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Številka 37/2015 –  
oktober 2015  
 

 

 
 
 
 
 

UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Pozdravljeni, spoštovani bralci glasila Studenec. Kar prehitro se je obrnil mesec september in gotovo ste 
nekateri z veseljem pričakali novo številko glasila Studenec. Glede na odzive sodeč in vaše pripombe, vam je 
vsebina glasila všeč, zato nas to veseli. Gotovo ta oblika glasila še ni dokončna, saj nas življenje in njegov 
napredek vedno presenečata. Zato tudi glasilo ne želi biti toga oblika, ki jo ne bi prilagajali času in ljudem, ki ta 
čas sooblikujemo. Hvala vsem, ki ste tudi kaj prispevali in pokrili nemajhen strošek tiska. Prošnja velja tudi za 
naprej, za naslednje številke glasila Studenec. 
    Tudi v tem glasilu boste našli obilo dogodkov, ki so se zgodili v naši Pastoralni zvezi v juliju in avgustu. Za 
najnovejše dogodke niti ni prostora in bodo objavljeni v naslednji številki.  
Oktober pa nas vabi k posebni dejavnosti, k molitvi rožnega venca.  Oktober je v pravem pomenu mesec 
svetega rožnega venca. 7. oktobra namreč obhajamo praznik blažene Device Marije presvetega rožnega venca, 
13. oktobra pa se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta Devica razodela kot 
rožnovenska Mati Božja. Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost tako za ohranitev 
vere kot za obrambo Cerkve pred sovražniki in tudi za obvarovanje sveta pred vojnimi katastrofami. Ker 
namreč rožni venec ponavzoča Marijo, je najmočnejše orožje proti hudobnemu duhu. Kraljica miru je poseben 
pomen pripisala skupni molitvi rožnega venca v družini. V trenutku razbesnelega napada peklenskih sil na 
družino, ima rožni venec moč zvezati zmaja in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem. Tudi bližajoča 
sinoda o družini bo gotovo to molitev rožnega venca za družine izredno vzpodbujala.  
     Podarimo v tem mesecu Materi Božji vsak dan dar molitve rožnega venca skupaj za naše družine, posebej 
družine veroučencev, ki so svojega otroka vpisale k veroučnim srečanjem. Hvala tudi vsem staršem, ki ste to 
veroučno leto pripravljeni sodelovati pri našem vzgojno katehetskem prizadevanju za vas in vašega otroka. Naj 
dobri Bog pošilja na vse nas obilje svoje milosti.  
Velik dogodek bo tudi prihajajoča sveta birma. Priprave so zelo resne in intenzivne in srečanja bodo kvalitetna, 
posebej zadnji teden pred birmo (glej razpored na 6.strani).  

Čeprav bo šele v prihodnji številka Studenca kaj 
več zapisano o praznovanju moje 60. letnice, se 
že v tej številki vsem, ki ste pripravili to prelepo 
slovesnost iskreno zahvaljujem. Bil sem tako 
vesel vaše povezanosti, ko ste kot Zveza župnij 
stopili skupaj in pripravili odmevno sveto 
praznično mašo in prireditev po njej. HVALA 
vsem.  
Gotovo opažate, da je naslovna slika ravno od 
tega praznovanja. Prekrasen aranžma je bil in 
naslovnica krasi tudi to glasilo. Hvala vsem in 
vsakemu.    

                                                                                                                                                                             Igor - žpk moderator  PZŽD 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi 
- julij in avgust v Pastoralni zvezi župnij Dravograd - 

 LEPA NEDELJA PRI SV. LENARTU NA VIČU – 5. julij 2015 
Tudi letos je bila na Viču lepa nedelja v počastitev sv. Lenarta 
odlično organizirana. Krenclavke so lepo ozaljšale cerkev za slavje. 
Procesija pa je letos potekala povsem po ‘novi poti’, tako, da smo  
vključili tudi Matijevo kapelo, ki smo jo blagoslovili leta 2013. Lepo 
in vroče vreme je bilo naša spremljevalka. Po maši pa so člani 
vaške skupnosti pripravili še družabno srečanje s programom, 
imenovano ‘Pod lipo’. Prisrčna zahvala velja vsem, ki so krasili in 
očistili svetišče, postavljali oltarje in pomagali pri sami izvedbi lepe 
nedelje (pevci, ministranti, sodelavci pri procesiji itd…) Nekaj 
fotografij želi pričarati vzdušje, ki je letos vladalo na lepi nedelji na 
Viču. 

