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Številka 38/2015 –  
november 2015  
 

 

 
 
 
 
 

UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Bog z vami vsemi, dragi bralci našega skupnega glasila Studenec. Spet je pred vami nova številka. Smo se je kar navadili 
kajne? Mnogi povprašujete, če se še lahko dobi kakšen starejši izvod. Seveda, le povedati je treba željo. Saj ni težko 
natisniti še kakšen izvod. Zadnja številka je imela še 10 prosilcev. Najraje pa bi videl, da bi se nanjo naročili in bi jo tako 
redno prejemali in bili brez skrbi, ali jo boste prvo nedeljo v mesecu dobili ali ne. Ne upamo pa natisniti veliko izvodov, 
da bi kasneje le-ti ostajali na polici. Hvala vsem, ki ste tudi kaj prispevali in pokrili nemajhen strošek tiska. Prošnja velja 
tudi za naprej, za vse naslednje številke glasila Studenec. Hvala pa tistim, ki ste prostovoljni prispevek za glasilo dali. ( v 
predal ali v košarico) 
    Tudi v tem glasilu boste našli obilo dogodkov, ki so se zgodili v naši Pastoralni zvezi v septembru in oktobru. Zato je 
tale številka obširnejša za 4 strani. Rad bi, da z dogodki ne bi preveč zaostajali, saj je že mesečni pregled dogodkov precej 
bogat. Tudi november je poln dogodkov in bo prihodnja številka bogata po vsebini.   
V novembru se bomo še bolj živo spominjali naših dragih rajnih, jih polni vstajenjskega upanja vključevali v svoje molitve 
in daritev sv. maše. Žal je naročenih svetih maš vedno manj. Nekateri še vedno ne vedo, kaj pomeni sveta maša, tudi ne 
kaj pomeni maša rajnim. Odgovor? Preprost je. Maša je izjemna Kristusova daritev, saj se na našo prošnjo daruje sam 
Jezus Kristus kot Očetu najljubša žrtev. Duhovnik je samo božji predstavnik, ki opravi to Jezusovo daritev. Ob misli na 
naše rajne je dobro vedeti tole:  
Maša "pomaga" veliko bolj tistim rajnim, kateri so jo cenili v svojem življenju! Če so se maše udeležili kdaj tudi med 
tednom in če so molili s srcem, jim maše, darovane za njihov pokoj, veliko koristijo.  
Še vedno drži isto: vsak žanje, kar je sejal. 
Duša pokojnika, ki je prišla v vice, na dan pokopa jasno vidi, če resnično molimo zanjo ali pa smo na pogrebu samo kot 
gledalci. Duše umrlih opozarjajo, da jim naše solze nič ne koristijo, pomaga jim samo molitev. Pogosto obžalujejo, da se 
ljudje udeležujejo pogrebov, ne da bi se obrnili na Boga z eno samo prošnjo ali udeležbo pri maši zadušnici!  
Zato, dragi moji, kadar hočemo rešiti dušo dragega bitja iz vic, naredimo isto: darujmo Bogu s pomočjo svete daritve 
njegovega ljubljenega Sina z vsemi zaslugami njegovega trpljenja in smrti. Oče nam ne bo mogel odreči te milosti. 
 

V novembru bomo obhajali v vseh župnijah (razen v Dravogradu, kjer je že bila) in pri podružnicah zahvalne nedelje.  
To bo krasna priložnost, da se zahvalimo za letošnjo obilno letino. Res je narava bogato rodila in imamo razlog za iskreno 

zahvalo. Pridimo k zahvalnim svetim mašam ter 
ozaljšajmo oltarje, ne le s pridelki narave, ampak s svojo 
navzočnostjo. 
 

V tem glasilu boste našli na koncu pregleda dogodkov tudi 
zapis o obisku našega odličnega misijonarja Petra Opeko. 
Kakšno čast smo doživeli, da smo mu lahko v dvorani 
Kulturnega doma na Ravnah prisluhnili. Hvala župniji 
Ravne, da nam je omogočila ta izjemen obisk. Nastala je 
tudi tale posebna fotografija, ki krasi našo naslovnico 
glasila.  
Več o naših dogajanjih najdete tudi na spletni strani 
www.jagnje.si ter nekaj tudi na Fb strani.                                                                                                                                                           

Igor - žpk moderator  PZD 

http://www.jagnje.si/


 2 

                                        PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi 
- september in oktober 2015 v Pastoralni zvezi župnij Dravograd - 

        

NA PTUJSKI GORI MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE – 5. september 2015 
 ‘Lepo je biti s teboj, Jezus’. Pod tem geslom je v soboto 5. septembra potekal pri Mariji 

zavetnici s plaščem na Ptujski gori nadškofijski molitveni dan za duhovne poklice. Tudi iz 

naše dekanije se ga je udeležilo 35 molivk in molivcev. Na molitvenem romanju nas je 

spremljal kaplan Jure in molitvena animatorka Zofka Frank, ki sta že na avtobusu 

poskrbela za pravo duhovno vzdušje. 

Veliko romarjev iz celotne nadškofije se je zbralo z eno samo skupno prošnjo,» Bog, 

duhovnikom nam daj !« Med sv. mašo je s posebnim blagoslovom nadškof podelil novim 

župnijskim animatorjem za duhovne poklice, njihovo poslanstvo.                                   I.K. 

      

ROMANJE DRAVOGRAJSKIH PRVOOBHAJANCEV IN STARŠEV NA BREZJE - 5. september 2015 
V soboto 5. septembra so imeli letošnji prvoobhajanci in njihovi starši 

skupno romarsko pot na Brezje. Želja s strani staršev je bila podana že 

meseca maja v pripravi  na prvo sv.obhajilo.  Kljub slabemu vremenu, so 

se veseli odpravili na romanje. Veliko prošenj, želja in zahval je bilo v 

mislih, in srca smo goreče pripravljali na srečanje z Marijo Pomagaj. 

Vstopili smo v polno cerkev in že se je zaslišala prelepa Marijina pesem, 

ki nas je popeljala v sv. mašo. Prenekateremu so oči preplavile solze 

sreče in Sv. Duh je deloval v naših srcih. Božja toplina in pogled na 

prelepi Marijin oltar nas je kar vabil v svoj objem. Po kolenih okrog 

oltarja smo počastili Marijo ter v mislih in besedah izlili vse naše srčne 

želje in prošnje naši Materi, ki je polna milosti in usmiljenja. Pot nas je 

nato vodila do Radovljice, kjer smo si ogledali lectarski muzej in izdelavo 

lectarskega peciva. Naša pot nas je vodila še v Blejski vintgar, ki nas je očaral s svojo lepoto. Pot  domov nam je krajšala pesem  in 

prijeten pogovor, nekateri starši pa so na mikrofon izrekli svoje občutke romanja, ki je bilo neopisljivo lepo in prav gotovo bo 

odmevalo in žarelo v naših srcih še zelo dolgo.                                                                                                                                                Z.M. 

