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Številka 39/2015 –  
december 2015  
 

 

 
 
 
 
 

UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Bog z vami vsemi, dragi bralci našega skupnega glasila Studenec. Nova številka prihaja med vas. Hvala, da ste prejšnjo 
številko tako-rekoč 'razgrabili'. Seveda je nekateri niste dobili in zato zopet vabim, da se nanjo naročite ali pa vsaj povejte 
poverjeniku, da vas vstavimo na seznam in boste gotovo svoj izvod vedno dobili.  
Hvala vsem, ki ste tudi zdaj prispevali in pokrili nemajhen strošek tiska.  
    V decembrskem glasilu boste spet našli veliko dogodkov, ki so se zgodili v preteklem mesecu novembru.  
Bogu hvala za vse lepe dogodke v naši Pastoralni zvezi Dravograd (kratica: PZD). 
    Pred nami je neverjeten dogodek – papež je razglasil sveto leto božjega usmiljenja v marcu tega leta in to se prične 
8.decembra. Gotovo bo zaznamovalo vsakega od nas. Papež namreč takole pravi: '' Želel sem, da Cerkev v tem jubilejnem 
obdobju odkrije zaklad telesnih in duhovnih del usmiljenja. Kakor nas je namreč učil Kristus, postane izkustvo usmiljenja 
vidno ob konkretnih znamenjih. Vsakič, ko bo vernik osebno opravil eno izmed teh del usmiljenja, bo zagotovo prejel 
svetoletni odpustek. Od tod naj izhaja trud, da bi živeli usmiljenje, da bi pridobili milost popolnega in izčrpnega 
odpuščanja v moči ljubezni Očeta, ki ne izključuje nikogar. Gre torej za polno jubilejno izkušnjo, sad dogodka samega, ki 
ga praznujemo in živimo z vero, upanjem in usmiljenjem.'' Marsikaj se bo dogajalo po naših župnijah v tem svetem letu, 

še več na ravni nadškofije in dekanije. Upati je, da boste to sveto leto vzeli res za 
svojo in ji namenili veliko pozornosti. V tem duhu poteka tudi duhovna obnova za 
naše skupine, ki smo jo pričeli za cerkvene pevce, a je bila udeležba sila skromna. Le 
enajst jih je sodelovalo. Iz treh župnij ni bilo nikogar. Škoda. Duhovno poglabljanje 
pa je tako dobrodošlo in prav je, če si kdaj za to vzamemo čas. Vse nam bo v 
blagoslov. Dve uri, napolnjeni s to vsebino bodo blagoslovljeni. Verjemite! 
Sicer pa se bo zgodilo kar nekaj dogodkov v mesecu decembru. Posebej bi rad 
povabil k svetopisemskemu maratonu (trajal bo 4 do 5 ur), ki bo 18. decembra od 
19.00 do 24.00 ure.  
Svitne, te nekoč tako priljubljene, so tudi v Dravogradu dobro sprejete. Imamo jih 
že nekaj let dvakrat na teden v adventu – ob sredah in sobotah zjutraj ob 6.00. 
Vabljeni k njim še iz ostalih župnij. Posebno doživetje so za vse.  Miklavževanje je 
pripravljeno in lahko najdete razpored te lepe otroške prireditve na zadnji strani 
glasila. Vabljeni tudi na božični koncert vseh zborov v nedeljo 27.decembra v farno 
cerkev v Dravogradu ob 17.00 uri.  
 

Za nami je tudi srečanje ministrantov celotne PZD, a obisk ni bil tak, kot smo ga načrtovali. Zato bomo za nekatere 
župnije srečanje ponovili in odslej se bomo srečevali mesečno. Voditelj ministrantov bo Matic Jeseničnik ob podpori 
staršev in župnika. Vesel sem, da se naša srečanja po ŽPS v posameznih župnijah dobro odvijajo. Tudi Tajništvo PZD je 
dejavno in marsikateri sklep smo in bomo s skupnimi močmi uresničili. Hvala vsem za lepo sodelovanje.  
Pa še verski tisk. Naročilo nanj se naj opravi do konca decembra, prejeli boste posebne listke, jih izpolnili in tako potrdili, 
da želite tudi v prihodnje ali pa na novo postati dejavni bralci verskega tiska. Ta ni sam sebi namen, ampak ima 
plemenito poslanstvo in prav je, da ga beremo, smo nanj naročeni in ga s tem podpiramo,. Veliko je volunterskega dela v 
njem, veliko čudovite vsebine. Vsaka družina bi naj vsaj nekaj imela verskega naročeno. Tako pa… Preveč je rumenega 
tiska in ta je celo kristjanom zanimiv, čeprav nas ne gradi, ampak duhovno slabi in razdira. 
Radi naročite verski tisk in ga prebirajte. Obilo užitkov tudi pri branju našega glasila Studenec.                                                                              
                                                                                                                                                                                                        župnik Igor 
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                                 PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi  
                   november 2015 v Pastoralni zvezi župnij Dravograd  