PIKNIK ČLANOV ŽPS DRAVOGRAD – 11. julij 2015 
“In poklical je dvanajstere ter jih po dva in dva začel pošiljati in 
jim je dal oblast nad nečistimi duhovi.” (Mr 6, 7) 
Tako kot je Jezus pred davnimi leti poslal učence na neznano 
pot oznanjati evangelij, resnico, tako smo tudi vsi kristjani 
poklicani, da vsak dan na svoji poti pričujemo za Resnico, za 
Božjo besedo. Posebej se te odgovornosti zavedamo člani 
Župnijskega pastoralnega sveta. Poleg rednih sej, pomoči v 
župniji  in nenehnega razmišljanja o prihodnosti župnije, je 
prav, da kdaj pa kdaj skupne trenutke preživimo tudi drugače in 
se na tak način spoznamo še na drugačen, bolj oseben način. 
Tako smo se na sobotno julijsko popoldne zbrali na domačiji 
Polaner. Ob prijetnem klepetu in gostoljubnosti domačih, skoraj 

nismo opazili nevihte, ki se nam je približala. Hitro smo se zatekli v prijetno zavetje domače hiše, kjer se nam je zvečer pridružil tudi 
g. župnik. Člani ŽPS se zavedamo, da bomo kot skupnost, pričevali samo, če bodo naše vezi pristne iskrene.                                       M.K. 

 OBLETNICA NOVE MAŠE ŽUPNIKA IGORJA – 12. julij 2015 
Župljani in sodelavci župnije Dravograd smo iskreno hvaležni, da še imamo v župniji in Pastoralni zvezi 
župnij duhovnika, ki nesebično in z zagnanostjo skuša v nas vernikih ohranjati, poglabljati in prebujati 

vero v Boga in Devico Marijo. Ob njegovi obletnici nove maše, ki jo je praznoval 12. julija smo mu v 
kratki notici iskreno čestitali in zaželeli trdnega zdravja in neomajne volje za oznanjevanje Božje 

Besede med zaupanim mu ljudstvom. Sam je dejal »Spominjam se procesije, ki se je vila od domače 
hiše pa vse do cerkve Device Marije, kjer sem daroval novo mašo.« in temu dodal še ta ali oni spomin.                                                                                                              

M. K. 

POČITNICE PRI ŽUPNIKU IGORJU –  13. julij - 24. julij 2015 
Deset dni so se otroci naše župnije lahko preko dneva družili pri župniku Igorju, ko je staršem ponudil 

varstvo otrok v času njihove delovne odsotnosti ali pa tudi zato, da njihov otrok 
doživlja nekoliko drugačne počitniške dneve. Nič posebnega, pravi župnik Igor, 
ko g a pobaramo, zakaj taka odločitev. In kako so preživljali dneve pobaramo 
župnika? ”Najvažnejše je bilo, da smo bili skupaj, od jutranjih ur pa do 
popoldneva, da smo doživljali in gradili drug drugega ter naše prijateljske 
odnose. Važno je bilo, da smo se skupaj igrali in nikogar izključevali kot se to 
rado pri igri otrok dogaja. Bili smo skupaj pri zajtrku, jutranji daljši molitvi v 
cerkvi, spoznavanju posebnosti naše cerkve in umetnin v njej, bili smo skupaj pri 
pripravi kosila in pri mizi, skupaj smo ustvarjali. Niso manjkale niti tekmovalne 
igre, ki so bile nekoč sila popularne, pa jih današnji otroci sploh ne poznajo. Bili 
smo na obiskih, v knjižnici… Skratka, trudil sem se, da bi nam vsem bilo prijetno 
drug ob drugem”, pove župnik in doda: ”Hvala staršem, da so zaupali otroka v 
varstvo in s tem otroku polepšali počitniški čas.« Izkušnja je bila lepa, zanimiva 
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tudi za župnika in gotovo bo nekaj tega utripa poneseno v otrokovo odraščanje, kot lep spomin in izkustvo. Otroci pa so nekaj vtisov 
strnili v naslednje stavke: ”Zelo lepo je bilo ko smo jedle borovnice in maline. Igrale in 
skakale ter se igrale z vodnimi baloni. Predzadnji dan smo se igrali s Tadejem in Petro. 
Lepo je bilo, ko smo tekmovale. Igrale smo na kitaro. (Ajda).”Drugi četrtek sta k nam 
prišla Tadej in Petra. Igrali smo se odbojko, z vodnimi baloni ter drugimi družabnimi 
igrami, s slamico in bonboni”. (Eva).”Pri g. župniku je vedno tako lepo. Igramo se, 
pišemo, rišemo in tudi jemo maline borovnice in jagode. Včasih igramo in pojemo. 
Tekmovali smo z baloni po travi, obiskali kmetijo, božali konje, obiskali knjižnico itd..”. 
(Sara). Pa seveda so nastale nekatere fotografije.                                                      A.R.                                                                                                                         
                 