 

ROMARJI IZ EIBISWALDA PRI SV. KRIŽU – 13. september 2015 
V nedeljo,13.septembra, smo s slovesno mašo  obeležili  praznik povišanja sv. križa. V romarski cerkvi 

so se  nam tudi letos pridružili  verniki iz avstrijskega Eibiswalda. Maševal je črneški župnik Franček 

Kraner, ki je goste iz Avstrije pozdravil in nagovoril v nemškem  jeziku. Ti so sodelovali pri maši  kot 

bralci berila in prošenj. Praznovanje so olepšali pevci Črneškega župnijskega zbora.                           F.K. 

 
DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN NA PREVALJAH - 13.  september 2015 

Na Prevaljah se je pri farni cerkvi zgodilo že tretje dekanijsko 

srečanje družin pod geslom » LJUBEZEN JE NAŠE POSLANSTVO.« 

Okoli 30 družin, nekateri duhovniki, katehistinje in animatorji iz 

vseh župnij dekanije so se udeležili srečanja z namenom, da 

družine s skupnim druženjem ob pogovorih, izobraževanju, skupni 

igri otrok, darovanju sv. maše in razvedrilu med seboj podelijo 

svoje življenjske izkušnje, se podprejo in opogumijo za nadaljno 

poslanstvo služenja v ljubezni v družini. Bogato zastavljen program 

za starše in otroke, prijetno urejen prostor s tremi simboli: srčki, 

sončki in napis Ljubezen je naše poslanstvo, izbrana uvodna 

beseda voditeljice Mojce Prašnički in ubrano petje treh deklet je 

že takoj poskrbelo za pravo razpoloženje in povezanost v vseh v 

Bogu, ki je ljubezen Naddekan Igor Glasenčnik je v pozdravnem nagovoru orisal simbol sončnice, ki predstavlja Sonce, Jezusa. Vse 



 3 

je povabil, da bi prinašali to sonce v srca: starši v srca otrok in otroci v srca staršev, Vsak pa naj prinese sonce najprej v svoje srce. 

Kot eno sonce so  zapeli združeni pevski otroški zbori dekanije. Srčika dogajanja za starše pa je bilo bogato pričevanje zakoncev 

Štern iz Kokrice pri Kranju, ki sta poudarila, da je bistvo družinskega življenja dober odnos med zakoncema, za katerega si morata 

oba prizadevati. Tudi otroci so doživeli kako lepo je biti skupaj povezani v ljubezni pri iskanju skritega zaklada – koščkov srca, ki so 

jih sestavili. V zahvalo in blagoslov vsega kar se je dobrega in lepega ta dan zgodilo v srcih vseh udeležencev, je dekan Slavko Bek s 

sodelovanjem združenega otroškega pevskega zbora, prošnjami in zahvalami otrok daroval sv.mašo.                                                 I.K. 
 

SEMINAR RAZVOJA SAMOZAVESTI IN SAMOSPOŠTOVANJA-12. in 13. september 2015 
Skupina 25 ljudi se je na jesensko soboto v Dravogradu zbrala na seminarju, ki ga je vodil p. mag. Silvo Šinkovec. Namen seminarja 
je spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja, to je občutka lastne vrednosti. Dan je hitro mineval ob prijetnem 
druženju in odkrivanju notranjih poti in stezic. Večer smo zaključili s sv. mašo, v farni cerkvi. Lepo je bilo in obrazi so žareli. Tudi 
nedelja je bila delovna in sproščena. Bilo je več smeha, saj so morebitne zadrege prepustili preteklosti. Veseli, presenečeni, 
ganjeni…, tak je bil zaključek seminarja. Zahvala velja patru Silvu, ki je pomagal odstirati skrite zaklade, se razgledovati po notranjih 
stezicah, za vse, kar je podelil z nami.                                                                                                                                                                M.S. 
 

ŽUPNIK  IGOR JE PRAZNOVAL 60 LET - 26. september 2015 
Nadvse slovesno in praznično je bilo v soboto 26. septembra 2015 v 

dravograjski farni cerkvi. Župnik moderator g. Igor je z darovano sv. 

mašo skupaj z g. nadškofom Alojzem Cviklom, sobrati duhovniki, 

sorodniki in farani celotne PZD praznoval svoj 60. letni rojstni dan. 

Nekaj skrivnostnega in lepega, ki je povezovalo vse farane naše zveze 

župnij, se je dogajalo in pletlo že ves mesec prej po vseh župnijah, ko 

so tekle tihe priprave faranov na ta slovesni praznik. Vse je bilo na dan 

slovesnega praznovanja pripravljeno na praznovanje tako s strani 

slavljenca kot s strani faranov. Okrogel življenjski jubilej našega 

župnika Igorja in njegova darovana zahvalna sv. maša za njegove rajne 

starše, brate in sorodnike, sta združila vse župnije Pastoralne zveze v 

eno božje občestvo. Verniki so s svojo navzočnostjo izkazali 

spoštovanje in zahvalo gospodu Igorju za vsa njegova prizadevanja, za nesebično razdajanje, za njegovo posvečeno duhovniško 

roko in skrb. Kot zahvalo za mnoge talente, ki jih ima gospod Igor in z njimi deluje kot božji služabnik, so pri darovanju mladi 

položili na oltar simbolne slike: sliko not - njegovo bogato zakladnico pesmi in veselje do petja, ki popestrijo marsikatero sveto 

mašo in tudi druge priložnosti; sliko otrok - gorečnost s katero g. župnik poučuje in posreduje vero v Jezusa našim otrokom; sliko 

Jezus in otroci - ideje župnika in njegova ustvarjalnost ne poznata meja in ob sebi želi imeti tudi nas, vernike, da mu pomagamo 

graditi Božje kraljestvo tu na zemlji; sliko dlani-posvečene roke župnika, ki že 34 let delijo blagoslove med zaupano mu ljudstvo in 

cerkev Device Marije na Kamnu -njegovo prvo sveto mašo, ki jo je tam daroval. Pravo nebeško milino v srcih vseh navzočih, še 

posebej pa v srcu slavljenca, je ustvarila uvodna Marijina pesem z naslovom ‘Marija moje želje, za tvojo čast gore’, ki je našemu 

župniku najbolj pri srcu,  se je razlila iz grl pevcev združenih pevskih zborov vseh župnij. Tudi otroški pevski zbor je zapel svojemu 

župniku in veroučenci so izrekli svoje zahvale in prošnje in mu tako v vsej svoji otroški iskrenosti izkazali ljubezen. 
Ob koncu sv. maše smo farani Pastoralne zveze župnij v zahvalnem govoru povedali svojemu župniku, da ga imamo radi, da ga 
cenimo in spoštujemo in smo mu zaželeli to v pesmici: Radi vas imamo ! Bog naj vas živi v zdravju in veselju med nami še veliko, 
veliko, veliko blagoslovljenih let! Iskreno iz srca vam čestitamo za vaš okrogli jubilej in HVALA ZA VSE! 
                                                                                                                                                                    farani Pastoralne zveze župnij Dravograd 