OBNOVA KRIŽA NA POKOPALIŠČU V ŠENTJANŽU - oktober 2015 

Sodelavki Karitasa ga. Katica Lepenar in ga. Milena Dobnik, sta dali pobudo za obnovo križa na 
pokopališču, ki je bil že v zelo slabem stanju. Za pomoč sta prosili ključarja Tretjak Danila in Črta 
Epšek, ter gospoda Maksa Lepenarja. Akcija je stekla in v mesecu avgustu je bil križ obnovljen. 
Komunalno podjetje Dravograd je prispevalo nekaj materiala (barve in ploščice), kritino pa je 
prispeval g. Tretjak. Ključarja sta obnovila križ, g. Lepenar pa je položil ploščice in uredil okolico. 
Gospod Tretjak je obnovil križ tudi na spodnji strani cerkve in sedaj sta oba križa lepo obnovljena in 
okolica je lepa v cvetju.  Delo so opravili v celoti prostovoljno, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.                                                                                                            
J.O. 

  ZLATA POROKA ZAKONCEV LESIČNIK – 24. oktober 2015  
Na Ojstrici, kjer sta se spoznala pred več desetimi leti, sta v soboto 24. oktobra 
slavila svojo zlato poroko slavljenca Leopolda in Bibijana Lesičnik. 
Otroci so jima v farni cerkvi Sv. Janeza Krstnika pripravili prisrčno in lepo 
slovesnost. V začetku slovesnosti ju je počastila z nagovorom, voščilom in 
darilom županja Marijana Cigala. Nato je sledila slovesna sveta maša župnika 
Igorja, ki jo je daroval v zahvalo in priporočilo. Pogostitev je bila pripravljena v 
večnamenski dvorani osnovne šole na Ojstrici. Čestitamo. 
 
 
Slavljenca - zlatororočenca Lesičnik 

 
 

SREČANJE KATEHISTINJ IN KATEHISTOV KOROŠKEGA NADDEKANATA - 4. november 2015 
V sredo 4.novembra smo se na povabilo koordinatorke 
pri nadškofiji Maribor za katehistinje in katehiste 
s.Zdenke Prevolšek, zbrali na jesensko naddekanijsko 
srečanje v Dravogradu katehistinje in katehisti Koroškega 
naddekanata. Deset nas je sooblikovalo srečanje, na 
katerem je bila gostja katehistinja Fani Pečar iz Maribora, 
ki nam je teoretično in praktično podala temo UPORABA 
IGRE PRI KATEHEZI. 
Srečanje je bilo zelo zanimivo, na trenutke zabavno, saj 
smo spoznavali, kako čudovito je pri katehezah 
uporabljati didaktične igre, ki velikokrat pomagajo k 
boljšemu razumevanju veroučne snovi otrokom. Fani 

nam je s praktičnimi vajami in igrami pomagala začutiti potrebo in pomen vsega, kar gradi in poglablja naše veroučne ure z otroki. 
Tudi igra (lahko tudi npr.gledališka) pripomore k veselejšemu vzdušju in razumevanju naše vere, ki je predvsem graditev občestva in 
pravega, sproščenega odnosa z Bogom in nami.                                                                                                    I.G. 

 
SREČANJE NADŠKOFA CVIKLA Z BODOČIMI BIRMANCI 

V DVORANI ZAVODA ANTONA MARTINA SLOMŠKA V MARIBORU – 11. NOVEMBER 2015 
V športni dvorani Zavoda Antona Martina Slomška je potekalo prvo tovrstno srečanje nadškofa Cvikla z birmanskimi 
pripravniki, se pravi bodočimi birmanci Mariborske nadškofije. Zakrament svete birme bodo prejeli v pastoralnem letu 
2015/16. Srečanje se je začelo ob 10. uri z uvodni pozdravi, iskreno molitvijo k Svetemu Duhu ter dramatizacijo 
binkoštnega dogodka. Zatem so sledile čudovite delavnice, predviden je bil pogovor z nadškofom metropolitom msgr. 
Alojzijem Cviklom. Za sklep vsega dogajanja pa je bila sveta maša, ki jo je vodil nadškof ob somaševanju velikega števila 
duhovnikov. Posebnost srečanja je bil sprejem sveče “pobratene” skupine. Po poročanju Radia Vatikan in organizatorjev, 
je v Maribor prišlo 1324 birmanskih pripravnikov, z njimi 107 spremljevalcev in 100 animatorjev, 70 animatorjev pa je 
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vse pričakalo v športni dvorani.  Med udeleženci so bili tudi veroučenci 8. razredov iz naše Pastoralne zveze Dravograd. 
Birmanci so prejeli iz roka nadškofa svečo pobratene župnije. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Polna dvorana je bil dokaz, da je srečanje uspelo. Hvala nadškofu za to srečanje. 
 
