grehe, ki ti poboža dušo, ko ga sprejmeš
v sv. Rešnjem telesu, ni zakramentov, ni
skupnosti v kateri rasteš kot vernik, kot
kristjan. Verjamem, da je takih ljudi v
Dravogradu še veliko! V Olimju smo
preživeli lepe prijateljske dneve.
ZF

Molitvena ura za duhovne poklice – z ministranti, starši in molivci – 5.4.2018
Na prvi četrtek v mesecu aprilu ( četrtek v velikonočni osmini), so se v Dravogradu pred
večerno sv. mašo v molitveni uri za duhovne poklice pred Najsvetejšim zbrali naši
ministranti, njihovi starši in molivci za duhovne poklice. V polurni tišini pred
Najsvetejšim
so
najprej
počastili Jezusa, se mu v osebni
molitvi zahvalili za njegovo
vstajenje in našo odrešitev, mu
izročili svoje osebne molitve in
prošnje. V skupni molitveni uri
pa so z molitvijo sodelovali
starši: oče, mame, otrociministranti in molivci. Prosili
.

smo Jezusa za odprtost src vseh, da bi
mladi prisluhnili klicu, ga slišali, se upali
odzvati nanj in zmogli pogumno stopiti
na pot poklicanosti z ljubečo,
potrpežljivo in razumevajočo podporo
duhovnika, staršev in celotnega
župnijskega občestva. V petih litanijah
Matere Božje smo vse naše molitve
izročili njej. V darovani sv. maši za
duhovne poklice smo se še bolj trdno
povezali v edinosti z Jezusom in molitvi
za nove duhovne poklice. I.K

Teden molitve za duhovne poklice – 12. 4. - 22. 4.2018
Tudi v župniji Dravograd smo vsak dan v tednu molitve za duhovne poklice iz posebne
knjižice, ki je bila za to pripravljena (uvod v mašo, kratek nagovor, prošnje vernikov,
molitvena ura za duhovne poklice: Gremo k Mariji, po duhovnike!), molili in darovali sv. maše
za nove duhovne poklice. Slogan tedna molitve za nove duhovne poklice, njihovo
svetost in stanovitnost, ki smo ga v Cerkvi na Slovenskem obhajali med 15. in 22.
aprilom, je bil »Daj mi poslušno srce«. Ob tej priložnosti je papež Frančišek tudi letos
napisal poslanico z naslovom Poslušati, razločevati, živeti Gospodov klic. Zaključek

molitvenega slavja smo zaključili v
nedeljo 22. aprila s sv. mašo v naši
podružnični cerkvi sv.Magdalene, kjer
se tudi zaključujejo velika obnovitvena
dela novega prekritja strehe cerkve.
(več o tem v prihodnji številki)

DAN DRUŽIN ZA ŽUPNIJE Pastoralne zveze Dravograd – 21.4.2018
V soboto, 21. aprila smo v župniji Dravograd (za vse župnije
Pastoralne zveze Dravograd) organizirali že drugi DAN
DRUŽIN. Tudi letos smo povabili zakonska para Čerin in
Kokalj. Zelo aktualni temi sta povezali preko 60 staršev, ki so z
veseljem in zanimanjem poslušali Lojzeta in Petro Kokalj, ki
sta spregovorila o tem, kaj je potrebno za dober pogovor med
zakoncema, o tem kako si izkazujeta ljubezen, kako odvreči
maske in kako biti iskren drug do drugega ter kako
uresničujeta tri pomembne namene za moža in ženo, ki jih
najdemo v Svetem pismu: Bog je moža in ženo ustvaril po