NOV MOLITVENI PROSTOR V FARNI CERKVI v DRAVOGRADU - 26. september 2015 
V soboto 26. septembra je g. nadškof Alojz Cvikl s slovesnim blagoslovom izročil faranom nov molitveni prostor v dravograjski farni 

cerkvi. Ureditev molitvenega prostora v predverju cerkve, v tako imenovani » rumpl kamri« je nastala po zamisli župnika Igorja. S 

srčnostjo in z veliko vnemo si je prizadeval, da so s pomočjo sodelavcev bila vsa dela do sobote končana.  Notranjost je opremil po 

svoji zamisli s postavitvijo Marijinega kipa, svečnika za prižiganje sveč ob priprošnjah k Mariji, znamenjem križa, na stenah štirje 

panoji na katerih bo prikazano duhovno delo v župnijah pastoralne zveze v tekočem letu: na osnovni tabli (podoba keliha) so 

trenutno izpostavljeni 7. zakramenti), na posebni tabli (podoba ladje) pa vsi krščenci, poročenci, umrli, prvoobhajanci, birmanci.. in 

molitve, ki pomagajo k zbranosti in lepši molitvi. Nov molitveni prostor je dragocena pridobitev naše župnije, saj je namenjen 

popotnikom in vsem, ki se v naši cerkvi ustavijo, da najdejo trenutek duhovnega miru, ob Mariji zmolijo in prižgejo svečko za  svoj 

namen. Prostor je odprt s pogledom v cerkev, tako, da si bodo popotniki tudi lahko ogledali notranjost naše cerkve Janeza 

Evangelista. Ob tej priliki velja zahvala vsem, ki so pomagali ta molitveni prostor opremiti. Da je bilo delo opravljeno v tako 
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kratkem času velja zasluga in pohvala Slavku Vravneku, podjetju ZIP 

center za izvedbo pohištvenih del, Andreju Salčniku, ki je s svojo ekipo 

izdelal in podaril prečudoviti svečnik za prižiganje svečk pred Marijinim 

kipom, Faniki Jerčič, za očiščen Marijin kip, Zofiji Mager za koordinacijo in 

dogovore s podjetji ter seveda ključarjema Stankotu in Vinkotu.  Vsem 

iskren Bog povrni. 

Naj služi ta čudoviti prostor svojemu namenu za duhovne dotike z 

Bogom.                                                                                                              I.K. 

 

ZAČETEK NOVEGA VEROUČNEGA LETA V PZŽD IN SLOMŠKOVA NEDELJA – 27. september 2015 
Naša ustaljena pastoralna zavzetost se kaže tudi z veroučnimi srečanji. Vemo da je del verouka tudi sveta maša, saj se na poseben 

način srečamo z Jezusom in gradimo prijateljstvo z Njim. Zato smo želeli tudi letos na začetku veroučnega leta vsa naša 

prizadevanja, vse naše načrte, ideje, izzive, izročiti v Božje varstvo in z 

božjim blagoslovom pričeti veroučno leto. Katehetsko nedeljo smo 

obhajali v Šentjanžu, pri sv. Petru na Kronski gori, v Črnečah in Libeličah 

ter v Dravogradu 27. septembra, ko smo obhajali tudi Slomškovo 

nedeljo.  Pri darovanju so otroci na oltar prinesli risbe sonca z oblaki, 

drevesa in srca. Otroci so plakate dopolnili in tako poskrbeli, da je sonce 

s svojimi žarki zasijalo, drevo ozelenelo in zacvetelo, srce pa se zaiskrilo. 

Tako smo želeli skupaj s kruhom in vinom darovati naše veroučno leto s 

prošnjo, da bo obrodilo bogate sadove. Naj bo letošnje veroučno leto z 

Njegovo pomočjo v naši pastoralni zvezi polno sadov in božjih milosti.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                          Katja E.  
 

MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE Z BIRMANSKIMI PRIPRAVNIKI IN NADŠKOFOM KRAMBERGERJEM  
1. oktober 2015 

Prvi četrtek v mesecu oktobru so se v molitveni uri za nove duhovne poklice, v 

dravograjski farni cerkvi ob Jezusovi daritveni mizi z izpostavljenim Najsvetejšim, 

zbrali birmanski pripravniki vseh župnij Pastoralne zveze, z gostom upokojenim 

nadškofom Francem Krambergerjem. V uvodnem nagovoru birmanskim 

pripravnikom, botrom in staršem je gospod škof povabil vse k molitvi za nove 

duhovne poklice. Za vzor je postavil blaženega škofa Slomška in njegovo skrb za 

nove duhovnike, saj je leta 1859 ustanovil malo semenišče v Mariboru in vanj 

vabil dečke in jih vzgajal za duhovnike. Malo semenišče je delovalo vse do leta 

1941, ko je bilo prepovedano, šele leta 1962 je bilo na novo ustanovljeno. Vendar 

se danes mogoče prav zaradi izobilja vsega, ki ga imajo mladi, malo fantov odzove 

Božjemu klicu. Zato je poudaril, kako prepotrebno je moliti: 'Gospod, duhovnikov nam daj'! 
Ker je ta dan godovala Sv. Terezija Deteta Jezusa, je v pridigi pri sveti maši škof predstavil njeno sveto življenje. Predstavil je njeno 
ponižnost, čistost in gorečnost za Jezusa že v rani otroški dobi. Biti ponižen kakor otrok je življenjsko poslanstvo zrelega kristjana, 
na katero stopajo birmanski pripravniki po prejetju zakramenta sv. birme. Birmanske pripravnike je močno vzpodbudil, da naj 
pogumno stopijo za Jezusom na to pot ponižnosti s tem, da bodo iskreni, odkriti, dobri, brez zlobe in hinavščine, pripravljeni nositi  
ljubezen edinosti v svet.                                                                                                                                                                                         I.K. 

PRIPRAVLJALNI VIKEND MISIJONSKE SKUPINE PRIDI – 3. oktober 2015 
Letos se z Misijonsko skupino Pridi ponovno odpravljamo na Misijonske dneve. Služit med ljudi in oznanjat Božjo besedo na ulico. 

Tako smo si to soboto izbrali za naš pripravljalni dan župnijo Dravograd, kjer so nas prijazno 
sprejeli. Prišli smo, da se spoznamo med seboj, se pripravimo in zvadimo pesmi, ki jih bomo 
prepevali na ulici. Dan smo pričeli z molitvijo pred Najsvetejšim, kjer smo se popolnoma predali 
Bogu, mu izročili svoje težave, prošnje ter naše misijonarske molitve.  Ves naš dan je bil prežet 
s pogovorom, pesmijo in molitvijo. Neprecenljivo je, ko se skupaj zberemo mladi, ki želimo isto. 
Ponesti Božjo besedo med ljudi, širiti veselje in upanje za tiste, ki ga nimajo. Damo se na 
razpolago Bogu, On pa nas uporabi za orodje v svojih rokah. Veliko ljudi še ne pozna Božje 
neizmerne ljubezni, zato On pošilja nas, da jim jo ponesemo. Tako se letos podajamo v nemško 
mesto Hamburg. In prav letos nas je doletela posebna milost, saj nas bodo na poti spremljali 
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kar štirje bratje kapucini.  Naše druženje smo končali s sveto mašo. 
Naš pripravljalni dan je bil uspešen, bili smo utrujeni, a vseeno polni veselja in v pričakovanju letošnjih misijonskih dni, ko bomo 

lahko ponovno naredili nekaj dobrega za druge in za Boga.                                                                                                            Rebeka G. 
  