 

SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV V DRAVOGRADU – 8. november 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trije novi ministranti, ki so stopili s posebnim obredom v    sedanja skupina ministrantov z voditeljem Maticem in župnikom Igorjem 
vrste ministrantov                                                                             

Veselo in radostno je bilo v župniji Dravograd. Po devetih mesecih smo se spet veselili novih ministrantov, ki so popolnili 
njihove vrste. Luka Ramšak, Eva Gostenčnik in Filip Rotovnik so vstopili med ministrante, seveda ob odlični podpori 
staršev, brez katerih ne bi bilo tako lepega sodelovanja z župnijskim občestvom. Čudoviti obred nas je vse nagovoril in 
olepšal že tako lepo bogoslužje, ki je sledilo. Ob tej priliki smo se zahvalili tudi dosedanji ministrantki Evi Vravnek, ki je 
sklenila svoje ministrantsko službo. Hvala za vse, kar je v svojem poslanstvu dala skupnosti vernikov.  

ZAHVALNA NEDELJA V ŽUPNIJI ČRNEČE – 15. november 2015 
Zahvalna  nedelja je v cerkvenem letu lepa priložnost, da se za vse dobro, ki smo ga 
deležni, iskreno zahvalimo Bogu in ljudem. V Črnečah in pri Sv. križu  se je naš župnik 
Franček Kraner zahvalil vsem, ki mu pomagajo pri delu za našo župnijo in pri bogoslužju: 
župnijskemu pastoralnemu svetu, pevcem, ključarjema pri Sv.križu, ministrantom in 
bralcem beril ter prošenj, 
članom župnijske Karitas, vsem, ki skrbijo za čistočo in lepoto bogoslužnih prostorov, 
posebej pa se je spomnil katehistinje Katje Epšek in Igorja Glasenčnika, naddekana in 
moderatorja naše Pastoralne zveze. V župnijski cerkvi  je tudi letos pripravila lepo in 
bogato dekoracijo prizadevna Andreja Epšek. Zahvalo pa so prejeli tudi domačini z 

Dobrove,Tolstega Vrha in Podklanca, ki so zgradili nove stopnice k romarski cerkvi sv.Križa, saj so bile prejšnje že dotrajane in 
nevarne. Žal pa še vedno nimamo ključarjev za župnijsko cerkev, saj  je sedanji ključar  bolan. Če župniku in župnijskemu 
 pastoralnemu svetu ne bo uspelo najti novih, bo potrebno iskati  ključarje  v drugih župnijah naše pastoralne zveze.                        F.K. 
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ZAHVALNA NEDELJA V ŠENTJANŽU IN ŠEMPETRU – 15. november 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvala. Beseda, ki  jo včasih morda težko izrečemo. V Šentjanžu so jo v nedeljo pri zahvalni maši velikokrat slišali.Zbrani okrog 
daritvenega oltarja, ki je bil lepo okrašen z letošnjimi pridelki, so vsi imeli priložnost, da se Bogu zahvalijo za vse. Župnik Igor se je 
zahvalil vsem, ki pomagajo, da je župnija Šentjanž živa in dejavna za svoje župljane. Ob tej priložnosti so mnogi prinesli polne vrečke 
pridelkov polja in vrtov za pomoči potrebne. Pred tem so jih razdelile članice župnijske Karitas in mnogi so se radi odzvali. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo še po maši. Podobno lepo je bilo tudi nedeljo pred tem pri Sv. Jedrti in pri Sv. Ožboltu v župniji Šempeter. 
Posebno slovesno pa je bilo v farni cerkvi pri Šempetru, kjer je župnik moderator Igor podelil javno zahvalo dosedanjemu ključarju 
Simonu Korinšeku  za zvesto delo v obdobju, ko je vršil službo cerkvenega ključarja v farni cerkvi Sv.Petra na Kronski gori.  
                                                                                                                                                                                        F.L. in G.I. 

DUHOVNA OBNOVA za cerkvene pevce Pastoralne zveze Dravograd – 20. november 2015 
Po sklepu Tajništva PZD je župnik Igor povabil cerkvene pevce, ki 
so v nedeljo 22.novembra obhajali god svoje zavetnice sv. 
Cecilije, k letošnji duhovni obnovi. Udeležba je bila skromna, saj 
so se duhovne obnove udeležili samo nekateri pevci iz 
Dravograda, Črneč in eden iz Libelič. Skupaj 11 po številu. Ostale 
tri župnije Šempeter, Šentjanž in Ojstrica niso bili zastopani. 
Škoda. Duhovna obnova je potekala kot priprava na sveto leto 
božjega usmiljenja. Čas dveh ur je kar prehitro minil in ob koncu 
so bili vsi udeleženci veseli, da so si vzeli čas za svoje duhovno 
oblikovanje in bili nagovorjeni, kako najbolje in prav živeti sveto 
leto božjega usmiljenja, ki ga je v marcu razglasil papež 
Frančišek.                                                                                         Z.M. 
 

