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BESEDA UREDNIKA
Oktober je dober, pravi ena brihtna domislica. Pa res je bil za našo PZD dober, a
hkrati naporen mesec. Pred nami je bil izziv svete birme in vse, kar sodi zraven.
Uspelo nam je vse te dneve priprave in samo birmansko slovesnost najlepše
pripraviti in doživeti. Hvala mladim za skrb in vso pomoč, ki so jo pokazali za naše
župnije in birmance. Posebej nas je vse nagovorilo, ko je nadškof vsakega
birmanca in botra pričakal pred oltarjem, jima segel v roko in se z birmancem
pogovarjal. Birmanec je namreč povedal svoje birmansko geslo. Verjamem, da je
to naredilo na vsakega velik vtis in neizbrisen spomin. In prav je tako. Birma je le
enkrat v življenju in mora pustiti močne sledi.
Če je zakrament sv. birme, maziljenje s
poslanstvom le malo nižje od duhovniškega
posvečenja, kako pomembno in kot
življenjski kažipot tega poslanstva je torej
geslo in osebni pogovor in spodbuda
nadškofa o njem. Bogu hvala, da nam je
nadškof prisluhnil in potrpežljivo vodil
slovesnost. Gotovo je sonce sreče posijalo v
srca naših mladih, nadebudnih kristjanov, ki
so kakor rožni popek pred cvetenjem. Da bi le
bilo tako. Hvala tudi vsem, ki ste v mesecu rožnega venca izpolnili poslanstvo in se
pridružili molitvam v cerkvi. Posebej pa seveda pohvala vsem, ki ste v krogu svoje
družine obujali to prelepo navado, ki nas je v preteklih desetletjih tako povezovala
in navdihovala. Vedite – sadovi bodo kmalu vidni. 'Rožni venec je zakon', bi rekli
naši mladi. Pohvala in zahvala velja tudi vsem, ki ste soustvarjali letošnje zahvalne
nedelje in spodbuda velja tudi tistim, ki boste to doživeli v novembrskih nedeljah.
Pojdimo smelo naprej in vsako dobro delo naj bo stoterno povrnjeno, ne le na
tem, pač pa stokratno na onem svetu. K temu nas spodbujajo prvi novembrski
dnevi, ko pred nas stopajo naši rajni in vsi neznani sveti, ki so že v nebesih.
Zato – zapojmo s Slomškom: V nebesih sem doma.
župnik Igor

DOGODKI v Pastoralni zvezi Dravograd - oktober 2018
GREGOR ČUŠIN NAGOVARJAL STARŠE, BOTRE, BIRMANCE – 29. 9.
“Kaj verujem? V Koga? Komu? In zakaj?” So
vprašanja, ki si jih v monodrami “Vera levega
razbojnika” postavlja igralec Gregor Čušin. In
ravno s to monodramo je skušal nagovoriti
starše. Gre za “preprosto izpoved vere človeka, ki
se dostikrat znajde na »napačni strani« – kot levi
razbojnik.” Veliko staršev je prisluhnilo s srcem
…Potem je nagovoril naše birmance/ke. Ostaja
predvsem misel mladostnikom, da “boste pri
birmi obljubili Bogu, da želite v življenju vero
resno vzeti”. In še: “Bog vas ima rad, tudi če tega ne vidiš, čutiš ali razumeš”.

SREČANJE STAREJŠIH V ŠENTJANŽU – 30. 9. 2018
Na zadnjo soboto v mesecu septembru je bilo v
Šentjanžu srečanje starostnikov. Kot že vrsto let,
so tudi tokrat naše požrtvovalne sodelavke
Karitasa poskrbele, da je bilo druženje prisrčno
in nepozabno. Najprej smo bili povabljeni k sv.
maši, ki jo je daroval župnik Igor in podelil še
zakrament bolniškega maziljenja. Sledilo je
druženje v župnišču, kjer je Žan je skupaj s
pevkami poskrbel za kratek kulturni program.
L.L.

