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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Dragi prijatelji glasila Studenec.
Mesec julij se je odvrtel. Za našo
Pastoralno zvezo, posebej za župnijo
Dravograd je bil poln tedenskega
dogajanja v oratoriju.
Počitnice so lahko za vsakega otroka
dolgčas. Res je, imajo obiske prijateljev,
kak teden bivanja na morju, igre s
starši...ampak kaj delajo takrat, ko so
prepuščeni
sami
sebi?
Igrajo
računalniške igrice in se pogovarjajo po
facebooku? To delajo, ker jim je
dolgčas. Zato smo tudi letos z skupino
mladih animatorjev in njihovih
voditeljev pripravili pestro petdnevno
»zabavno šolo«, ki se imenuje oratorij.
Oratorij je široko vzgojno prostočasno
dogajanje, ki od leta 1988 poteka v
mnogih slovenskih župnijah. Za nekaj
dni združuje med seboj otroke, mlade
in odrasle, udeležence, animatorje in
njihove voditelje. Oratorij je poln sreče,
veselja, tako da se otroci tu zelo
zabavajo. Tukaj se učijo tudi o duhovnih
vsebinah, pojejo, molijo, rišejo, pišejo,
sodelujejo v delavnicah in imajo razne
igre. Program oratorija na privlačen
način navdušuje za vrednote, za veselo
krščansko življenje, za ustvarjalnost in
pošteno življenje v družbi.
Oratorij je pravzaprav dvorišče, šola,
dom in župnija. Vse to smo skušali
nuditi vsem udeležencem letošnjega
oratorija.
Nepogrešljive sestavine oratorija so še
molitev, petje, dramska zgodba,
kateheza, ustvarjalne delavnice in igre.
Oratorijski program navadno poteka v
dopoldnevu in popoldnevu (pri nas od
9.00 do 15.00); v nekaterih primerih

vključuje tudi skupno bivanje. Večina
oratorijev se dogaja v poletnem času.
Ni pa izključeno tudi v ostalih letnih
časih in za različne skupine (tako
odrasli, kakor otroci.
Enodnevni
oratorijski
dogodek
imenujemo oratorijski dan; krajši
oratorijski
dogodek
imenujemo
oratorijska
delavnica,
oratorijsko

je italijanski duhovnik sv. Janez Bosko.
Tako se je tudi v naši PZD, oziroma v
Dravogradu odvijal oratorij, ki je
vključeval otroke iz vseh župnij. Bilo je
veliko skrbne priprave nanj in hvaležen
sem vsem voditeljem in animatorjem za
smelo in predano delo v teh dnevih
igre, petja, katehez in družabnosti. Bog
daj, da bi tudi letošnji pustil svetlo sled

popoldne ipd. Večina oratorijev je
namenjena otrokom in mladostnikom,
vodijo pa jih animatorji prostovoljci, ki
so srednješolci in študenti. Obstajajo
tudi oratoriji za starejše generacije:
srednješolski
oratorij,
animatorij
(oratorij za animatorje), oratorij plus
(oratorij za odrasle), oratorij za družine.
Oratorijski program v
harmonično
celoto
združuje
zabavo,
sproščujoče, ustvarjalne in
poučne
dejavnosti,
druženje in duhovnost.
Navdihuje se v ideji
preventivnega vzgojnega
sistema, katerega začetnik

lepega v srcih vseh mladih, ki ste nam
jih starši z veseljem zaupali. Žal smo
morali letošnji oratorij v Šentjanžu
odpovedati, ker ni bilo zadostnega
števila animatorjev. Tisti iz prejšnjih let
pa so se 'porazgubili' bogve kam.
Naj tudi mesec avgust mine v
ustvarjalnosti, veselju in počitku.
župnik Igor
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DOGODKI v Pastoralni zvezi Dravograd – JUlIJ 2018
Lepa nedelja na Viču – 1.7.2018
Letošnja lepa nedelja na Viču nas je privabila v skrbno in
prekrasno ozaljšano cerkev, ki so jo pripravile Mojca, Fanika,
Cveta in otroci ter nekatere krasilke iz vasi. Tako ozaljšana nas
je nagovarjala k občudovanju božje lepote v naravi,
poslušanju božje besede ter življenjskim likom sv.Urha, o
katerem nam je letos župnik Igor pripovedoval in pojasnil,
zakaj je prva nedelja v mesecu juliju rezervirana kot lepa
nedelja.
Sv. Urh, priljubljen svetnik bavarske, škof in dobrodelnik nam
je postal še bližji po pripovedi župnika, ki je opisal njegovo
življenjsko pot. Zdaj razumemo, zakaj je na stebriću naše
cerkve in posebej lepo ozaljšan, zakaj je varuh pred
poplavami, priprošnjik vinogradnikom in, zakaj sta na njegovi
dlani poleg knjige še dve ribi. Iz vsega povedanega vemo,
zakaj so ga naši predniki izbrali za svojega priljubljenega
svetnika in priprošnjika. Naši predniki so znali vse te kipe po
cerkvi ovrednotiti, ker so poznali njihovo pot življenja.
V nagovoru ob božji
besedi
pa
smo
razumeli sporočilo
evangelija, da je
potrebno svojo vero
živeti v odnosu.
Dokler
se
ne
‘zaljubimo’ v Jezusa,
smo le kristjani
krščanskih običajev
in navad. Ko postanemo z Njim tesno povezani, pa začnemo v