BLAGOSLOV OLTARJA SV. OŽBALTA NA OJSTRICI – 22. november 
Nedelja 22.novembra bo zapisana v zgodovini župnije Ojstrica z velikimi črkami. Po 85.letih je uspelo 
obnoviti stranski oltar sv. Ožbalta, ki je bil res potreben temeljite prenove. Župnik in naddekan Igor 
Glasenčnik, ki je prenovljeni oltar blagoslov, je zbranim vernikom razložil vse o obnovi oltarja, o liku 
sv. Ožbalta in našem odnosu do kulturne dediščine. Slovesnost je bila pred začetkom nedeljske svete 
maše, zadnje v cerkvenem letu ob prazniku Kristusa kralja in na god sv.Cecilijie, zavetnice cerkvene 
glasbe. 
Delo obnove smo zaupali akademski restavratorki Poloni Petek iz Št.Janža na Dravskem polju, ki ga je 
strokovno in v zadovoljstvo vseh restavrirala. Po končanju obnove je v župnijskem glasilu zapisala: 
”Restavratorska sondiranja so razkrila, da se je pod preprosto koloriranemu oltarju skrivala 
marmoracija, kateri sem se poskušala čimbolj približati. Precej preperelo lesno okrasje je zahtevalo 
temeljito obnovo. Dela so potekala v cerkvi in delavnici, saj je bilo potrebno spodnji kamniti del 
oltarne menze marmorirati v sami cerkvi. Poseben poudarek sem posvetila ugotavljanju prvotnega 
stanja in načrtu koloriranja posameznih delov, da bi na koncu dobila harmonično celoto. Veliko je bilo 
dela s pozlato in srebrenjem.” 
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 Zanimivo je dejstvo, da je zadnjo prenovo oltarja tudi blagoslovil domači župnik Rudolf Kociper 29.junija 1930. Za to priložnost 
niso klicali kakšne eminentne osebnosti za blagoslov in tako je bilo tudi tokrat. V župnijski kroniki je ob tem dogodku tole 

zapisal: ””Dne 29.junija 1930 se je slovesno obhajal god farnega patrona sv. Janeza Krstnika. Pri 
tej priliki je domači dušni pastir blagoslovil dva, od pozlatarja g. Franca Zamuda iz Križevc pri 
Ljutomeru z njemu lastno spretnostjo,, prenovljena oltarja, glavni oltar in oltar sv. Ožbalta, 
prižnico in krstno omarico. V izbranih besedah nam je postavljal za vzor našega svetnika in 
vzglednika Janeza Krstnika sosedni trbonjski župnik g.Ferdinand Pohrašky, slovesno sv.mašo je 
pa bral upokojeni župnijski upravitelj perniški čg.Martin Vrzelak.” 
Po maši in slovesnosti pa so dobre domačinke (Unc, Srebnik, Šiler, Ledinek,…) pripravili 
dobrote, da smo se poveselili in tako na najlepši možni način naš skupni uspeh in obnovo 
proslavili. Zato velja zahvala vsem družinam, ki so darovale dobrote.  Zahvala velja tudi vsem, ki 
so svoj dar za obnovo že prinesli in prošnja vsem preostalim, da to še storijo. Ojstrčani so 
darežljivi in verjamemo, da bodo kmalu zbrali potrebna sredstva za poplačilo nastalih dolgov. 
Vsa nabrana sredstva se namreč prav lepo in koristno porabijo. 
Po slovesnosti je v župnišču potekala še seja Župnijskega pastoralnega sveta Ojstrica.      igo 

 
SVETEMU LETU BOŽJEGA USMILJENJA OB ROB  

Da bi izredno jubilejno sveto leto Božjega usmiljenja, ki ga je za vesoljno Cerkev razglasil papež Frančišek, 

doživljali kot čas milosti in kot novo priložnost za poglobitev naše vere, je Pastoralna služba v Mariboru pripravila 

pastoralni priročnik, (brošuro 88 strani), ki prinaša mnoge pastoralne spodbude, predvsem za duhovnike in sodelavce pri 
obhajanju bogoslužja, pri oznanjevanju, posebej še pri katehezi. 