LEPA NEDELJA PRI SV. MAGDALENI -  19. julij 2015 
Dogodki ob lepi nedelji pri podružnici Sv. Magdalene so vsako leto nekaj 
posebnega. Po zaslugi ključarjev Franca Tratnika in Danice Šatur in njunih 
organizacijskih sposobnostih ter dobrih ljudi iz bližnje in daljne okolice, je tudi 
letos krašenje, postavljanje mlaja in čiščenje cerkve zbralo in povezalo okrog 50 
prostovoljcev. Letos je župnik sodelavec Franček Kraner prvič vodil slovesnost 
lepe nedelje pri Magdalenski cerkvi, župnik moderator Igor Glasenčnik pa je 
prevzel vodenje lepe nedelje v Libeličah, ki je bila sočasno. Zamenjava je bila 
dobrodošla. Tudi dekleta so tako kot vsako leto z največjim spoštovanjem nosila 
Marijo k vsem štirim postajam evangelijev. Ključarja sta pripravila topel obrok za 
vse sodelujoče in goste, ki so prišli na lepo nedeljo od povsod. Iskrena zahvala 
požrtvovalnima  ključarjema za vso organizacijo in izvedbo lepe nedelje. Ljudje to 
nesebičnost poplačajo z vsakoletno lepo udeležbo na lepi nedelji, kjer je vzdušje 

res tako domače. Letos so v družabnem programu gostovali Kimperk teater in godca Izak. Lepo je bilo in trajalo dolgo v popoldne. 

 LEPA NEDELJA  V ČRNEČAH - 26. julij 2015 
Svojo praznovanje lepe nedelje smo slavili tudi v Črnečah, ki spada pod 

Pastoralno zvezo župnij Dravograd. Vsako leto s posebno skrbjo in 

ljubeznijo proslavimo god sozavetnika Sv. Jakoba, ki krasi glavni oltar. 

Letos je lepa nedelja sovpadala z godom Sv. Ane. Praznovanje smo 

obeležili s procesijo po vasi in slovesno mašo. Obrede je vodil domači 

župnik Franček, praznik pa so olepšali še pevci župnijskega zbora in 

pihalni orkester iz Šentilja.                                                                           F.K. 

                                                                                                                                                         

LEPA NEDELJA PRI SV. OŽBOLTU –  
2. avgust 2015 
Slovesnost lepe nedelje pri Sv. Ožboltu (župnija 
Sv.Peter) prvo nedeljo v mesecu avgustu, je bila 
letos gotovo nekaj posebnega, saj smo se zbrali v 
svetišču pod delno obnovljeno streho te 
podružnične cerkve. Domačini, pod vodstvom 
skrbnega ključarja Franca Pirnata, so jo namreč 
obnovili in tako vsaj deloma zamenjali skodlasto 
streho, ki jo je dodobra načel zob časa. Nemalo 
skrbi je bilo, kako vse pripraviti in izvesti, a so pod 
mojstrskim izvajalskim vodstvom Perše (Kotalov) 
Igorja dela opravili v nekaj dnevih. Naslednje leto 
bodo dela nadaljevali. 
Bogu hvala za vse pomagače na strehi in gospodinje, ki so poskrbele za prehrano delavcem. Posebno zahvalo zaslužijo sosedi 
Medvedovi, ki so svojo lesno žago vedno spravili v pogon, kadar je bilo potrebno še kaj dodatno pripraviti za delo, da je nemoteno 
teklo. Slovesnost lepe nedelje in procesije je vodil župnik moderator Igor, ki je v svojih besedah vzpodbujal, da ob skrbi za vsakdanji 
kruh ne bi pozabljali na kruh, ki nam ga Jezus daje pri vsaki sveti maši. Seveda se je po slovesnosti zahvalil vsem, posebej izvajalcem 
obnove, pevcem, sodelujočim pri procesiji in sveti maši. Po maši pa je, kakor vsako leto sledilo druženje pri Medvedovih, ki so 
poskrbeli za hrano in pijačo, pa za veselo razpoloženje še z živo zaigrano glasbo. 
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PRAZNOVANJE MARIJINEGA VNEBOVZETJA PRI SV. KRIŽU –  15. avgust 2015 
Tudi letos so se domačini pod krasno cerkvijo Sv.Križa zbrali k slavljenju in 
slovesni sveti maši praznika Marijinega Vnebovzetja. Na ta praznik se pri 
številnih Marijinih božjepotnih svetiščih, tako na gosto posejanih po slovenski 
zemlji,  dogajajo glavni romarski shodi. Romarski shodi so bili in so v glavnem 
še vedno pričevanja zaupne vernosti slovenskih ljudi. Dobro čutimo, da je 
Marija mati in da kot taka ve, kaj njeni otroci potrebujejo. Naše prošnje 
posreduje svojemu vsemogočnemu Sinu. Tako smo slavili Marijo tudi v naši 
romarski cerkvi, kjer je tradicionalno lepa nedelja s procesijo. Slovesno mašo 
je daroval župnik Franček. Pri slovesni maši in procesiji so sodelovali 
godbeniki iz Šentjanža in domači cerkveni pevski zbor. Marija Vnebovzeta, 
prosi za nas zdaj in ob naši smrtni uri. 
  