svoje življenje spuščati Njega in njegovo velikodušno
ljubezen.
“Hči, tvoja vera te je rešila.” smo slišali v evangeliju te
nedelje. Bog nam kdaj veliko vzame, da bi nam lahko še več
dal. Tudi dobrin in darov med nami ni razdelil vsem enako.
Zakaj? Želi nas izvleči iz nevarnega brezna, v katerem bi
postali »posamezniki«. Neenakost dobrin naj bi nas pripeljala
v razmerje. Ko delim dobrine in moram kdaj zanje prositi, v

svoje življenje spuščam drugega človeka. Ko se dotaknem
Božjega plašča in izrečem prošnjo, v svoje življenje spustim
Boga. Nisem več sam. Tako lepa je ta skrivnost in tako lepo je,
ko jo delimo in prejemamo.
Hvala vsem, ki so pomagali pri pripravi lepe nedelje,
sodelovali pri procesiji in utrdili svojo vero, ki je le v odnosu.

Lepa nedelja v Šempetru – 1.7.2018
V nedeljo 1.julija smo slovesno praznovali našo lepo nedeljo.
Praznovanje smo začeli že v petek na praznik ap.Petra in
Pavla s slovesno mašo s somaševanjem, ki jo je vodil dekan
Franc Brglez. Lepo ozaljšana cerkev z mnogimi spletenimi
venci je še bolj pripomogla k prazničnemu vzdušju. Letos smo
bili še posebej hvaležni za velik uspeh obnove velikih oken v
cerkvi. Med nami je bil g.Bernard Geršak iz Mariborske
nadškofije, ki je blagoslovil nova okna v naši veliki cerkvi
Sv.Petra. Okna so bila dotrajana in kar precej smo se
potrudili, da smo jih uspeli obnoviti. Spomladi 2017 smo
pridobili pogoje za izdelavo novih oken s strani Zavoda za

varstvo kulturne dediščine Maribor. Pridobili smo ponudbe
treh možnih izvajalcev ter se odločili, da delo zaupamo
Mizarski delavnici Kograd IGEM v Otiškem Vrhu, saj so imeli
za tovrstna dela po priporočilu Zavoda za kulturno dediščino

Maribor bogate izkušnje. Predračun za izvedbo del zamenjave
vseh oken je bil 25.344,34 €.
Po posebni prošnji, ki smo jo razdelili med prebivalce
Otiškega Vrha, smo zbrali 2.442 €. Vsa preostala sredstva v
vrednosti 22.902 €, pa smo pridobili s posekom dreves v

župnijskem gozdu.
Nova okna so bila izdelana konec lanskega leta in dokončno
vgrajena v mesecu marcu letos.
V letošnjem mesecu juniju nam je mizar Avgust Hudolist iz
Starega trga izdelal tudi novo omaro v zakristiji. V
pomladnem času je bilo obnovljeno še ozvočenje v cerkvi in
popravljeno zvonjenje.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim finančnim darom
podprli naša prizadevanja.
B.J.
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Romanje cerkvenih pevcev Dravograd na Brezje in na Gorenjsko – 7.7.2018
Cerkveni pevci so se letos odločili, da zase in svoje člane družine organizirajo
romanje. Izbrana pot je bila na Brezje in v okolico. Tako smo že navsezgodaj v
soboto 7.7.krenili na pot preko Avstrije, da bi bili na Brezjah že pri prvi sveti
maši. Res nam je uspelo in že smo se pridružili skupaj z našim župnikom
Igorjem sveti maši. Časa za molitev pred Marijo je bilo precej. Ko smo se
okrepčali, pa smo jo mahnili proti Radovljici, kjer je sledil ogled čebelarskega
muzeja. Ustavili smo se tudi v lectariji in si ogledali izdelavo sladkih dobrot,
predvsem lectovih src in medenjakov. Pot smo nadaljevali v Begunje v muzej
Slavka Avsenika. Naša osrednja turistična destinacija pa je bila Dovžanova
soteska. Ogled nje nam je vzel kar nekaj časa in prav je bilo, da smo videli
toliko lepote, ki jo ustvarja narava po božji roki. Čas smo si vzeli tudi za
druženje in skupno kosilo v Tržiču. Že je dan odhajal v noč in nedeljsko
jutro.
Z.M.