DEKANIJSKO SREČANJE MOLITVENIH SKUPIN NA RAVNAH – 3. oktober 2015 
V pripravi na diakonsko posvečenje domačega bogoslovca Robija 

Sekavčnika, je bilo v sklopu tridnevnice, v soboto 3. oktobra v župniji Ravne 

na Koroškem srečanje molivcev za nove duhovne poklice iz vseh župnij 

dekanije. Tudi iz naše župnije smo se ga udeležili. Srečanje je vodil kaplan 

Jure, gost pa je bil gospod dr. Stanislav Slatinek vodja centra za duhovne 

poklice. Med nami so bili navzoči tudi trije bogoslovci, ki so s svojimi 

pričevanji izpovedali kako jih je Bog poklical.                                                 I. K. 

 
 

 

ZAHVALNA NEDELJA V ŽUPNIJI DRAVOGRAD - 4. oktober 2015 
Vsakoletna zahvalna nedelja je res prelep praznik hvaležnosti. Ne gre le za zahvalo 

za pridelke zemlje, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, kot so 

svoboda, dobrota, dom, vera, medsebojni odnosi … Zahvala zajema vse naše 

življenje – vse, kar smo in kar imamo. Kristjani se namreč zahvalimo Bogu Očetu za 

vse, kar nam je podarjeno, z nedeljskim bogoslužjem. Tako smo tudi letos oltar 

okrasili z nekaterimi pridelki in sadovi zemlje, pa seveda še z mnogimi drugimi 

predmeti, ki ponazarjajo našo hvaležnost. Pomembna je vsebina in simboli, ki nas 

spomnijo, za kaj vse smo hvaležni. Včasih nas pretrese, ko vidimo bolne ali kako 

drugače 

trpeče. 

To je prav gotovo trenutek streznitve, ko smo hvaležni 

za svoje zdravje. Nikakor ne pozabimo na vse, ki nam 

stojijo ob strani v našem življenju. Zahvala velja našim 

najbližjim, ki za nas skrbijo, nas podpirajo, razumejo. 

Smo dovolj hvaležni? Znak hvaležnosti je že topel 

pogled, nasmeh, pozdrav, stisk roke …Ja, to danes 

storimo, ko obhajamo nedeljo zahvale za vse, kar smo 

prejeli in prejemamo. Zemlja nam je bogato obrodila, 

bili smo obvarovani suše, povodnji. Nevšečnih neviht s 

točo ni bilo, zmrzal nam je prizanesla v pomladi…zato 

je vsega dovolj za preživetje, pa tudi za to, da bomo 

lahko delili. Kar imamo smo prejeli zato, da delimo. 

Človek je največji takrat ko se zahvaljuje in daje…                                     

žpk Igor 

ZLATA MAŠA  JOŽETA KOPAJNIKA pri Sv. KRIŽU - 11. oktober 2015 
V nedeljo,11. oktobra, smo pri Sv. Križu nad Dravogradom prisostvovali 
ponovitvi zlate maše duhovnika Jožeta Kopeiniga, rojaka z avstrijske 
Koroške, ki ima v naši župniji sorodnike. Z jubilantom sta somaševala 
domači župnik Franček Kraner in Tone Štekl, ki je med mašo nagovoril 
zlatomašnika in prisotne. Predstavniki črneške župnije so pozdravili 
zlatomašnika in se mu zahvalili za slovesnost, ki so jo polepšali pevci 
cerkvenega zbora in otroški zbor iz Dravograda. Ne sme pa se pozabiti 
prizadevnih ljudi z Dobrove, Podklanca, Tolstega Vrha in Črneč, ki so s 
pripravo bogoslužnega prostora, praznično besedo in z dobrotami za 
obiskovalce poskrbeli,da je bilo nedeljsko dopoldne še lepše.                                                                                                    
                                                                                                                         F.K. 
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SVETE  BIRME  V ŽUPNIJAH  PZD - 17. in 18. oktober 2015 
Sveta birma v vseh župnijah je bila lepa in za birmance globoko duhovno doživeta, saj so se nanjo intenzivno pripravljali. 
Duhovna priprava birmancev je potekala že iz zibelke, kjer so svoje otroke starši pokrižali pred spanjem. Leta verouka so 
prinesla nekaj znanja, a največ štejejo osebne izkušnje, ki so jih doživeli tudi na oratoriju in v  zadnjem tednu priprav, ki  
je še posebej nagovarjal, tudi starše in botre. Za to je poskrbelo 12 gostov: spreobrnjenec-zdaj duhovnik, ki je šele pri 22 
letih spoznal Jezusa; zakonski par, ki se trudi živeti po Božjih zakonih; ozdravljeni odvisnik od mamil, ki je mlade opozarjal 
na pasti tega življenja; g. nadškof in mladi iz župnije Kotlje, ki so bili najsvetlejši zgled iskanja poti do Boga in naše matere 
Marije. Župnik Igor je pri sveti maši vedno povzemal pričevanja gostov in k temu vsak dan dodal en dar, ki ga podarja 
sveti Duh z birmo. Obe katehistinji, ga. Katja in ga. Sonja ter nekateri animatorji so z veseljem organizirali vso pripravo, 
ker se zavedajo, da je svet tam zunaj krut. Birmankam in birmancem smo še zaželeli, da bi vsak dan svojega življenja 
klicali svetega Duha, saj je Jezus tisti, ki pravi: »Z vami sem vedno, do konca sveta!« in k temu dodaja: »Prejmite Svetega 
Duha!« Izkusili ga bodo samo tisti, ki bodo za to redno prosili. Tudi danes in skozi celo življenje je potrebno ponavljati: 
»Pridi, Sveti Duh, pridi!« in bo prišel! Verjemite!                                                                                                                 M.K. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birmanci župnije Dravograd  
in Ojstrica 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       birmanci župnij Šentjanž in Šempeter 2015                                       birmanci župnij Libeliče in Črneče 2015 

 
 (foto Anka) 
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ZAHVALNA SVETA MAŠA ZAKONSKIH JUBILANTOV - 25. oktober 2015 
Žegnanjska nedelja 25. oktobra je bila posebna za zakonske jubilante Pastoralne zveze župnij Dravograd. 23 zakonskih parov, ki smo 
slavili svoj zakonski jubilej: 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 in celo 60 let zakonskega življenja, smo se odzvali povabilu k skupni zahvalni 
maši pri Svetem križu nad Dravogradom. Brez zunanjega blišča, tiho, a vendar notranje duhovno tako bogata sv. maša, ki jo je 
daroval naš župnik Igor, je globoko segla v najbolj svete kotičke src vseh jubilantov. Bili so sveti trenutki, ki smo jih doživeli ob pridigi, 
z Jezusovim dejanjem, ko je obstal ob težavi slepega Bartimaja, pa ob poudarjeni skrbi papeža in Cerkve za zakrament sv. zakona in 
družine, v sklopu sinode, ki pravkar poteka. Segle so v srca papeževe misli: »Bog je ljubezen ! Zvesta ljubezen moža in žene je 
mojstrovina človeštva. Ljubezen je svobodna, družinska obljuba je svobodna. Brez svobode ni prijateljstva, brez svobode ni ljubezni, 
brez svobode ni zakona. Družina živi iz obljube ljubezni in zvestobe, ki jo moški in ženska dasta drug drugemu. Ta obljuba pa se širi na 
vso družino in tudi na vse človeštvo.« Kot pravi papež, da je začetek družine stisk roke med moškim in žensko, da bosta skupa j vse 