Knjižica uvodoma posreduje povzetek ključnih tem jubileja Božjega usmiljenja. Sledi molitveni del, ki ponuja ljudske 
pobožnosti (rožni venec, molitvena ura, križev pot) uglašene na temo Božjega usmiljenja. Preko molitve se 

pozornost usmeri na obhajanje zakramentov. Vodnik ponuja dve pripravi na spokorno bogoslužje ter prispevke na 

temo zakramentov usmiljenja, sv. spovedi in bolniškega maziljenja. Preden se loti vprašanja, kako živeti Božje usmiljenje, 
nam knjižica ponuja srečanje s petimi vzori usmiljenja. V nadaljevanju knjiga prinaša uporabni katehezi za verouk in 

mladino. Na koncu knjige so predstavljene svetoletne cerkve v mariborski nadškofiji in program dogajanja v jubilejnem 
letu Božjega usmiljenja ter nadškofijski svetoletni koledar. 

Božje usmiljenje je ključ za odpiranje najhujšega zapora – zaprtega srca. Moje in tvoje srce se lahko v tem 
jubileju na stežaj odpre Božji milosti, ki čaka na nas in nas vabi z bogastvom svojega usmiljenja. Gre za srečanje z Njim, 

ki ga Mojzes opiše: »Usmiljen in dobrotljiv Bog, počasen za jezo in bogat z ljubeznijo in zvestobo« (2 Mz 34,6). 

»Vselej nam je potrebno zreti skrivnost usmiljenja. […] Usmiljenje: ta beseda razodeva skrivnost Svete Trojice. 
Usmiljenje: to je poslednje in najvišje dejanje, s katerim nam prihaja naproti Bog. Usmiljenje: to je temeljni zakon, ki biva 

v srcu vsakega človeka, ko z iskrenimi očmi pogleda brata, ki ga sreča na življenjski poti. Usmiljenje: to je pot, ki povezuje 
Boga in človeka, ker odpira srce upanju, da bomo vedno ljubljeni ne glede na meje, ki jih postavlja naš greh«  

 
NAPOVEDNIK DOGODKOV v Pastoralni zvezi župnij za december 2015: 

Torek 1. dec. ob 19.15 – sestanek ŽPS Črneče 
Sreda 2.dec. ob 9.30 – rekolekcija v Črnečah 
Četrtek 3.dec. ob 17.30 – molitvena ura za duhovne poklice – sodel.ministranti in starši iz vseh župnij  
Petek 4.dec. – adventna spoved in maša ob prvem petku pri Sv. križu 
Petek 4.dec. ob 16.30 – DUHOVNA OBNOVA za SODELAVCE župnijskih KARITAS – v Dravogradu 
Sobota 5.dec. ob 6.00 – svitne v Dravogradu  
Sobota 5.dec. ob 16.00 – miklavževanje v Dravogradu 16.00,Šentjanžu 16.00,  Črnečah 17.00, Libeličah 18.00 
Nedelja 6.dec. ob 11.00 – miklavževanje na Ojstrici po maši 
Torek 8.dec. ob 17.30 – ZAČETEK SVETEGA LETA BOŽJEGA USMILJENJA v Mariboru 
Sreda 9.dec. ob 6.00– svitnice v Dravogradu 
Četrtek 10.dec. ob 17.00 – PRVI RAZGOVOR ZA KRST v Dravogradu za vse župnije PZD (starši) 
Petek 11.dec. ob 16.30. DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE VEROUČENCEV – v Dravogradu 
Sobota 12.dec. ob 17.30 – uvodno srečanje birmanskih pripravnikov in njihovih staršev – v Dravogradu  
Sobota 12.dec. ob 6.00 – svitne v Dravogradu 
Ponedeljek 14.dec. – uvodno srečanje pripravnikov delivcev obhajila – v Dravogradu 
Torek 15. dec. ob 19.15 – seja ŽPS v Šentjanžu 
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Sreda 16.dec. ob 6.00 – svitne v Dravogradu 
Četrtek 17.dec. – začetek božične devetdnevnice  
Četrtek 17.dec. ob 17.00 – DRUGI RAZGOVOR ZA KRST (starši + botri) 
Petek 18.dec. ob 17.30 – priprava na spoved in spovedovanje za vse župnije – v Dravogradu 
Petek 18.dec. ob 19.00 – 24.00 – SVETOPISEMSKI MARATON v Dravogradu (branje Svetega pisma) 
Sobota 19.dec. ob 6.00 – svitne v Dravogradu 
Sreda 23.dec. ob 6.00 – svitne v Dravogradu 
Četrtek 24.dec. ob 18.00 – prva božična maša in božičnica v Šentjanžu 
Četrtek 24.dec. – božična (polnočna) maša pri Sv.križu 
Četrtek 24.dec. ob 20.00 – prva božična maša in božičnica v Dravogradu 
Četrtek 24.dec. ob 21.00 – božična večerna maša pri Sv. Petru na Kronski gori  
Četrtek 24.dec.  ob 22.00 – večerna božična (polnočna) maša na Ojstrici in v Libeličah 
Četrtek 24.dec. ob 24.00 – POLNOČNICA v Dravogradu in v Črnečah 
Petek 25. dec. dopoldan – praznične svete maše kot ob nedeljah  
Petek 25.dec. ob 11.00 – božična maša pri Sv. Magdaleni na Vratih 
Sobota 26.dec. dopoldan (kot ob nedeljah) – praznične maše v čast Sv.Štefanu z blagoslovom soli in vode 
Nedelja 27.dec. dopoldan – nedelja Svete družine – praznične maše in blagoslov otrok, v Dravogradu  
Nedelja 27.dec. - po maši na prostoru pred cerkvijo blagoslov mošta v čast Sv.Janezu, farnemu patronu 
Nedelja 27.dec.ob 17.00 – božični koncert vseh zborov občine v farni cerkvi v Dravogradu 
Ponedeljek 28 .dec zjutraj – tepežnica ''otročje'' (Šib-šab) 
Ponedeljek 28.dec. – pričetek koledovanja v Črnečah in Libeličah 
Torek 29.dec. ob 19.00 – S smehom v novo leto s Kimperk teatrom na Ojstrici v večnamenski dvorani  
 