ZAHVALNA NEDELJA V DRAVOGRADU – 7. 10. 2018
Tudi letos smo v župniji Dravograd, kot že
kar nekaj let, na prvo nedeljo v oktobru
praznovali zahvalno nedeljo, letos 7.
oktobra na Rožnovensko nedeljo, s katero
v cerkvi začenjamo Začetek rožnovenske
pobožnosti in Začetek tedna za življenje. V
nedeljskem dopoldnevu je vernike
pričakala urejena cerkev in pred
daritvenim oltarjem lepa okrasitev iz
skupnih prinešenih pridelkov iz polj in
vrtov, položena v simbol kolesa, kot skupna zahvala faranov Bogu za vse bogate
sadove zemlje, ki smo jih bili letos še posebej deležni. Na preproste besedo
zahvale svojim staršem, so bili opomnjeni otroci, da naj ob nedeljskem kosilu svoji
mami rečejo hvala. Veliko je priložnosti za zahvalo svojim najbližnjim, začnimo se
zavedati in jo večkrat iskreno iz srca povejmo drug drugemu. Ob koncu zahvalne

sv. maše smo zmolil tudi za vse zakonce in priprošnjo v začetku Tedna za življenje.
Prejeli smo še kruhek kot zahvalo za naš vsakdanji kruh.
Irma

Delovni sestanek Karitas iz Avstrije
in Slovenije – 16.10.2018
V Dravogradu smo sredi meseca
gostili pomemben delovni posvet
oziroma sestanek voditeljev Karitasa
iz Celovca, Gradca, Celja in
Maribora. Kratka vsebina pogovora:
načrtovanje, bodoče sodelovanje
Karitas v Interegg programu Karitas,
ki ga sofinancira EU. Več o vsebini
srečanja na nadškofijski Karitas
Maribor.
Z.M

ZAHVALNA NEDELJA NA OJSTRICI – 16.10.2018
Na Ojstrici so otroci veroučenci oblikovali
letošnjo zahvalno nedeljo in prijetno
popestrili nedeljsko sveto mašo. Poleg
zahvale za hrano, ki je zrasla na vrtovih,
njivah, travnikih, niso pozabili na zahvalo za
dobre in marljive starše in dobre ljudi ter
Bogu za življenje.

NADŠKOFIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV –
20.10.2018
V soboto, 20. oktobra je v Mariboru potekalo
vsakoletno srečanje ministrantov iz naše nadškofije.
To je priložnost, da se ministranti med seboj spoznajo,
družijo ter izmenjajo izkušnje. Gostoljubje so ponudili
bratje salezijanci v svojem novem Don Boskovem
centru.
Ministranti
so najprej
spoznavali
življenje svetega Filipa Nerija ter skupaj
prisluhnili kratki katehezi. Sledil je
tradicionalni kviz za ministrante, letos
o poznavanju cerkvenega leta ter
obreda svete maše, na katerem je
ekipa Dravograda (Sara, Filip O. in Filip

J.) med vsemi ekipami mariborske nadškofije zasedla odlično 3. mesto. Ostali
ministranti so na delavnicah odkrivali izzive sodobnega sveta, od pomoči
najrevnejšim v misijonih, do pomoči ubogim pri nas na delavnici Karitasa. Novost
letošnjega kviza je bil pokal za doseženo prvo mesto, ki se bo vsako leto predajal
naprej zmagovalni skupini.
Filip Jeseničnik

MISIJONSKA NEDELJA V DRAVOGRADU – 21. 10. 2018
»Le eno je potrebno, da ljubili bi, le eno je potrebno, Baraga uči. Eno je potrebno,
da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se Mu predam…« Te besede so donele iz
otroških ust pevskega zbora na začetku svete maše, saj smo obhajali misijonsko
nedeljo. Tako smo z
oratorijsko himno, ki
govori o misijonarju
Frideriku Baragi, pričeli
bogoslužje, in poskušali
pri tej maši doživeti delo
misijonarjev. Veroučenci
4.in 5. razreda so se
tokrat
prelevili
v
indijance in črnce, da bi
vsi
začutili
delo
misijonarjev, ki Jezusovo
veselo
oznanilo
prinašajo na vse konce sveta. Če izvemo neko veselo novico, jo želimo čim prej s
kom podeliti. Tako je tudi z vero. Ko Jezusa spoznaš in je vera tvoje življenje, to
želiš deliti z drugimi, pa tudi če je včasih potrebno iti na drugi konec sveta. Bogu
hvala, za vse misijonarje in misijonarke. Podprimo jih z molitvijo in darovi. Tudi mi
smo lahko misijonarji; v svoji družini, v razredu, na delovnem mestu, v svojem
kraju, v svoji župniji. To se je pokazalo že po maši, ko smo vse sodelujoče otroke in
njihove starše povabili v naš skupni prostor k druženju in smo tudi tako lahko
misijonarji dobrote, prijateljstva in sodelovanja. Bilo je lepo, ko smo skupaj še
dolgo v dopoldan
vztrajali v našem
skupnem
prostoru, ki je
namenjen
druženju faranov
med seboj.
Katja-kat.