LEPA NEDELJA PRI SV. BOŠTJANU  
                     - 16. avgust 2015 
Praznovanje lepe nedelje pri cerkvi Sv.Boštjana nas je na god sv. 
Roka povezalo. Prišli smo k sveti maši, ki jo je daroval Marjan Banič, 
duhovni pomočnik v PZŽD. Procesijo pa je sooblikoval župnik 
moderator Igor. Sv.Rok je priljubljen priprošnjik za zdravje in tudi 
naši predniki so se silno radi njemu v molitvi  priporočali. V tej 
podružnični cerkvi dravograjske fare pa ima celo svoj oltar. 
Na lepi nedelji je bilo vse lepo pripravljeno: od okrašene cerkve, 
procesije, sodelovanja pri maši.  Bilo je prijetno druženje, tudi vreme 
je bilo lepo, da smo se lahko po maši nekoliko zadržali in odžejali.  
 

                    ORATORIJ V DRAVOGRADU –  
                        od 17. - 21. avgust 2015 
Po enoletnem premoru smo uspeli v naši župniji Dravograd organizirati in 
izpeljati oratorij ki poveže majhne in malo večje otroke. Letos nas  je skozi 
oratorijske dni spremljal lik Sv.Dominika Savia, ki je želel postati svetnik. 
Zato je tudi geslo oratorija bilo  HOČEM BITI SVET. Ja, kdor svoje krščansko 
življenje vzame zares, si prav gotovo želi postati svet, oziroma priti v 
nebesa. Mladi animatorji so bili svojevrstni vzpodbujevalci in kreatorji 
oratorija, da so Katja, Petra,  Marko in župnik Igor dosegali zastavljene cilje 
posameznega dne. Dnevi so hitro minevali in kateheze, delavnice, velika 
igra in molitev ter spremljajoča pesem (himna) so postajale del vsakdana in 

najlepša popotnica za življenje 
vsakega udeleženca oratorija. Bogu 
hvala za vse…. Svoj pečat sta 
pustila tudi gosta: brat Joško-
kapucin iz Škofje Loke in Damjan-
župnik iz Lovrenca. Hvala 
animatorjem, voditeljem, vsem 
sodelujočim, ki ste zastavili veliko 
svoje energije, da je oratorij 
dosegal svoj namen. Naj sveti 
Dominik Savio in sveti Don Bosko, 
katerega 200 letnico letos 
obhajamo, izprosita blagoslova 
vsemu našemu delu in z njuno 
pomočjo naj bodo naši otroci varni 
v objemu božje ljubezni ter naj 
napredujejo v modrosti, starosti in 
milosti pri Bogu in pri ljudeh.  
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VSAKOLETNA SV. MAŠA NA GRUBARJEVEM VRHU - 23. avgust 2015 
Nedelja, 23. avgusta je bila kot nalašč za pohod v 
hribe. To so dokazali številni pohodniki, ki so se od 
blizu in daleč ponovno srečali pri kapelici na 
Grubarjevem vrhu. Kratek kulturni program, 
katerega nit je bila prijateljstvo, nato pa sveta maša, 
ki jo je daroval župnik Franček, je pripomoglo, da je 
bilo druženje res prisrčno. Zahvala velja domačinom, 
ki so pripravili pogostitev za vse, ter mnogim 
posameznikom, ki so s prostovoljnim delom priskočili 
na pomoč..  