ORATORIJ 2018 – ‘Eno je potrebno’ v DRAVOGRADU – 16.7. – 20. 7.2018
Tudi letos smo pod smelim načrtovanjem Petre, Marka in
tesnejših njunih animatorjev voditeljev izpeljali oratorij pod
geslom Eno je potrebno. Geslo povzema življenje škofa
Ireneja Friderika Baraga, ki je vse svoje življenje deloval in se
trudil, da bi Indijancem prinesel veselo oznanilo evangelija in
rešil njihove duše. To so nam želeli prikazati tudi animatorji
skozi dnevno zgodbo in prizore iz Baragovega življenja.
Tudi letos je bila animatorka in režiserka Tina z igralci
domiselna in sporočilna v izvedbi letošnje igre.
Tako je bil oratorij odlična priložnost, da smo poživili našo
misijonsko zavest. K temu so bile usmerjene kateheze,
posebej pa skupna dopoldanska molitev, ki jo je pripravljal
župnik Igor. Skozi molitev misijonskega rožnega venca za
posamezne celine, je vpletal kadilo kot simbol molitve, ki se
dviga k Bogu za naše misijonarje. Predstavil nam je zavetnico
misijonov Sv.Terezijo – malo Cvetko, ki sicer nikoli ni šla v
misijone, a je svojo 18 mesečno bolezensko trpljenje pred
smrtjo darovala za misijonarje.
Vsak otrok je ‘izžrebal’ tudi svojega misijonarja, za katerega je
molil in se bo odslej lahko z njim tudi dopisoval. Vsi otroci in
mladi na oratoriju so povabljeni, da se pridružijo skupni
misijonski akciji MIVA to nedeljo ali prihodnjo, z blagoslovom
prevoznih sredstev (kolo, motor, skiro, avto…) Hkrati pa smo
razmišljali in se spodbujali, da smo lahko vedno znova
pričevalci tam, kjer živimo.
Zadnji dan oratorija nas je obiskal tudi misijonar, ki je del
svojega časa preživel v misijonih in otrokom pričeval o svojem
delu. Naš Andrej Otto je seveda dejavni član našega občestva

v Dravogradu, a ga otroci skozi to njegovo delo misijonarja
niso poznali.
Dva pomembna elementa oratorija – delavnice in igre sta bili
združeni v vsakodnevni veliki igri. Prav skozi to dejavnost je
bil naš lahko oratorij še veliko bolj celovit. Nismo se ustrašili
vseh dnevnih izzivov, zato smo toliko bolj zadovoljni, da nam
je pod vodstvom Petre in Marka ter animatorjev uspel ‘veliki
met’ – odlično izveden oratorij. Zahvala velja torej vsem
marljivim animatorjem, pa dobrim ljudem, ki ste s svojimi
prispevki in dobrotami poskrbeli za to in ono, kar je tako

potrebno pri delu z mladimi. Hvala kuharicam za pripravo
obrokov in vsem, ki ste donirali v blagajno, s katero smo
pokrili lahko vse stroške.
I.G

LEPA NEDELJA pri MAGDALENI na Vratih - 22.7.2018
Že sobotni popoldan je bil v znamenju priprave na osrednji dogodek za ta del zaselka v naši župniji. Letos namreč krasi to cerkvico
povsem nova streha. Skrbna ključarja Danica in Franc sta poskrbela za izdatno malico za vse udeležence tega pripravljalnega slavja
lepe nedelje. Nedeljsko veselje pa je bilo začeto s procesijo z Najsvetejšim. Se nadaljevalo s slavjem svete maše na sam praznik
Sv.Magdalene. Duhovno globoko spodbudna in nagovarjajoča beseda župnika Igorja, ki se je v nagovoru uprl na Jezusove besede
Markovega evangelija te nedelje, v katerem so apostoli Jezusu hoteli poročati o vsem
kar so storili in učili. Jezus pa jih je ustavil in jim rekel : » Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!« Tu Jezus spregovori vsem nam, ki v trudu svojega dela
velikokrat pregorevamo, bežimo od vsega in iščemo počitka. Vendar počitek, ki ga
iščemo (možje velikokrat ob šanku v gostilni; žene ob nakupih v trgovskih centrih), nas
ne odpočije, nas ne napolni in ne da novih moči, ampak nas pušča prazne in morda še
bolj razočarane. Zato nas Jezus vabi k drugačnemu počitku v samoten kraj (morda na
sprehod v naravo, obisk sv. maše, morda duhovnih vaj, v svojo sobo v tiho molitev,…),
kjer se v globini samega sebe srečamo in soočimo s sabo in tam v tišini srečamo Boga,
3