RRRAAAZZZPPPOOORRREEEDDD   SSSVVVEEETTTIIIHHH   MMMAAAŠŠŠ   VVV   ŽŽŽUUUPPPNNNIIIJJJAAAHHH   PPPZZZŽŽŽDDD   vvv   dddeeeccceeemmmbbbrrruuu   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 –  6. december – nedelja ob 8.00: I.namen:+ Rus Matevž – 7.obl. in Nežka - R; II.namen: + Anton Brezovnik   
Č – 6. december – nedelja ob 8.00: + Pavel Kotnik – 2.obl. 
ŠP – 6. december – nedelja ob 9.30: + Marija Doler   
SK – 6. december – nedelja ob 9.30:: + Jože Kvasnik – 3.obl. 
D – 6. december – nedelja ob 9.30:: + Romana Grubelnik – 3.obl. in sor. – R    
O – 6. december – nedelja ob 11.00: + Antonija Božič In ++ Stoslovi 
L – 6. december – nedelja ob  11.00:  + Marija Kert 
 

ŠT –  8. december – nedelja ob 8.00: I.namen:+ Alojzija in Gvido Lavk ter Ivan in Pavla    
ŠP – 8. december – nedelja ob 9.30: + Tone Gnamuš   
SK – 8. december – nedelja ob 9.30:: za žive in rajne farane 
D – 8. december – nedelja ob 9.30:: + Jelica Gostenčnik     
O – 8. december – nedelja ob 11.00: + starši In brati Tavzelj In + Jože Mori   
L – 8. december – nedelja ob  16.00: + Marija in Pavel Dobrovnik in pri hiši pomrli 
Č – 8. december – nedelja ob 18.00: + Albert, Metod in Peter Kotnik  

 

ŠT – 13. december – nedelja ob 8.00: + + sor. Šibilja in Logar 
Č – 13. december – nedelja ob 8.00: + Hilda Vrhovnik – 21.obl. 
ŠP – 13. december – nedelja ob 9.30: + Marjeta Pirnat – 7.obl. in Franc 
SK – 13. december – nedelja ob 9.30: + Alojz, Marija, Ivan Kogelnik – obl. in ++ Klančnikovi 
D – 13. december – nedelja ob 9.30: + Anton Pečnik – 30 - dan 

O – 13. december – nedelja ob 11.00: ++ sor. Štafunko, Karničnik, Ošlovnik 

L – 13. december – nedelja ob 11.00: +  Tomaž Pavlič 

 

ŠT – 20. december – nedelja ob 8.00: + Lorenci Julijana in Franc - R   
Č – 20. december – nedelja ob 8.00: +. starši in Štefka Tajzel   
ŠP – 20. december – nedelja ob 9.30: + Slavko Žvikart 
SK – 20. december – nedelja ob 9.30: za žive in rajne farane 
D – 20. december – nedelja ob 9.30: + Anton Plantev – 10.obl. in sor. 
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O – 20. december – nedelja ob 11.00: + Jožef Matija 
L – 20. december – nedelja ob 11.00: + Ivan Rožej        

 