ZAHVALNA NEDELJA PRI SV. MAGDALENI
– 28. 10. 2018
Na žegnanjsko nedeljo 28.oktobra je bila tudi letos
zahvalna nedelja v cerkvici Sv. Magdalene na Vratih.
Skozi vse leto so in še potekajo obnovitvena dela na
zunanjosti (nova streha) in notranjosti (obnova
oltarja) cerkvice, ob složni povezavi domačinov, ki
še imajo čut za ohranjanje in svetost domačega
svetišča. Vendar ob zahvali za ohranjanje tega
svetišča, vseh materialnih dobrin, ki smo jih vsak
dan deležni od Boga, je zahvala župnika Igorja Bogu
bila posebej namenjena za vse duhovne vrednote
vere, ki se živijo v župniji Dravograd in se izražajo
tudi z lepo udeležbo faranov pri sv. mašah in
pobožnostih skozi vse leto tudi v cerkvici Sv. Magdalene. Tako je bila izražena
zahvala Bogu za vero in mnoge verne farane v župniji Dravograd, za vse skupine v
župniji ( ministrante, ključarje, katehete in veroučitelje, cerkvene pevce, bralce
beril, svetovalce v ŽPS, člane Karitas, člane molitvenih skupin) in še za mnoge
druge farane, ki gradijo prave krščanske odnose in si nesebično prizadevajo na
duhovnem področju za rast vere v družinah in župnijskem občestvu. je rešila !« Le
tako bomo spregledali in bomo šli za njim. Kljub ne preveč prijaznemu vremenu
smo se po končani sv. maši še zunaj cerkvice prijetno podružili, hvaležni za vse in
z novo iskrico upanja in vere v srcu, smo z odhajali domov.
Irma

POTRDITEV V VERI naših mladostnikov - BIRME V PZD –
20. in 21.10.2018 - Svete birme v PZD
Za
nami
so
praznovanja prejema zakramenta
sv. birme. Glede na
odzive birmank in
birmancev, staršev
in
botrov,
ter
ostalih navzočih, so
obredi v vseh treh
župnijah potekali
zelo lepo.

Birmanci Dravograd 2018

Navzven zgledamo vsi zadovoljni. Bogu hvala, da je tako! Kaj pa navznoter?
Prejem katerega koli zakramenta ni in ne bi smela biti samo zunanja slovesnost.
Veliko pomembnejše je, kaj se v tistem trenutku dogaja v nas, v našem srcu in
duši. Začelo se je že z Dnevom družin, ki se je dotikal tem vzgoje odraščajočih
otrok in odnosa med zakoncema. Posebej za starše in botre smo povabili
dramskega igralca, g. Gregorja Čušina. Tretji dogodek, ki bi ga želeli izpostaviti, pa
je sveta spoved. Veliko staršev in botrov je zbralo pogum in stopilo v spovednico.
Tudi to govori o hrepenenju, da bi bila celotna družina kar se da dobro
pripravljena in povezana na tako pomemben dan. Animatorke so bile najbolj
nagovorjene, ko so videle botre, kako si med slovesnostjo brišejo solze. Bogu
hvala! Tudi solza in ganjenost je znak delovanja Svetega Duha. In nenazadnje
zahvalni govori, deloma osebna pričevanja, ki so orosila oči tudi nam,
organizatorjem. Kaj pa naši mladostniki?
Vsekakor našim
mladostnikom
danes ni lahko:
boriti se morajo
z vrstniki, kdaj
tudi s šolo in
kdaj tudi s
starši. Priprava
na birmo je bila
pestra.

Birmanci Šentjanž 2018

Mladostnike so gotovo najbolj nagovarjali molitveni botri. Med gosti jih je s svojo
neposrednostjo najbolj nagovarjal zaporniški duhovnik, g. Robi Friškovec. Sama
slovesnost sv. birme je sicer zaznamovala živčnost, a zanimivo, mladostniki so
povedali, da jih je minila v trenutku, ko je nadškof položil roko na njih in jih mazilil
v imenu Jezusa. Delovanje Svetega Duha? Gotovo! Mladostniki so pripovedovali o
še drugih znamenjih delovanja Svetega Duha v trenutku maziljenja: mravljinci,
mehka kolena, nepopisen notranji mir in sreča, … in še bi lahko naštevali. Če
sklenemo: če smo iskali odgovor na vprašanje ali so slovesnosti svete birme
pustile notranji pečat, je odgovor odločno pritrdilen. Birmanke in birmanci ter
vsak, ki je to želel, je v teh dneh lahko močno osebno in duhovno zrasel. Drznili si
bomo zapisati, da so bili ti dnevi in ta doživljanja, močan dokaz obstoja Boga in da
Sveti Duh deluje vsak dan v naših življenjih, ko se nam zgodi nekaj tako lepega.