življenje, tako je bil ta ponovni stisk roke, ki je bil 
blagoslovljen s strani duhovnika z blagoslovljeno 
vodo, podan kot obnova zaobljube, ki smo si jo 
zakonci izrekli ob porok in poroštvo zaveze ljubezni 
do konca. Lepo je bilo in nas presegajoče vse tisto 
kar smo pri tej sv. maši ozavestili o našem skupnem 
zakonskem življenju. Da, ljubezen v zakonu je 
darovanje, sprejemanje, razumevanje, odpuščanje, 
pozabljanje, prinašanje vsega Njemu, tihemu 
sopotniku in tiha zahvala v srcu Bogu za vse skupno 
prejeto darovano življenje. Veseli, opogumljeni, v 
srcih radostni, smo ta naš praznični dan obeležili še s 
skupnim kosilom in družabnostjo, v kateri nas je 
prisrčno počastil naš župnik Igor s pevkama. 

Vse se je zgodilo po Božji volji zaradi ljubezni, ki nas 
povezuje. Hvala vsem. Lepo je bilo!                                                               

I. K. 
(foto Anka) 

 

PEDRO OPEKA NA RAVNAH – nekaj vtisov s srečanja z njim - 24. oktober 2015 
Tudi v naši dekaniji Dravograd – Mežiška dolina smo gostili misijonarja Petra Opeko, ki se je odzval na povabilo kaplana iz Raven 
Jureta Sojča in sobotno dopoldne 24. oktobra 2015 gostoval v Kulturnem domu na Ravnah. Polna dvorana je bila navdušena, on pa s 
svojo neposrednostjo še bolj. Globoko so odmevale njegove besede, da je njegov največji sovražnik revščina in da se s svojim delom 
predvsem trudi, da bi ljudem, h katerim je odšel pred 42 leti, dal samo sebe, svojo ljubezen in da bi njegovi oskrbovanci ne bili lačn i. 
Da bi imeli dostojanstvo. Nenehno je poudarjal, kakor pred tem v Ljubljani, da je potrebno pomagati takoj, da ni potrebno toliko 
besed, kaj šele birokracije, za dobra dejanja. Pri tem se je spomnil tudi na papeža Frančiška, za katerega pravi, da je priljubljen, med 
drugim tudi med nekatoličani, ravno zaradi svojih neposrednih dejanj. Spomnil je tudi na begunsko krizo in poudaril, da je tudi on sin 
beguncev, ki so po vojni zbežali v Argentino. Zaupanja nam primanjkuje, zato tudi ne zaupamo nobenemu in še najmanj beguncem,  
ki pa si želijo samo miru, svobode, ki je v svoji deželi nimajo. Odločilni ljudje, predvsem politiki bi naj bili samo v službi ljudstva. Ker 
temu ni tako, ostajajo mnogi lačni in na robu družbe. Le služenje bližnjemu in dobrota nas združuje. Prireditev so popestrili tudi naši 
otroci, otroški pevski zbor iz Dravograda, Raven na Koroškem, skavti ter mnogi veroučenci (npr.mavrična veroučna skupina iz 
Dravograda, ki je redni verouk združila s srečanjem s priljubljenim misijonarjem). Tudi Peter je bil nad otroškim zborčkom navdušen, 

posebej nad njihovimi simboli, ki so jih ob 
prepevanju držali v rokah (srce, sonček, 
sveča), ki jih je hotel ponesti s seboj v njegovo 
malgaško vas. Na koncu srečanja se je iskreno 
zahvalil za vse, kar te dni prejema v Sloveniji in 
tudi na Ravnah. To toplino odnosa, 
sprejemanja in finančne podpore, ki jo je 
iskreno vesel, saj mora vsaki dan nahraniti 
približno 7000 otrok z rednim obrokom riža. 
Tudi oseben stik z ljudmi je vzpostavil, ko je 
potrpežljivo podpisoval svojo knjigo in kartice 
ter se fotografiral z mnogimi posamezniki. 
Tudi za naju dva si je vzel čas (Franček in Igor) 
in  nama bo fotografija z njim v trajen spomin.                                                                                                                                                        
                                                                    žpk Igor 
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ZAHVALA ŽUPNIKA faranom vseh župnij ob letošnji zahvalni nedelji 
Koliko sem dobrega prejel v tem letu tudi jaz kot vaš župnik, zato se ob letošnji zahvalni nedelji iskreno zahvaljujem: 
 

– ključarjem v vseh župnijah in podružnicah, posebej seveda ključarjema farne cerkve v Dravogradu, kjer živim in imata 
največ skrbi za prijetno bivanje. 
–  Zahvala velja obema sodelavcema, župniku pomočniku Frančeku Kranerju in duhovnemu pomočniku Marjanu 
Baniču, da lahko skupaj sodelujemo in rastemo kot občestvo duhovnikov. Verjamem, da se bomo znali še bolj 
povezovati in postajati pravi pastirji svojim vernikom.    
 – članom ŽPS v župnijah. Čudovita je naša povezanost, za kar skrbi Tajništvo naše Pastoralne zveze. Na tajništvo PZD 
sem še posebej ponosen, saj opravlja v tem mandatu res izjemno povezovalno vlogo. 
– zahvala župnijskim cerkvenim pevskim zborom za redno sodelovanje pri mašah in obredih. Zelo ste nam dragoceni. 
Zelo so nam dragoceni tudi otroci v otroškem zboru ‘Angelus Domini’ z voditeljico Zofijo v Dravogradu. Koliko je skrbi 
in vaj.  
– zahvala katehistinji in pastoralni asistentki Katji za ves trud, ki ga vlaga v otroke veroučence…hvaležen sem tudi v 
imenu vseh faranov. Pa Sonji Mlakar Kreft za verouk v Šentjanžu in izkazano pomoč.  
 – Zahvala velja bralcem božje besede za posredovanje božje besede. Veliko je vaše poslanstvo, nekateri se ga res v 
popolnosti zavedate in sodelujete. Pa tudi svetopisemski skupini, ki se srečuje, da sveto pismo bolje doumeva. 
– Zahvala vsem molivkam v molitvenih skupinah, Hvala za vaše nenehne molitvene vzpodbude, 
– Zahvala članicam Karitas v Dravogradu, Črnečah, Libeličah in Šentjanžu za celoletno pomoč, dežurstva, razdeljevanje 
dobrin ipd..mnogo je aktivnosti, ki jih opravite. Naj bogato Gospod nagradi slehernega od vas. 
– Zahvala velja vsem gospem, ki pomagate krasiti naše cerkve. Skrito je vaše delo, a tako zažari ob slovesnostih in 
vsakotedenskih nedeljskih mašah. 
–  zahvala velja animatorjem za sodelovanje in pomoč pri letošnjem oratoriju v Dravogradu in Šentjanžu, posebej 

Markotu Kocuvanu, ki jih vzpodbuja in povezuje… 
– Zahvala ministrantom za vso sodelovanje pri obredih, 
mašah…Veliko truda je vloženega, morda kdaj kaj 
duhovnega le zraste, kakšen duhovni poklic morda.... 
– Zahvala vsem, ki pomagate tako ali drugače pri potrebnih 
delih okrog in v župniščih. 
– morda sem koga spregledal?…se opravičujem, sicer pa 
se vsem in vsakemu iskreno zahvaljujem.  
Toliko lepega ste naredili za župnijo in za vsaki dan 
posebej sem hvaležen, da mi je dano imeti tako dobre 
sodelavce, da imam tako živo občestvo, ki mi prisluhne, 
razume in skrbi zame in za vse, kar nas povezuje. Naj bo 
tako tudi v prihodnje. 