ŠT – 24. december – nedelja ob 18.00: + Ivan Kotnik    
SK - 24. december – nedelja ob 19.00: + Ivanka Gorinšek in rodbine Mačič, Mikeln,Delamea 
D – 24. december – nedelja ob 20.00: + Ivan Škratek – obl. 
ŠP – 24. december – nedelja ob 21.00: + Julijana Poberžnik 
O – 24. december – nedelja ob 22.00: + Franc Kanonik ter Ivan in Anica Oder 
 L – 24. december – nedelja ob 22.00: + Elizabeta Perovnik 
D – 24. december – nedelja ob 24.00: živi in rajni farani 
Č – 24. december – nedelja ob 24.00: + Maks Cehner 
 

ŠT – 25. december – nedelja ob 8.00: + Danilo Tretjak in Krakerjevi in Tretjakovi - R   
Č – 25. december – nedelja ob 8.00: + Štefan Skutnik 
SK – 25. december – nedelja ob 9.30: + Kristijan Haule 
ŠP – 25. december – nedelja ob 9.30: + Mika in Viktor Vrhovnik 
D – 25. december – nedelja ob 9.30: + Gregor in Alojzija Ott 
SM – 25. december – nedelja ob 11.00: + Štefan in Ida Poderčnik   
L – 25. december – nedelja ob 11.00: + Titus Kraker  
 

ŠT – 26. december – nedelja ob 8.00: + Vida Konečnik    
Č – 26. december – nedelja ob 8.00: + Štefan Hauli 
ŠP – 26. december – nedelja ob 9.30: + Marija Breznik  
D – 26. december – nedelja ob 9.30: + Štefan Mihelič in Ivan Hribernik  
O – 26. december – nedelja ob 11.00: + Avgust Vaukman 
L – 26. december – nedelja ob 11.00: + Štefan in Tončka Hudej 
 
ŠT – 27. december – nedelja ob 8.00: +  Ivan Kotnik    
Č – 27. december – nedelja ob 8.00: + Marija Cigala – 9.obl. in Vlado 
SK - 27. december – nedelja ob 9.30: + Mima Kogelnik – 1.obl. in Jožica 
ŠP – 27. december – nedelja ob 9.30: + Miha Ošlak 
D – 27. december – nedelja ob 9.30: + Ivan in Drago Žganec 
O – 27. december – nedelja ob 11.00: + Janez In Stanko Sekolonik ter Zofija Črnodolski  
L – 27. december – nedelja ob 11.00: + Milan, Fanika in Marica Zalesnik  

 

ČETRTI ADVENTNI ZVEZDNI PEŠ-POHOD  V SAMOSTAN ST.PAVEL – 29.november 2015 

Tudi letos nas patri z opatom na čelu iz St.Pavla vabijo na adventni zvezdni pohod. Že četrti po vrsti. Zberemo se v 
Dravogradu do 13.00 in nato z avtomobili krenemo v Labot, kjer se peš pohod pričenja. Za tiste, ki bi hoteli vso pot iz 
Dravograda pa velja, da se zberejo in krenejo na pot že ob 11.00. Pot je pestra, zanimiva, polna priložnosti za molitev in 
osebno delo v meditaciji ali pa klepet, ki spremlja vse pohodnike. Vsega je dovolj, a najlepše se zgodi v samostanski 
cerkvi Št.Pavel, kjer je po prihodu vseh skupin skupno molitveno srečanje s patri benediktinci. Za hrano in prevoz nazaj 
poskrbijo organizatorji. Zato le korajžno na pot. Ne bo vam žal. Vsa leta je bilo nepozabno. 

Advent – čas pričakovanja 
In tedaj bodo videli                                    Eno najlepših človeških izkustev je pričakovanje. Večkrat je celo lepše od 

Sina človekovega priti na oblaku                 izpolnitve. Ali ni otroštvo tako lepo ravno zato, ker otrok vedno nekaj 
z močjo in veliko slavo.                                pričakuje in si to v svoji domišljiji naslika v najlepših barvah in podobah? 

Ko se bo to začelo dogajati,                        Kakšen žar je v otroških očeh, ko prihaja Miklavž  ali se odpirajo darila ob  
se vzravnajte in vzdignite glave,                  rojstnem dnevu, godu ali ob božičnem drevesu! Lepo je gledati ljudi na 

kajti vaša odkupitev                                    železniški ali avtobusni postaji ali na letališču, ki koga hrepeneče čakajo 

se približuje.«   (Lk 21,27-28                                 in dočakajo. In kakšno bo tvoje letošnje pričakovanje? Kaj pravzaprav                    
                            pričakuješ od adventa?  Kaj se slika v tvoji domišljiji – kaj je tisto, čemur bo     
                                                                                namenjen čas »velike priprave«?            
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STRAN ZA OTROKE in SMEH in križanka: 
Sv. Miklavž 

 

Sveti Nikolaj oziroma Miklavž je svetnik, o katerem ni veliko verodostojnih 

pričevanj, obstaja pa zato toliko več legend o njegovem življenju in čudežih. Sv. 