 
ORATORIJ V ŠENTJANŽU – od 24. - 28. avgust 2015 
Na letošnjem oratoriju v Šentjanžu pri Dravogradu smo skupaj z Dominikom Saviem spoznavali in okušali pot svetosti ter tako bolj 

trdno pletli vezi z Bogom. Na začetku dneva smo 
zapeli himno letošnjega oratorija ter dvignili 
zastavo.  Dneve smo začenjali  z molitvijo in 
blagoslovom za celoten dan, saj kot pravijo: »Z 
Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.« 
Skozi celoten teden smo odkrili kar nekaj zelo 
pomembnih lastnosti Dominika, kot so: svetost, 
prijaznost, sočutje, ljubezen, vztrajnost, vestnost 
in molitev oz. sodelovanje z Bogom. Bilo je vsega v 
pravi meri, delavnice so bile pestre: ustvarjalna, 
skavtska, zeliščna..obiskalo nas je vojaško vozilo 
‘patria’, ki so jo predstavili vojaki slovenske vojske. 
Posebej ponosni pa smo bili, ko smo lahko utrip 
tedna predstavili tudi staršem ob zaključku 
oratorija. Hvala vsem, ki ste pomagali uresniči že 
10. oratorij v naši župniji. 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIH V ČRNEČAH - 30. avgust 2015 

V nedeljo, na predzadnji dan v avgustu, so se v dvorani gasilskega 
doma v Črnečah zbrali starejši, bolni in invalidi na že tradicionalnem 
srečanju, ki so ga pripravili župnijska Karitas, krajevna organizacija 
Rdečega križa, krajevna skupnost in gasilci. Srečanje se je pričelo z 
mašo, ki sta jo darovala Črneški župnik Franček Kraner in Marjan Banič, 
ki je v nagovoru poudaril  našo notranjo odprtost za dobroto, ljubezen 
in sočutje. Vse drugo ni tako pomembno, je le običaj, navada. Mašno 
daritev so z ubranim petjem spremljali pevci župnijskega zbora, 
duhovnika pa sta tistim, ki so želeli, podelila zakrament bolniškega 
maziljenja. Sledilo je družabno srečanje.                                                        
F.K.                                     
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RAZPORED SVETIH MAŠ V ŽUPNIJAH PZŽD v septembru do 1. novembra 2015 
( na seznamu so zgolj nedeljske in praznične maše) 

             RAZLAGA ZNAKOV: D – Dravograd;  ŠP – Šempeter; ŠT – Šentjanž; L – Libeliče; Č – Črneče; SK – Sveti križ na Dobravi;  DSČ – Dom 
starostnikov Črneče;  O – Ojstrica; SD - Sveti Duh na Ojstrici; SM – sv. Magdalena na Vratih;  SB - Sv.Boštjan; SL – Sv. Lenart na Viču; SO – 
Sv. Ožbalt na Otiškem vrhu; SJ – Sv. Jedert v Bukovski vasi; SU – Sv. Urban;  E – Dom svete Eme v Šentjanžu; 
 
 