Birmanci v Libeličah 2018

Si bomo to končno enkrat priznali?!? Za konec pa še zahvala: animatorkam
birmanskih skupin za njihovo požrtovalnost in pripravljenost, g. župnikoma Igorju
in Frančeku za zaupanje in podporo, staršem in botrom za sodelovanje in
prisotnost, krasilkam za dotik ljubezni v cerkvi, pevskemu zobru in Tini za trud in
vaš dar, animatorjem iz Kotelj za izpeljavo duhovnih vikendov in našim družinam
za potrpljenje in sodelovanje.
Marko in Petra

Posameznik dobro razvije lastno osebnost samo tedaj, če starši že od
zgodnjega otroštva spodbujajo pri otroku to, kar ga odlikuje, zaradi česar je
enkraten. In ravno zato, da bi lahko odkrili to enkratnost, potrebujemo še
druge. Samo v skupnem delovanju z drugimi ljudmi lahko raste to, kar nam
Bog poklanja kot dar. Ljudje sami zase nikoli ne dobijo potrdila “V tem si
dober”. In otroci brez sorojencev v bistveno manjši meri izkusijo, na kaj so
lahko še posebej ponosni in katere so njihove izrazite lastnosti, ki jih
ločujejo od drugih.
A. Grün, M. Bogner, Pustolovščine življenja

ORGLE – Pri pouku glasbene vzgoje si je razred ogledoval velike cerkvene

orgle. Učitelj vpraša: »No, Janezek, pa nam ti povej, zakaj imajo orgle v
cerkvi bele in črne tipke?« – Janezek nekaj časa tiho premišljuje, nato pa
reče: »Ja, bele so za poroko, črne pa za pogreb.«
ŠKOF PRI KOSILU

Škof je na obisku v samostanu in nuna mu na vsak način hoče prinesti
kosilo, ki so ga pripravili zanj.
“Ne morem jesti, pravi škof, ker sem danes že dvakrat jedel.
Sicer bi pa lahko vedeli da je danes post!” reče nuna.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – november 2018
Nedelja 28.oktober ob 11.00 – Zahvala nedelja pri Sv. Magdaleni na Vratih
Četrtek 1.november ob 8.00 – molitve za rajne v Šentjanžu
ob 9.30 – molitve za rajne na Šempetru
ob 11.00 – molitve za rajne na Ojstrici in v Libeličah
ob 14. 00 - molitve za rajne v Dravogradu in v Črnečah
ob 17.00 – molitev po posebnih namenih za rajne v farni cerkvi
Petek 2.november- VERNE DUŠE – maše po razporedu
Sobota 3.november ob 17.00 – družinska maša v Šentjanžu
Nedelja 4.november ob 11.00 na Viču – Zahvalna nedelja
Ponedeljek 5.november do srede 7.november – duhovniški dnevi na Pohorju
Četrtek 8.november ob 18.00 – maša in seja ŽPS Šempeter
Četrtek 8.november ob 18.30 – srečanje biblične skupine v Dravogradu
Sobota 10.november ob 11.00 – krstna sobota
Nedelja 11.november – Martinova nedelja ob 11.00 v Libeličah
Ponedeljek 12. November ob 17.00 – maša in srečanje ključarjev PZD pri Magdaleni
Četrtek 14.november ob 17.00 do 21.00 v Dravogradu – izobraževanje tajnikov
ŽPS Koroškega naddekanata
Nedelja 18.november ob 9.30 – srečanje zakonskih jubilantov
Torek 20.november ob 17.00 – seja ŽPS v Libeličah
Četrtek 22.novembra ob 17.00 v Dravogradu – maša in srečanje cerkvenih pevcev
Sobota 24.november ob 15.00 – srečanje ministrantov PZD
Nedelja 25.november – nedelja Kristusa Kralja
Nedelja 2.december – nedelja Karitas in prva adventna nedelja
Nedelja 2.december ob 12.30 – adventni pohod v Šentpavel

Krsti v oktobru 2018
Šentjanž: Aleks Šlebnik
Šempeter: Gaja Kleč; Vid Slavič; Lina Hanjže
Dravograd: Vid Altenbaher
Črneče: Karina Rus

Srečnim staršem čestitamo

Poroke v oktobru 2018
Ni bilo poroke

POGREBI v oktobru 2018
Dravograd: Angela Poberžnik; Dušan Prapertnik; Anton Grudnik; Mirko Kadiš
(bila sta še dva civilna pogreba v Dravogradu)

Naj v miru počivajo!

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