svoji podobi, da bi skupaj odsevala Njegovo podobo; Bog je
moža in ženo ustvaril tako, da potrebujeta drug drugega, da
se dopolnjujeta in da skupaj uresničujeta nekaj, kar nobeden
od njiju ne zmore sam; mož in žena sta od Boga poslana za to,
da kot vzgojitelja otrok zgradita dediščino, ki ostane.
Zakonca Aleš in Marinka Čerin pa sta spregovorila o zelo
aktualni temi, kako ukrotiti podivjane zaslone, kako najti meje
v rabi računalnika in socialnih omrežij ter kako sebe in svoje
otroke vzgajati v digitalnem svetu. Osvetlila sta nam: da v
Sloveniji 30 % prebivalstva pretirano uporablja televizijo,
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računalnike in socialna omrežja, pri čemer
gre za nekemično zasvojenost, medtem ko je
s kemičnimi substancami (droga, alkohol,
poživila, antidepresivi…) zasvojenih 3 % ljudi;
da že 4-letnik lahko v trenutku vidi več
pornografije, kot sta jo videla babica in
dedek v celem svojem življenju.
Postavlja se vprašanje, kako bo to vplivalo na
njegove odnose, ko si bo ustvarjal družino,
kako vpliva na odnose med partnerjema, ki
sta že ustvarila družino… Hitri zmenki, ki se
sklepajo preko socialnih omrežij, vlivajo na
porast spolnih bolezni, nenačrtovanih
zanositev in posledično splavov; posledično
možgani niso več sposobni na težje miselne
napore, logično razmišljanje, razumevanje vsakodnevnih pojavov v globino, telo zaradi sedenja ni v kondiciji in sploh ni razgibano.
Kot sta Aleš in Marinka rekla, je potrebno rabo računalnikov nujno omejiti. Otroci ne smejo biti lastniki telefonov, tablic,
računalnikov. Lahko jih uporabljajo za delo – od dela ne postaneš odvisen, nasprotno, računalnik hočeš čim hitreje zapreti – na pa za
nenadzorovano igranje igric in brskanja po spletu, gledanje Youtuba ipd…Hvala tudi animatorjem ter Petri Matičko in Marku
Kocuvanu, ki sta poskrbela za današnji lepi, polni sončni dan za razvejano dejavnost otrok, ki so napolnili naše dvorišče. Kar 65 otrok
in animatorjev je sodelovalo na današnji Dan družin. Posebno zahvalo pa zaslužijo še neumorne sodelavke iz župnije Dravograd,
Črneče in Šentjanž, ki so po koncu našega lepega druženja poskrbele za napitke in prigrizek.
Igor

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – maj 2018
1. maj: Sv. Jožef delavec – začetek šmarnične pobožnosti ob 19.00 v Dravogradu in Šentjanžu, dopoldan slovesnost pri Sv. Križu
2. maj – celodnevno češčenje v Libeličah
3. maj – celodnevno češčenje v Črnečah, molitvena ura za duhovne poklice; po večerni maši seja ŽPS Črneče
4. maj: Sv. Florjan – prvi petek, dan Celodnevnega češčenja v Dravogradu, razpored češčenja v oznanilih
6. maj: 6. velikonočna nedelja – nedelja turizma, maša ob 9.30 pri Sv. Ožboltu
7. maj: Prvi prošnji dan – maše: Sv. Ožbolt ob 9.30; v Šentjanžu ob 17.00; pri Sv. Boštjanu ob 18.30 / povsod s procesijo
8. maj: Drugi prošnji dan – maše: na Ojstrici ob 11.00; pri Sv. Jedrti ob 17.00; na Viču ob 18.30 / povsod s procesijo
9. maj: Tretji prošnji dan – maše: pri Sv. Magdaleni ob 18.30 s procesijo
10. maj: GOSPODOV VNEBOHOD, maše v popoldanskem terminu (glej oznanila)
11. maj: Začetek binkoštne devetdnevnice
12. maj: Sv. Leopold Mandić, šmarnice pri Sv.Magdaleni ob 20.00.
13. maj: 7. velikonočna nedelja – nedelja sredstev družbenega obveščanja, krstna nedelja v Šentjanžu
15. maj: Svetovni dan družine, Sv. Izidor –zavetnik kmetov;
18.-20.maj: Duhovne vaje za starejše animatorje na Remšniku,
20. maj: BINKOŠTNA NEDELJA, maše po razporedu, slovesna maša pri Sv. Duhu ob 11.30, v Dravogradu sprejem ministrantk.
21. maj: Marija, Mati Cerkve, binkoštni ponedeljek
22. maj – seja ŽPS Šentjanž ob 19.30
24. maj: Marija pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj, seja ŽPS Šempeter ob 19.30
27. maj: SVETA TROJICA – PRVO OBHAJILO v ŠENTJANŽU ob 10.00
31. maj: SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI – četrtek pred prvim petkom, zaključek šmarnic, procesija v Dravogradu ob 18.30

V aprilu 2018 so zakrament krsta prejeli:
Teo Tjukajev – Šentjanž;
Filip Kac, Mery Kremžar, Bine Čurč , Tim Strahovnik- Šempeter,
Neža Gruden, Lena Vaukan – Črneče;
Tim Ferk – Libeliče
Taja Voglić in Sara Lorgar – Dravograd.
Srečnim staršem čestitamo.

Zakrament svetega zakona v aprilu 2018 so prejeli: Ni bilo poroke
V aprilu 2018 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili:
† Snežič Janez – Libeliče; † Gešman Valter – Dravograd; † Vravnik Stanislava – Črneče; † Vaupot Milka -Šempeter
Dobri Bog, nakloni jim večni mir pri sebi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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