Č – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 8.00: + Kaufmanova Berta 
L – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 8.00: + starši, bratje in sestre Budja  
ŠT – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 8.00: I.namen: + Marta in Franc Škrabec, II.namen: + Franc Kac,  
                                                                                       III.namen: Mudafovi in Rudi Kojzek  
SK – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 9.30: + Jože Čeh in Vilma Flegar 
ŠP – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 9.30: +  Klukovi in Oto Čegovnik  
D – 4. oktober – Zahvalna nedelja v Dravogradu ob 9.30: + Alojzij Bertoncelj 
SU – 4. oktober- Rožnovenska nedelja ob 11.00: + Marija Štafunko 
 Ravne na Kor.: 4. oktober ob 15.00 – diakonsko posvečenje -diakon Robi Sekavčnik 
SK – 10. oktober sobota ob 17.00 - skupno srečanje za starše in botre vse PZŽD – gostja Darja Kalamar Frece 
ŠT – 11. oktober – nedelja ob 8.00: I.namen: + Štaher Helena – obl. in Jože; II.namen: + Amalija Križan  
L – 11. oktober – nedelja ob 8.00 – začetek devetdnevnice za libeliške birmance:  v dober namen   
ŠP – 11. oktober – nedelja ob 9.30 – .namen: + Miha Ošlak; II.namen: + Terezija  Šinko  
D – 11. oktober – nedelja ob 9.30::  I.namen:+ Zofija Marzel; II.namen: + Ivica Volić 
O – 11. oktober – nedelja ob 11.00: + Egidij Srebnik in Pogačevi 
SK – 11. oktober - nedelja ob 9.30– PONOVITEV ZLATE MAŠE-g. Jože KOPAJNIK: + Vrhovnikove in Flisove in Leopold Planšaka /25 obl. 
DSČ – 16. oktober -petek ob 16.00  - SREČANJE S SORODNIKI 
D – 17. oktober - Sveta birma ob 10.00: PO NAMENU BIRMANCEV, BOTROV IN STARŠEV 
SK –17. oktober - Sveta birma ob 15.00: + Mirko Rožej in spomin na Nejca 
ŠT – 18. oktober – Sveta birma ob 10.00: I.namen:+ Ljudmila Barth, II.namen: + Viktor Levovnik – 3.obl. 
Č – 18. oktober ob 8.00: + starši Pongrac 
ŠP – 18. oktober – nedelja ob 8.00: + Ivan Vrhovnik  
D – 18. oktober – nedelja ob 9.30: + Jože Vožič  in starši Rek   
O – 18. oktober – nedelja ob 11.00: + Jožef Matija 
SK – 18. oktober – nedelja ob 9.30: + Jakob Robin 
L – 18. oktober – nedelja ob 11.00:  + Stanislava Prilasnik – 8.obl.  
O – 24. oktober ob 13.00 - Zlata Poroka Lesičnik  
Ravne na Kor. sobota 24.oktober ob 10.00 srečanje z misijonarjem Pedro Opeko iz Madagaskarja 
ŠT – 25. oktober – nedelja ob 8.00: I.namen:+ Vinko Naglič;, II.namen: + Pavla Križan  
Č – 25. oktober – nedelja ob 8.00: + Jožef Kramer in Marica Goljat 
ŠP – 25. oktober – nedelja ob 9.30: + Julijana Poberžnik 
D – 25. oktober – nedelja ob 9.30:: Živi in rajni farani  

SK – 25. oktober – nedelja ob 9.30:  ZAKONSKI JUBILANTI- Po namenu zakoncev v zahvalo in prošnjo (prijavite se pravi čas) 

SM – 25. oktober – zahvalna nedelja ob 11.00: + Franc Hojnik in ++ Zakeržnikova družina   (na Ojstrici ni maše) 
L – 25. oktober – nedelja ob 11.00:  + Šubernikove starše in pokojne pri hiši 
ŠT – 1. november – nedelja ob 8.00: I.namen:+ Danilo Tretjak in Čubijevi;, II.namen: + Vinko Proje in Jakob Proje, blagoslov grobov  
Č – 1. november ob 8.00: + Štefan Skutnik, ob 14.00 maša in blagoslov grobov  
ŠP – 1. november – nedelja ob 9.30: + .namen: + Mika in Viktor Vrhovnik; II.namen: + Sor. Gunther in Vožič, blagoslov grobov 
D – 1. november – nedelja ob 9.30:: + Marija Medved  in + Gumpotovi 
D –  1. november: nedelja ob 14.00: + Ivanka Javornik, ob 15.00  na pokopališču molitve za rajne  in blagoslov grobov 
O – 1. november – nedelja ob 11.00: I.namen:+ Karel in Amalija Ošlovnik in sor.; II.namen: Mežnarjevi, blagoslov grobov 
L – 1. november – nedelja ob  11.00:  + mama Lojzka , bica Ančka, dedi Filip Kušej nato blagoslov grobov 
 

NEPOSREDNA PRIPRAVA NA SVETO BIRMO v naših župnijah PZ Dravograd (del devetdnevnice): 
Devetdnevnica se bo za vse birmance župnij PZŽD dogajala v Dravogradu. Vsaki dan ob 17.30 uri v cerkvi. Na devetdnevnico    
pridejo birmanci, starši, botri, lahko tudi molitveni botri.   
- Ponedeljek 12. oktober ob 17.30 – gost župnik iz Lovrenca na Poh. g. Damjan Mlinarič 
- Torek 13. oktober ob 17.30 – gost Zakonski par   
- Sreda 14. oktober ob 17,.30 – gost  pričevalec nekdanji odvisnik g. Mitja Rudolf 
- Četrtek 15. oktober ob 17.30 – VIZITACIJA in SREČANJE (skušnja) z nadškofom A.Cviklom, po maši seja ŽPS Dravograd 
- Petek 16. oktober  ob 17.30 – gost  mladi animatorji iz župnije Kotlje 
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 MISEL papeža Frančiška o obrekovanju in opravljanju:  