           župnik moderator Igor                                                                            

POVABILO KARITAS župnije ŠENTJANŽ k zbiranju ozimnice 
Na jesen, ko obrodijo polja, sadovnjaki in vrtovi, se mnogi 
spomnijo ljudi, ki si niso zmogli pridelati ozimnice. Tudi v zahvalo 
Bogu za dobro letino ljudje radi darujemo pridelke, vložene stvari 
in ostalo, kar bi nekomu lahko prišlo prav. Letos bo župnijska 
Karitas Šentjanž v nedeljo 1. novembra in na nedeljo 8. novembra 
(pri Sv. Jedrti) razdeljevala vrečke, ki jih boste lahko vzeli ter vanje 
dali nekaj sadov iz vaših vrtov in njiv, pač to kar mislite, da lahko z 
njimi pomagate potrebnim. K sveti maši jih boste prinesli na 
zahvalno nedeljo  
15. novembra, ko bo akcija zbiranja ozimnice končana ter potem 
poslana potrebnim pomoči. Veliko je ljudi odprtih rok, ki vedo, kaj 
je to stiska in kaj je to neposredna, materialna pomoč, veliko pa je 
tudi družin, ki so v potrebi.                                                            
                                                                                              Karitas Šentjanž 
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MINISTRANTI v župnijah naše Pastoralne zveze Dravograd 
Nekoč je bil ministrant zastopnik zbranih vernikov, kaj pa danes? Čeprav pri maši sedaj vsi 

sodelujemo, vedno bolj čutimo, da potrebujemo vidna znamenja odrešenja. Lepo bogoslužje zato 
narekuje pestrost in urejenost dogajanja, kjer je vloga vseh sodelavcev-posebno ministrantov zelo 
pomembna. Ministranti skupaj z drugimi sodelavci pri bogoslužju uresničujejo skupno krstno 
duhovništvo in dajejo bogoslužnim opravilom praznični značaj, povečujejo njihovo izrazno moč in 
vernikom pomagajo doživljati božjo bližino.  
Biti ministrant? Biti na očeh vseh ljudi? Pomagati duhovniku? Na prvi pogled se zdi biti ministrant 
mogoče težko. Pa ni! Tisti, ki so kdaj že bili, vedo povedati, da jih je ta služba izjemno bogatila. Ker je v 
naši PZD veliko različnih pristopov k ministrantski službi, zato bomo ministriranje v župnijah v bodoče 
poenotili. Naredili bomo skupno srečanje zanje in sicer v soboto 14. novembra ob 17.00 v 
Dravogradu. Vsi otroci, ki vas to delo veseli, pridružite se nam in prijavite se nam.  

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV v Pastoralni zvezi župnij za november 2015: 
Torek 3.nov. ob 19.00: sestanek župnijske Karitas Dravograd 
Sreda 4.nov. ob 19.00: naddekanijsko srečanje katehistinj v Dravogradu  
Četrtek 5.nov. ob 19.00: seja Tajništva ŽPS Dravograd 
Sobota 7.nov. ob 10.00: srečanje birmanskih pripravnikov v MB z nadškofom na Vrbanski (Gimnazija AMS) 
Sobota 7. nov. ob 11.00: krstna sobota v Šentjanžu 
Sobota 7.nov. ob 17.30: srečanje za starše in vaje za bodoče ministrante župnije Dravograd 
Nedelja 8.nov. ob 9.30: uradni sprejem novih ministrantov v Dravogradu (Eva, Luka, Filip) 
Nedelja 8. nov. ob 9.30: Zahvalna nedelja pri Sv. Ožboltu in ob 11.00 pri Sv.Lenartu na Viču 
Nedelja 8.nov. ob 11.00: Martinova nedelja v Libeličah 
Ponedeljek 9.nov. ob 18.30: seja ŽPS v Dravogradu  
Torek 10.nov.: srečanje vseh duhovnikov z nadškofom v Mariboru 
Četrtek 12.nov. ob 17.00: PRVI RAZGOVOR ZA KRST /starši/ - v Dravogradu 
Sobota 14. nov. ob 9.00 do 10.30: Mavrični verouk v Dravogradu 
Sobota 14.nov. ob 11.00: krstna sobota v Dravogradu 
Sobota 14.nov. ob 17.00: skupno srečanje ministrantov za vse župnije PZD v Dravogradu 
Nedelja 15.nov. ob 8.00: Zahvalna nedelja pri sv. Jedrti in ob 9.30 pri Sv.Petru na Kronski gori 
Nedelja 15.nov. ob 11.00: Zahvalna nedelja na Ojstrici in blagoslov prenovljenega oltarja Sv.Ožbolta 
Torek 17.nov. ob 19.15: seja ŽPS Libeliče – v župnišču Libeliče 
Petek 20.nov. ob 16.30: DUHOVNA OBNOVA ZA PEVCE vseh župnij PZD – v Dravogradu 
Sobota 21. nov. ob 10.00: verouk za prvi razred župnije Dravograd 
Sobota 21.nov.: volilni občni zbor Mohorjeve družbe v Celju 
Nedelja 22. nov.: začetek Tedna Karitas 
Torek 24.nov. ob 19.00: seja Tajništva Pastoralne zveze Dravograd - v Dravogradu 
Četrtek 26.nov. ob 17.00: DRUGI RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ - v Dravogradu 
Petek 27.nov. ob 16.30. DUHOVNA OBNOVA ZA ŽPS, BRALCE b. b., MOLITVENIH SKUPIN – v Dravogradu 
Petek 27.nov. ob 18:00 na Homcu – Duhovni vikend za pobirmance (9. razred) in animatorje 
Sobota 28.nov.ob 11.00: Krstna sobota v Dravogradu 
Nedelja 29.nov.: Nedelja Karitas (nabirka namenjena za potrebe Karitas) 
Nedelja 29.nov.: pri vseh mašah blagoslov adventnih vencev 
Nedelja 29.nov. ob 13.00: ZVEZDNO ADVENTNO peš ROMANJE iz Labota v Šentpavelski samostan 

 
 

SVETA CECILIJA  (nedelja 22.11.) 
Ob prihajajočem godu zavetnice cerkvene glasbe se zahvaljujem vsem, ki dar petja (in igranja) delite z 

župnijo. Naj vas podpira s svojo priprošnjo zavetnica sv. Cecilija.  