Miklavža upodabljajo v škofovski obleki, s tremi zlatimi kroglami na knjigi, s 

tremi jabolki, včasih tudi s tremi hlebčki. Jabolka sodijo med obvezne darove, ki 

jih dobri svetnik prinaša pridnim otrokom v noči s 5. na 6. december. Tri zlate 

krogle pa simbolizirajo tri mošnje z zlatom, ki naj bi jih svetnik podaril trem 

revnim dekletom. Iz treh kep zlata so v ljudski domišljiji nastala tri rdeča 

jabolka. 

Miklavževanja v naših župnijah –sobota 5.decembra: Dravograd ob    
                                                                               16.00, Šentjanž ob 16.00, Črneče ob 17.00, Libeliče ob 18.00.  
                                                                               Ojstrica - nedelja 6. decembra po maši ob 11.00. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAVČNA NAPOVED – Gospa Popek dobi pošto z 

davčnega urada. V ovojnici so formularji za davčno napoved. 

Stara gospa jih pogleda, potem jih zloži nazaj v ovojnico ter 

priloži list s pripisom: »Vračam vam vaše prospekte, ker se 

nimam namena vpisati v tako komplicirano društvo.« 

 

NEVIHTA – Zunaj divja strašna nevihta. Silovito grmi in 

bliska. Mama gre potihoma v sobo svoje petletne hčerke, 

da vidi, če pri tem viharju spi. Mala odpre oči in 

zamomlja: »Ali očka že spet popravlja televizijo?« 

 

GORENJSKA – Gorenjc svoji izvoljenki: »Ljubica, 

čudovito lepe roke imaš! Prisezi mi, da si jih nikdar ne 

boš kvarila s prstani!« 

 

POGOVOR – »Uroš, pojdi v dnevno sobo, očka bi se 

rad pogovoril s tabo glede ocen.« – »Mami, rajši ne, 

očka tako rad govori z rokami!« 

 

POMOTA – Sodnik obtožencu: »In vi trdite, da ste 

svojo ženo ustrelili po pomoti?« – »Tako je, gospod    

sodnik. Nenadoma se je postavila pred mojo taščo!« 

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

NAROČNINE ZA VERSKI TISK 2016 
Družina – 98,80 €,  
Ognjišče - 29,70 €,  
Misijonska obzorja – 9,00 € 
Beseda med nami – 20,40 € 
Magnifikat – 55,80 € 
Mohorjeve knjige – 46 € (5 trdo vezanih knjig) 
#najst – 23,40 €                                                                                                       (ta križanka ni nagradna) 

Vzgoja – 18,80 €  
                                                                           

                                                                                   (ta križanka ni nagradna) 

V prejšnji številki ste lahko našli nagradno križanko. Mnogi ste jo rešili in danes objavljamo tri srečne izžrebane 
dobitnike. Ti so: Mojca Kadiš iz Robindvora, Angela Maurel iz Libeliške gore, Uršnik Franc iz Otiškega vrha. Čestitamo 

 

 

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

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

NEKD. OSEBA

PRED- KRMILO ENOLIČ- TISKOVNO PRERIJ- IZ

SEDNIK PRI AVTU NOST DRUŠTVO SKI VOLK SVETEGA

ZDA (BILL) PISMA

SODOBNI

SLOVENSKI

DIRIGENT

(CIRIL)

GLAVNO

MESTO

VELIKE

BRITANIJE

DA

JEZIK NEVARNO

ČRNCEV SINTET.

MAMILO

MREŽEVEC, NAGIB

JOSIP KAKO- ENOCEL. KLANCA

VANDOT VOST PRAŽIVAL IGRALEC

V MORJU LADD

NEPO-

NO-

VLJI-

VOST

OSEBA MOHOR. DEL

ALI DRUŽBA VRSTA VITEŠKE

STVAR, BOKSAR SLADICE BOJNE

KI ZEVA LOUIS OPREME

UKVAR- PETER

JANJE ŠTEFAN-

S ČIČ

ČIM POSESTNIK

PRED- ORLOV

MESTJE MLADIČ

SPLITA PLAVALNI

(SALONA) KLUB

ZVEZA HIŠNI

DRŽAV BOGOVI

V RIMLJANOV

ZDA ANA

VRSTA BODEČ

OPEKE PLEVEL

IME KONICA, LETOVI- ČRKA

FILM. ŽELO ŠČE V GRŠKE

IGRALCA REŽISER BLIŽINI ABE-

MARTINA RUSSEL OPATIJE CEDE

GEO-

METRIJ-

SKI

LIK

SODOBNI NEZNAN-

AMERIŠKI KA V

PISEC MATE-

(POTTER) MATIKI

Ž. IME, INDONE-

TUDI ZIJSKO

SLOVEN. OTOČJE V

TEDNIK MOLUKIH