V Cerkvi obstaja bolezen sejanja ločitve in razdora. A kristjani so poklicani, da pomirjajo in spravijo, tako kot je delal Jezus.   
V pismu Kološanom apostol Pavel pokaže osebno izkaznico Jezusa, ki je Božji prvorojenec in Bog sam. Oče ga poslal, da 
bi po grehu »spravil in pomiril« človeštvo z Bogom. »Mir je Jezusovo delo,«  Je delo njegove pokorščine vse do smrti na 
križu. Kadar mi govorimo o majhni pomiritvi in majhni spravi, moramo imeti v mislih Jezusovo veliko pomiritev in veliko 
spravo. Brez Njega mir ni mogoč. In brez Njega ni mogoča sprava. Naša naloga, ko poslušamo vesti o vojnah in sovraštvu 
– tudi v družinah – je biti »moški in ženske miru, moški in ženske sprave«. 
Jaz sejem mir ali razdor? 
Dobro bo, če se vprašamo: »Jaz sejem mir?« S svojim jezikom, na primer, sejem mir ali sejem razdor? Kolikokrat o kakšni 
osebi slišimo reči, da ima »jezik kot kača«, ker vedno dela tisto, kar je kača storila z Adamom in Evo: uničuje mir. »To je zlo, 
to je bolezen v naši Cerkvi: sejati ločitev, sejati sovraštvo, ne sejati miru.« Zato bo dobro, če si vsak dan zastavimo to 
vprašanje: »Sem danes sejal mir ali sem sejal razdor?« Vprašanje je resno, kaj sejemo, v čem je naša drža, da je včasih 
potrebno klepetati o drugih. 
 

Nikoli nobene besede, ki bi ločevala! 
Kristjani so torej poklicani biti kakor Jezus, ki je prišel k nam, da bi pomiril in spravil. »Če neka oseba v svojem življenju ne 
naredi nič drugega, kakor da spravlja in pomirja, se jo lahko kanonizira: ta oseba je sveta. Toda v tem moramo rasti, moramo 
se spreobrniti: nikoli nobene besede, ki bi ločevala, nikoli, nikoli nobene besede, ki bi vodila v vojno, v majhne vojne, nikoli 
govoric.« Tudi ene same besedice ne smemo reči proti nekomu drugemu ali o tem, kar je storil: »Klevetanje je terorizem, 
kajti tisti, ki kleveta, je kakor terorist, ki vrže bombo in odide. Tako uniči. Uniči z jezikom, ne ustvari miru.« Pri tem ni »terorist 
samomorilec«, saj nase dobro pazi. 
Ugrizniti se v jezik 
Ugriznimo se v jezik vsakič, ko nam pride na misel, da bi rekli nekaj, kar bi zasejalo razdor in ločitev, ali da bi nekoga 
obrekovali. »Zagotavljam vam, da če delate to vajo, da se ugriznete v jezik namesto da bi zasejali razdor, vam bo ranjeni jezik 
najprej zatekel, kajti hudič nam je pomagal pri tem, kar je njegovo delo, kar je njegov poklic: ločevati.« 
»Gospod, ti si dal svoje življenje, daj mi milost, da bi pomiril in spravil. Ti si prelil svojo kri, naj mi ne bo pomembno, ko mi jezik 
nekoliko zateče, če se ugriznem, preden druge obrekujem.« 
 

KRŠČENCI v PZŽD - BOŽJI OTROCI SO POSTALI: od julija do oktobra 2015  
V ŽUPNIJI DRAVOGRAD: Gloria Gnamuš Šlebnik, Mia Verko, Val Primik   
 V ŽUPNIJI SV. PETER na Kr.gori: Manca Svetina, Bine Goršek, Nika Pirnat, Gaja Širnik   
V ŽUPNIJI OJSTRICA: Tilen Čeru  
V ŽUPNIJI ŠENTJANŽ: Ana Marija Temnikar   
V ŽUPNIJI LIBELIČE:  Lia Saberčnik, Mark Zorec   
V ŽUPNIJI ČRNEČE: Luka Skutnik, Maša Mrzel   
 