Bogu hvala, da ga lahko slavimo tudi z glasbo. Sv. Cecilija je v svojem srcu slavila Boga. Naj bo zgled in 

priprošnjica tudi našim pevcem. Vsi pevski zboru v naših župnijah pa bodo izredno veseli novih članov 
zbora. Zato se jim z veseljem pridružite. Ne pozabite na duhovno obnovo v petek 20. novembra  

ob 16.30 v Dravogradu, ki bo za vse zbore naše PZD. Prihaja namreč leto božjega usmiljenja. 
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RRRAAAZZZPPPOOORRREEEDDD   SSSVVVEEETTTIIIHHH   MMMAAAŠŠŠ   VVV   ŽŽŽUUUPPPNNNIIIJJJAAAHHH   PPPZZZŽŽŽDDD   vvv   nnnooovvveeemmmbbbrrruuu   222000111555   
(((    nnnaaa   ssseeezzznnnaaammmuuu   sssooo   zzzgggooolll jjj    nnneeedddeeelll jjjssskkkeee   iiinnn   ppprrraaazzznnniiičččnnneee   mmmaaašššeee)))    

             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  sv.Eme v Šentjanžu; 
 
 

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 za + duhovnike in sorodnike, prijatelje in blagoslov grobov  
ŠP – 1. november – nedelja ob 9.30: I.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: na pokopališču molitve za rajne  in blagoslov grobov,ob 17.00 molitev rožnega venca,  
                                 ob 18.30 maša: + Ivanka Javornik 
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 
 

ŠT – 2. november – verne duše ob 8.00: + Martin Svetec   
ŠP – 2. november – verne duše ob 9.30: po namenu 
D – 2. november – verne duše ob 9.30: po namenu sv. očeta in za dobrotnike, ob 18.30:  + Vinko Dolinšek in sor. 
O – 2. november – verne duše ob 11.00: + Anton Matičko   
L – 2. november – verne duše ob 15.00: +  Kristina Brumnik – 11.obl.      

DSČ– 2. november – verne duše ob 16.00: + Marija Grešovnik 
Č – 2. november – verne duše ob 18.00: + Ivan Črešnik – 10.obl. in + Julijana Pošek 
 

Č – 8. november – nedelja ob 8.00: + Rudolf in Marija Kovač 
SJ – 8. november – zahvalna nedelja ob 8.00:   I.namen: + Klančnikovi in Sidarjevi , II.namen: + Bernarda Grzetič r.Pogorevc   
SK – 8. november – nedelja ob 9.30: + Mima Kogelnik  
SO – 8. november – zahvalna nedelja ob 9.30: I.namen + Pirnatovi, II.namen: za pretekle in sedanje dobrotnike cerkve   
D – 8. november – nedelja ob 9.30: + Poderčnikovi (Ivanka in Lenart)  
SL (Vič)– 8. november – zahvalna nedelja ob 11.00: za zdravje in srečo pri hiši in + Damjan Jamnik – 8.obl.   
L – 8. november – Martinova nedelja ob 11.00: + Bogomir in Marija Knez in Knez Pavli        

 

Č – 15. november – nedelja ob 8.00: + Marija Kvasnik – 21. obl. 
ŠT – 15. november – Zahvalna nedelja ob 8.00:   I.namen: + Alojz in Ana Temnikar , II.namen: + Slavko in Ivan Višner p.d. Napotnik  
SK – 15. november – nedelja ob 9.30: v dober namen in za zdravje   
ŠP – 15. november – zahvalna nedelja ob 9.30: I.namen: rajne in žive članice rožnega venca; II.namen: za dobrotnike župnije    
D – 15. november – nedelja ob 9.30: + Milan Čakš in Marjana Čas ter starši Mori  
O – 15. november – zahvalna nedelja in blagoslov obnovljenega oltarja ob 11.00: + Marija Pešl in ++ Branjelovi  
L – 15. november – nedelja ob 11.00: + + Norčevi 

 

Č – 22. november – nedelja ob 8.00:  + Simon Kotnik – 14.obl. in Zofijo in starši Meričnik 
ŠT – 22. november – nedelja ob 8.00:   I.namen: + Marta in Franc Škrabec –obl., II.namen: + Jože Križan    
SK – 22. november – nedelja ob 9.30: + Jožica Markovič  
ŠP – 22. november – nedelja ob 9.30:  + Jože in Katarina Arnuš ter ++Brezniški    
D – 22. november – nedelja ob 9.30: + Dušan Klug – 30.dan 
O– 22. november – nedelja ob 11.00: + starši Kotnik in Ivan ter Jože   
L – 22. november – nedelja ob 11.00:  + Ivan Vernekar 

 

V nedeljo 29. novembra se začne novo cerkveno leto.  

Začenja se adventni čas, zato bomo pri vseh svetih mašah blagoslovili adventne vence. Prinesite svoje    

venčke k blagoslovu in naj krasijo vaš dom. Otroci pa bodo sodelovali v akciji Otroci za otroke z adventnim    

koledarjem.  8. decembra 2015 pa bomo pričeli sveto leto božjega usmiljenja. 
 

L – 29. november – nedelja Karitas ob 8.00: + Amalija Pšeničnik in + Pavel Jergač 
ŠT – 29. november – nedelja Karitas ob 8.00:   I.namen: + Sgerm Jože – 4.obl. in Žvikart Štefan    
ŠP – 29. november – nedelja Karitas ob 9.30: :   I.namen: + Terezija Šinko – 1.obl.; II.namen: Berdnik Marija – obl. in Ivan - R    
D – 29. november – nedelja Karitas ob 9.30: + Ana Dolinšek in sor.  
Č – 29. november – Andrejeva nedelja ob 10.00: + + sor. Vrhovnik, Kotnik, Flis (mašuje g.Kopajnik), ter + Marija Flis 
O – 29. november – nedelja Karitas ob 11.00: + Marija Kolar  
D – 29. november – nedelja ob 13.00: 4. ADVENTNI ZVEZDNI POHOD in molitev s patri benediktinci v Šentpavelskem samostanu 
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DUHOVNA STRAN – ob dnevu spomina na rajne in dnevu Vseh svetih 
V skupnem hrepenenju po nebesih se 
lahko prepoznamo vsi, ki romamo, potujemo, vsi, ki smo slabotni in grešni, vsi, 
ki čutimo domotožje po Gospodovem obličju in si prizadevamo, da bi hodili z 
njim v večji iskrenosti in resničnosti. Če se bomo vsi vživeli v notranji svet 
človeka, »krščanskega romarja«, ki budno pričakuje Gospoda, bomo mnogo 
laže in z večjim veseljem izpolnili skupno nalogo, da se v hoji za Jezusom 
znova spreobračamo. 
Obudimo v sebi domotožje po nebesih in zaupanje v pomoč svetih. Svetniki so 
naši najdražji bratje in sestre, ki bedijo nad našo potjo vere. Oni za nas 
molijo, da bi mogli živeti v duhu evangelija, popolnem zaupanju v skrivnost 
Jezusove smrti na križu in vstajenja. Verujemo, da nam Jezus želi pomagati, 
da bi postali podobni njemu, Sinu večnega Očeta. 