ki nas duhovno napolni in da novih moči. Tako je delal Jezus in k takšnemu počitku v teh poletnih počitniških dneh vabi vse. V
tretjem delu je sledil blagoslov obnovitvenih del in župnik Igor je v imenu župnije Dravograd vsem najzaslužnejšim za ta velika
opravljena dela podelil pohvale. Dobrosrčna Danica in Franc sta poskrbela še za pogostitev vseh, igralska skupina Kimperk teater je s
skečem poskrbela za smeh in dobro voljo. Glasbena skupina Spev je tudi letos poskrbela
za lepe melodije in tako vsega veselega praznovanja ni zmotil niti dež, ki je ob koncu
porosil.
Mala cerkvica na Vratih, katere zavetnica je Sv. Magdalena, je res nekaj posebnega, saj
se tu dogaja marsikaj skrivnostno božjega in že leta in leta k njej na lepo nedeljo
prihajajo številni verniki od blizu in daleč. Tako je bilo tudi letos. Bogu hvala za vse te
dobre ljudi pri sv. Magdaleni, ki so lahko vzor vsem župnijskim skupnostim v skupnem
nesebičnem in velikodušnem delu za graditev božjega občestva, predvsem v čutenju za
ohranjanje in obnavljanje skupnega doma – domače cerkve.
I.K.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – avgust 2018
Četrtek 2.avgust – PORCIUNKULA – slovesnost pri Sv. Križu z mašami ob 8.30 in 9.30 (vodi p. Vili)
Sobota 4.avgust ob 14.30 – Poročno slavje v Bukovju (Pajenk –Aberšek)
Nedelja 5.avgust ob 11.00 – lepa nedelja pri Treh križih (akcija MIVA in blagoslov avtomobilov)
Sobota 11.avgust ob 17.00 – poroka v Šentanelu (Bališ-Hajdinjak)
Sobota 11.avgust ob 11.0 0 – krstno slavje v Šentjanžu
Sreda 15.avgust – Marijino Vnebovzetje – slovesne maše pri devici Mariji na Kamnu dopoldan in na Homcu pri Šmartnu
Sobota 18.avgust – poroka ob 17.00 V Bukovju (Kanduč-Denša)
Sobota 18.avgust – poroka pri Sv.Križu (Laznik-Mithans)
Nedelja 19.avgust ob 10.00 – LEPA NEDELJA pri Sv. Boštjanu
Sreda 29.avgust – duhovne vaje za ministrante in cerkveni otroški zbor na Razborju (do petka 31.avgusta)
Nedelja 2.september ob 11.00 – LEPA NEDELJA pri Sv.Duhu na Ojstrici

V juliju 2018 so zakrament krsta prejeli:
Tisa Plimon – Ojstrica (Dravograd).
Srečnim staršem čestitamo.

Zakrament svetega zakona sta v juliju 2018 prejela:
-

Šrimpf Miha in Horvat Ksenija (poročena v Murski Soboti) – Šempeter

Čestitamo!

V juliju 2018 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili:
† Vinko Vasle - Libeliče;
† Suzana Štumpfl– Šentjanž
† Franc Levar; † Katarina Kokolj – Dravograd
Dobri Bog, nakloni jim večni mir pri sebi.

POČITNIŠKA MISEL
»Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!« (prim. Mr 6,31)
Vsakdo si lahko omogoči vsaj nekaj počitka. Vsi ga potrebujemo. Kaj bi se zgodilo z
zemljo, če bi morala neprestano samo roditi? Tudi če bi bili še ne vem kako
radodarni z gnojili, bi kvaliteta in rast na vsak način upadla. Kako neverjetno pa vse
raste na spočiti zemlji, ki ji ni bilo treba neprestano delovati.
In podobno je s človekom!

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

Še nekaj smeha
NOVI MOŽ – Po dolgem času se sosedi spet srečata. »Čuj, tale tvoj mož je v novi obleki videti prav super« pravi prva. – »To ni nova obleka, to
je moj novi mož.«
OPEKLINE – Jožeta so z opeklinami na ušesih sprejeli v bolnišnico. »Kako se je to zgodilo?« vpraša zdravnik. – »Ko sem likal srajco, je zazvonil
telefon in bil sem tako zaverovan v delo, da sem namesto slušalke prislonil na uho kar likalnik.« – »Ja, ampak zakaj pa imate opekline tudi na
drugem ušesu?« se čudi zdravnik. – »Saj sem vendar moral poklicati rešilca.«

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik moderator
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada 170 izvodov.
4