UMRLI  v PZŽD - K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO – od julija      
 do oktobra 2015: 
V ŽUPNIJI DRAVOGRAD: Avgust Janšek, Ivana Grizold, Markovič Jožica,  Antonija Korat Pečovnik,   
                                                 Antonija Vivod, Jelica Gostenčnik, Marjan  Ban, Ivan Golob; 
V ŽUPNIJI Sv.PETER na Kr.gori: ----  
V ŽUPNIJI OJSTRICA:  Avguštin Vaukman  
V ŽUPNIJI ŠENTJANŽ: ----  
V ŽUPNIJI LIBELIČE: Marija Fink, Ivan Vernekar      
V ŽUPNIJI ČRNEČE: Marija Flis    
 

POROČENCI – OBLJUBILI SO SI ZVESTOBO –  
V župniji DRAVOGRAD: Matic Krivec in Vanja roj. Kunc; Gašper Košutnik in Eva roj. Nabernik   
V župniji SV.PETER na Kr.gori: ni bilo poroke 
V župniji LIBELIČE:  Bojan Rebernik in Lea roj. Kraker ter Jonas Andreas Schmid in Blažka roj. Gorenšek 
V župniji ČRNEČE in OJSTRICA: ni bilo poroke.  
  

ZLATO POROKO STA SLAVILA:  Vincenc in Marija Krajnc iz župnije Šentjanž; 
                                                                  Karel in Jožica Arbeiter iz župnije Dravograd. 
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STRAN ZA ŠALJIVCE in OTROKE 
 

UČITELJICA – Ded in vnuk sedita pred hišo. Nenadoma reče ded vnuku: »Hitro se skrij, učiteljica gre, ti pa danes nisi šel 
v šolo!« – Vnuk odvrne dedu: »Skrij se ti, jaz sem ji rekel, da ne morem priti v šolo, ker si ti umrl.«  
 
KONCERT – Med koncertom neka žena s komolcem dregne svojega moža: »Glej, kako moja soseda spi.« – Mož nejevoljno 
odvrne: »In zaradi tega si me morala zbuditi!?« 
MOŽAT – Deček pristopi k očetu in vpraša: »Kaj pomeni to: biti možat?«  – Oče z globokim in prepričljivim glasom odvrne: 
»Obnašati se odgovorno in skrbeti za svojo družino.« – Deček nekaj trenutkov premišljuje, nato reče: »Če je to res, potem si želim, 
ko bom velik, biti tako možat kot naša mama!«« 
 

 
 

»Točno vem,  
prav to drevo je bilo …« 

 
 
 
   »Mi se počutimo odlično, moj  mož pa ne prav dobro.« 

 
DUHOVNIKOVE ROKE – Župnik pri verouku vpraša otroke: »Zakaj duhovnik pri maši 
večkrat razpre roke?« – Nika kot iz topa: »Da ne izgubi ravnotežja!« 

 
ZOBNA PASTA – Mala Nika pride vsa nasmejana k mami: »Ali veš, koliko zobne paste je v veliki tubi?« – »Ne, niti sanja se mi 
ne.« – »Od banje v kopalnici do prvega nadstropja!«  
 
OPRAVLJENA NALOGA – Mali Tinček mora za kazen sto-krat napisati: »Učitelju ne smem reči ti.« Stavek napiše dvestokrat. 

»Zakaj pa to?« ga vpraša učitelj. – »Ja zato, ker sem ti hotel narediti veselje.« 
 
HUJŠANJE – "Ti si pa precej shujšal!" – "Ja, sem na ločevalni dieti." – "Kako pa to zgleda?" 
– "Ločujem se, kuhat pa ne znam." 

 
Otroci in veroučenci:  

Smo v mesecu oktobru, ki ga 
sicer imenujemo tudi mesec 

rožnega venca.  
Poskusi se zvečer, ko ležeš v 

posteljo, zahvaliti za dan z 
molitvijo desetih    

     desetih Zdravamarij (to pri 
rožnem vencu imenujemo 

»desetka«), tako boš tudi ti  
           aktivno vključen-a v krog številnih molivcev, ki v tem mesecu 

premišljujemo skrivnosti rožnega venca. 
Pri prerisovanju je prišlo do 8 napak. Jih najdeš?                                 Bog ti bo vse   bogato povrnil na njemu veličasten   

                                                način. Verjemi to! 
 

 
 

Glasilo Studenec izdaja Pastoralna zveza župnij Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 
Izhaja mesečno oz. občasno. Tisk: Bajadesign Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 250 izvodov. 