 

                                                                                                         C. M. Martini 

 

Sv. Pavel piše: Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje … Že v 

Stari zavezi je Bog vabil judovsko ljudstvo k svetosti: Bodite 

sveti, ker sem jaz svet … Ta klic so mnogi kristjani vzeli kot 

temeljno vodilo svojega življenja. Množica kristjanov v prvih 

stoletjih in tudi pozneje, do današnjih dni je zaradi zvestobe 

Jezusu in njegovemu nauku darovala svoje življenje. Praznik vseh 

svetnikov je bil v prvih stoletjih praznik mučencev.  

V čem je svetost? Božja svetost je v njegovi neskončni ljubezni in 

usmiljenju do vsakega človeka! Jezus je Božjo svetost, svetost 

Svete Trojice razodel s svojim življenjem od spočetja do 

binkošti. Torej s svojim človeškim življenjem. Svetost je zato 

poklic vsakega kristjana! Na to nas spominja praznik vseh svetih. 

Svetost se ne razodeva samo v mučeništvu krvi, ampak tudi v 

mučeništvu ljubezni. Mnogi svetniki in svetnice, pa tudi žene in 

možje v vsakdanjem življenju in v različnih poklicih so uresničili svetost 

ljubezni. Kako lahko vsak od nas postane "svet"? Pri iskanju odgovora na to 

vprašanje nam lahko pomaga spraševanje vesti! Vsak dan naj bi se vsak od 

nas vprašal: Ob kakšni priložnosti sem zaslutil, da me Bog vabi k dejanju 

ljubezni? Morda v odnosu do domačih, do drugih …? Morda pri 

izpolnjevanju svojih stanovskih dolžnosti? Morda v odnosu do molitve, do 

Jezusovih vabil k prijateljskim odnosom, k hoji za njim …? Pomislimo večkrat 

na to, da je tvoja, moja, naša svetost predvsem v dejanjih ljubezni.  

Ljudje nismo rojeni za smrt, 

temveč za večno življenje. 

Bog, ki je ljubezen, 

ni mogel ustvariti človeštva 

za trpljenje in smrt,  

ampak ga je ustvaril 

za polnost življenja. 
 

S. Janežič 

 

 
Lahko trdimo, da je postati svetnik v bistvu lahko in da to zmore vsak človek. Biti svetnik pomeni predvsem popolnoma zaupati v 
Boga, vse od njega pričakovati in se prepustiti njegovemu delovanju. Milanski nadškof Giovanni Colombo je nekoč rekel: 
»Svetost ni monopol določenih življenjskih stanov, tudi ne privilegij kaste pobožnih ljudi, ki se ne srečujejo  s socialnimi izzivi in 
niso ogroženi od različnih vsakdanjih slabosti. Svetost je dejansko široka cesta, odprta za vse, ker je neuničljivo vpisana v krstno 
posvetitev. Kristjan uresničuje svoj poziv k svetosti predvsem in nadvse  v zvestem, velikodušnem in veselem izpolnjevanju svojih 
vsakdanjih nalog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         C. M. Martini 
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STRAN ZA KRIŽANKARJE in SMEH: 

                        NEKAJ LEPIH ŠAL: 
 

PO BRITJU – »Rudi, kaj ti uporabljaš po 
britju?« vpraša prijatelj. »Po britju?« »Da, 
po britju.« – »Hansaplast!« 
  
SLAN ZRAK – »Zdravnik pravi, da moja 
žena nujno potrebuje oddih na zraku, 
prepojenem s soljo,« pripoveduje Škot 
svojemu prijatelju. »Gotovo si jo poslal na 
morje!« – »Kako ti kaj takega pride na 
misel,« ga zavrne Škot. »Stvar sem rešil 
tako, da sem na ventilator obesil slanika.« 
 
NAGLUŠNOST – »Gospod branilec,« 
vpraša sodnik odvetnika, »ali imate še kaj 

povedati v obrambo svojega klienta?«  
»Da, gospod sodnik. Pri razsodbi morate 
upoštevati, da je moj klient naglušen. Zato 
se zgodi, da glasu svoje vesti ne razume 
vedno dobro.« 
 
S TEŽKIM SRCEM – »Kokoš ste ubili s 
težki srcem, kajne?« vpraša gost v vaški 
gostilni gostilničarja. »Zakaj?« – »Pod 
zobmi se čuti, da ste dolgo odlašali.« 
 
KOLONA – Oče pelje vso družino na izlet 
z novim družinskim avtomobilom. Kmalu 
vozi na čelu dolge kolone. Sin pogleda 
skozi zadnje okno in pravi: »Ati, naj te ne 
bo nič sram; tile za nami ne vozijo nič 
hitreje!« 

 

NAGRADNA KRIŽANKA: 
Tole križanko fotokopirajte, 
rešite in pošljite izpolnjeno na 
naslov: Župnija Dravograd, 
Koroška c.13, 2370 Dravograd. 
Trije izžrebani bodo prejeli 
nagrado.  

 
 
 

 

»Tako, vi ste torej očetov šef. 

Me veseli, da sem vas spoznal, 

gospod Priganjač sužnjev.« 

 
 
 
 
 
 

 

Glasilo Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 

Izhaja prvo nedeljo v mesecu. Tisk: BAJA DESIGN Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 250 izvodov. 

SLOVEN. MAJHNO ZADETEK

PRIIMEK KOPNO PRI RIMSKA

IZ ČRK SREDI IGRAH BOGINJA

HROMI VODE Z ŽOGO JEZE

MOŠKO

TELO-

VADNO

ORODJE

VRTEČI

SE DEL

ELEKTRO-

MOTORJA

IZCEDEK

NERGAČ, DREVES

DLAKO- DEL

CEPEC ATOMA

PLAVALNI LOČEN NEKDANJE

KLUB PROSTOR ŽIVAL, KI CESTNA CITROE-

MARIBOR V GLE- LETA MLAKA NOVO

(KRATICA) DALIŠČU VOZILO

IGRALKA

PTICA FERRARI

UJEDA … GRAFE-

NAUER

JAPON- TEKO- GORA V

SKO ČINA ZASAVJU

OBLA- ZA MATEMAT.

ČILO NARKOZO JURIJ …

NAS- 25. IN 10.

PROTJE ČRKA

OLAJŠA- ABELOV

NJA BRAT

UMET- PROS-

NOSTNA TOR V

GALE- CERKVI, 

RIJA KJER 

ZNANA DUHOV-

URADNI REKA V DROBNA NIK

SPIS NEKDANJI KITA DARUJE

SZ MAŠO

LJUD- …

STVO PRIPO- ZOLAJEV NAHTIGAL

V VEDNI ROMAN ANTON 

LAOSU PESNIK NANUT

AFRIŠKA

SESTRA IZRAZ REKA

ANTIGONE ŽALOSTI PRVA

ŽENSKA

POGO- ENAKI ČRKI

VORNI ČASO-

IZRAZ ZA PISNO

AVTOSTOP PODJETJE

UMETNI-

ŠKI FO- MLADA

TOGRAF OVCA

(BOGO)

ŽENSKO

IME; SADNI

TUDI ŠKOD-

RESJE LJIVEC

LESENI IZDELEK,

V KATEREGA 

POLOŽIJO TELO

UMRLEGA

PROSTOR, KJER

POKOPAVAMO

UMRLE

"Dolgost življenja našega

je kratka …" IZ PREŠERNOVE

PESMI Z NASLOVOM:


