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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
'In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora'.(Lk 2,7) 

Cenjeni bralci našega glasila Studenec. Za nami je skrivnostno lep praznik Gospodovega rojstva in polno je bilo v njem 
lepih družinskih doživetij, kajne? Toliko lepega se v teh dnevih dogaja v vaših družinah. Verjamem, da je res tako, saj 
vsak, ki vsaj malo ima rad svojo družino, v kateri biva, naredi vse, da je lepo in doživeto. Hvala da ste svojemu 
družinskemu praznovanju mnogi dodali tudi obisk praznične svete maše na božični večer ali na polnočnico, nekateri tudi 
še na sam božič. Hvala, da ne pozabljate te duhovne dimenzije, ki še kako pomaga graditi vaše srce in vaš verni odnos do 
Boga.  Spoznali, utrdili in začutili smo, kako nas ima Bog rad. V letu božjega usmiljenja bomo to še bolj zaznali, ko bomo 
odpirali svoja srca in dušo Njemu, ki želi biti naš najzvestejši spremljevalec v življenju. Jezus, ki je prišel od nebeškega 
Očeta je imel nič koliko priložnosti, da bi izbral drugačno pot, a je izbral pot človeka. Gotovo je videl bisere morskih 
školjk, skrite diamante, zlato in kamen oniks, a šel je mimo njih. Videl je velika mesta, marmornate palače, a šel je mimo 
njih. Lahko bi se rodil v razkošni zibelki rimskih cesarjev, v zibelki, okrašeni z dragimi kamni: jaspis, safir, kalcedon, 
smaragd ... Lahko bi se rodil v Atenah, v Filipih ali Rimu. A On se je odpovedal vsem človeškim zakladom, le enemu se ni 
hotel odreči. Ob sebi je hotel imeti Jožefa in Marijo, MAMO IN OČETA - SKRBNIKA. DRUŽINO. Zato takole pomolimo ob 
naših jaslicah, ko vanje gledamo: 'Božji Sin, prihajaj k vsem članom naših družin, k mamam in očetom. Naj božična resnica 
družinam prinese mir, spravo in tisto veselje, ki ga svet ne more dati' Bodi zvesti spremljevalec naših družin. Ne dopusti, 
da bi bil iz njih izgnan. Trkaj na njihova vrata in odpiraj srca, da te sprejmejo, najdi pota in načine, da jim osvojiš srce. Naj 
ti pri tem tudi mi pomagamo, ki s tabo in z družinami čutimo. Naj bomo primerna orodja tvoje ljubezni. Amen.'  
 

V vseh naših župnijskih cerkvah (pa tudi v nekatere 
podružnice) ste postavili jaslice. Hvala vsem, ki ste toliko 
časa žrtvovali za postavitev čudovitih jaslic. Verjamem, da 
ste s tem obogatili tudi sebe. V cerkvi Sv. Petra na Kronski 
gori so tudi letos zažarele impozantne jaslice, ki so delo 
ključarja Gustija Vertačnika, ki je odličen jasličar. V 
Šentjanžu so jaslice letos prvič postavljali ključarji ob pomoči 
in nasvetih dosedanjih jasličarjev Tonija in Erne Breznik. V 
Dravogradu so jaslice postavljali starši letošnjih 
prvoobhajancev in so posebej sporočilna, saj nosijo ime: 
Jaslice božjega usmiljenja. Tudi jaslice v Libeličah, Črnečah in 
na Ojstrici so lepe in postavljene z veliko ljubeznijo. Skratka, 
vsem in vsakemu HVALA za velik trud in farani izrekamo 
priznanje vsem in vsakemu posebej. (glej slike na str. 5 in 6)        
 
Morda še tale misel: Otrok je zastonj. Zato je Bog postal 

otrok v jaslih, da bi to verjeli. To notranjo svobodo želi Marija prinesti tudi skozi vrata tvojega doma. Zato vam letos ob 
božiču iz srca voščim prav to, da bi doživeli Boga, ki je zastonj. Povsem zastonj! In želim vam, da bi vam praznik prinesel 
tudi veliko medsebojnih srečanj, ki bodo povsem zastonj. In končno, da bi ob vseh skrbeh sedanjega trenutka tudi svoje 
lastno življenje na novo doživeli kot zastonjsko. Potem bo marsikatera skrb postala drugačna. Naj vas spremlja blagoslov 
tudi v novem prihajajočem letu 2016. To so želje vseh duhovnikov in sodelavcev naše PZD.                                                                                                                                                                                                                                     

župnik Igor 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi december 2015 v Pastoralni zvezi Dravograd  
 

PRVO SKUPNO SREČANJE MINISTRANTOV  ŽUPNIJ PZD – 21. november 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po vnovičnem zagonu ministrantske skupine v župniji Dravograd se je v soboto 21. novembra uresničila želja, da so se skupaj zbrali 
vsi ministranti, ki sodelujejo pri bogoslužjih v vseh naših župnijah. Zbralo se je okoli dvajset ministrantov skupaj s njihovimi starši: iz 
Črneč, Kronske gore, Šentjanža in Dravograda. Gospod župnik moderator Igor je  predstavil pomen in poslanstvo ministrantov, željo 
po duhovni rasti pa tudi poenotenju sodelovanja pri obredih v vseh župnijah. Sledila je tudi praktična delavnica o ministriranju, 
skupna sv. maša  in prijetno druženje.                                                                                                                                                                   M.J. 
 

4. ZVEZDNI ADVENTNI POHOD IZ LABOTA V ŠT. PAVEL - 29. november 2015 
Spet smo doživeli letos že 4.adventno 
peš romanje iz Labota (Dravograd) v 
Šentpavelski samostan. Letošnje število 
pohodnikov je bilo še številčnejše od 
lanskoletnega, saj so se nam pridružili 
tudi pohodniki iz Mislinjske doline. Šli 
smo v dveh skupinah, ob 13.00 in 15.00 
uri. Lepo je bilo hoditi ob lepem 
vremenu proti čudovitemu samostanu 

Št. Pavel, kjer so nas že čakali iz štirih drugih pohodnih skupin. Po prihodu so nas benediktinci postregli (čaj so delili begunci iz Sirije)  
z okrepčilom čaja in s svečko, ki smo jo prižgali, da smo v procesiji odšli v svetišče ter sodelovali s patri benediktinci pri adventnih 
molitvenih večernicah. Lepo in prav je, da tako lepo sodelujemo tudi z verujočimi onstran meje ter krepimo svojo ljubezen, katero 
nas uči Jezus Kristus, ki v adventu pričakuje naš odgovor na ljubezen.                                                                                                        igo 

DOŽIVETA SV. MAŠA NA 1. ADVENTNO NEDELJO V DRAVOGRADU - 29. november 2015 
S prvo adventno nedeljo se je začel tihi in skrivnostni čas za nas. Vse je v pričakovanju rojstva 

našega Odrešenika Jezusa Kristusa. Da je to poseben čas božje milosti, ko Bog kot otrok 

prihaja k slehernemu izmed nas, je bilo tako zelo začutiti v nedeljski sv. maši v Dravogradu, ki 

jo je daroval župnik Igor.Na začetku sv. maše je sedaj že drugo nedeljo zapovrstjo molitev 

rožnega venca naših veroučencev povezala vse farane v eno občestvo.Bogato besedno 

bogoslužje o 25. letnem delovanju Karitas, čudovita simbolika blagoslovitve adventnih 

venčkov, ki so jih zopet spletle predane članice Karitas, je kar samo govorilo v srca v faranov 

in jih tiho nagovarjalo k dobroti, delu in darovanju za pomoči potrebne in za graditev miru in 

lepih medsebojnih odnosov v duhu ljubezni, ki jo je nam izkazal Jezus Kristus. Posebnega 

božjega dotika pri sv. maši so bili prvič deležni vsi otroci, ki še niso bili pri sv. obhajilu, saj so 

ga na poseben način doživeli z zaužitjem koščka blagoslovljenega kruha in pokrižanja s strani 

posvečene sestre usmiljenke Danile.Simbolično se je tudi na ta način zlilo v eno samo celoto: 

konec cerkvenega leta posvečenega življenja z pričetkom svetega leta božjega usmiljenja, ki 

se pričenja 8. decembra.Tako lepo nam je bilo. Bog je bil z nami s toplino, z novim upanjem 

in ljubeznijo v srcu smo odhajali domov, da povemo še drugim, kako lepo je biti z Jezusom  

                                                                                                                                                                 I.K. 

LEPA NEDELJA V ČRNEČAH OB GODU SV. ANDREJA - 29. november 2015 
S slovesno mašo, ki sta jo darovala Jože Kopeinig, letošnji zlatomašnikz avstrijske Korošk in domači župnik Franček Kraner,smo v 

nedeljo, 29.novembra, praznovali god sv. Andreja, zavetnika črneške župnije. V imenitnem nagovoru je g. Kopeinig razložil, da je 
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advent v srčiki priprava na SREČANJE, po 

katerem hrepenita Bog in človek. Za 

resnično srečo velja upoštevati,kar je 

zapisano v Hessejevi Siddharti: 

premišljevanje, potrpežljivost in odpoved 

(Premišljuj, čakaj, se posti!). Resnično pa 

ljubi le tisti, ki ima čas za bližnjega in Boga. 

Polna cerkev, ubrano petje cerkvenih  

pevcev, okrasje v prezbiteriju in Karitasovi 

adventni venci so praznovanje še olepšali. 

Po maši smo se srečali v župnišču in se naužili dobrot.                                                                                                                                                F.K.              

 

DUHOVNA OBNOVA ZA ČLANE ŽPS, BRALCE BERIL, MOLITVENIH SKUPIN, PEVCEV, STARŠEV, 
KARITAS SODELAVCEV iz  PZD - 27. november 
V štirih petkih v novembru in decembru je v Dravogradu potekala duhovna obnova za vse skupine v župnijah. Tako so bili povabljeni 

člani vseh skupin. Obnova je potekala v luči razglasitve svetega leta božjega usmiljenja. Žal je bila udeležba dokaj skromna,  Skupno 

dve urno druženje, ki je poleg globoke duhovne note, vsebovalo predvsem poučitev o svetem letu božjega usmiljenja, o osebnem 

pogledu, osebni pripravljenosti spreobrnitve, ki bo dana in sprejetju možnosti delovanja v svojem poslanstvu, nas je obogatilo in 

odprlo pogled naprej. Še kako potrebni smo božjega usmiljenja in spreobrnitve. Hvala župniku Igorju za trud.                                    I.K. 

 

MINISTRANTI NA OBISKU PRI MOLITVENI SKUPINI - 3. december 2015 
Prvi četrtek v decembru je ministrante 

župnije Dravograd v svojo sredo povabila 

molitvena skupina. V prijetnem domačem 

vzdušju kapelice je čas kar prehitro 

minil. Skupno molitev pred izpostavljenim 

Najsvetejšim je še posebej polepšalo 

veselo skupno petje. Pri maši, ki je sledila 

pa smo vsi skupaj molili za nove duhovne poklice, ki jih tako naša župnija, kot tudi 

Cerkev na Slovenskem še kako potrebuje. Za konec pa so molivci presenetil 

ministrante še s sveže pečenimi dobrotami in prijetnim druženjem.                                                                                                           M.J.     

 
MIKLAVŽ OBISKAL OTROKE V ČRNEČAH - 5. december 2015 
V soboto zvečer  je v črneški cerkvi Miklavž s spremstvom angelčkov in parkljev obiskal 

otroke in njihove starše. Nestrpno čakanje je zapolnila zgodba o treh zlatih kepah, ki jo 

je doživeto prebrala Mira Mori. Otroci so Miklavžu dokazali, da znajo moliti, on pa jim je 

razdelil darila, ki so mu jih pomagale pripraviti sodelavke župnijske Karitas.  

                                                                                                                                         F.K. 

 
 

MIKLAVŽ OBISKAL OTROKE V DRAVOGRAJSKI CERKVI - 5. november 2015 
V začetku adventa, 6. decembra, je na cerkvenem koledarju svetnik – dobrotnik sv. Nikolaj – Miklavž, ki ga otroci zelo dobro poznajo, 

saj jih vsako leto na predvečer obišče in obdaruje. Tako je tudi letos preko sto otrok, v spremstvu staršev, v napetem pričakovanju sv. 

Miklavža, napolnilo Dravograjsko farno cerkev. Otroke je najprej prijazno nagovoril župnik Igor in jih s skupno molitvijo Svetega 

angela, z molitvijo k Mariji in Bogu-Očetu, popeljal v skrivnostni večer miklavževanja, ki so ga letos prvič pripravili skavti. Sledil je 

kratek pozdrav tajnice Župnijskega pastoralnega sveta Dravograd, gospe Zofije in že so skavti s svojo nenavadno animacijo razgibali 

in sprostili otroke. Velike otroške oči v pričakovanju prihoda Miklavža in malce strahu v srcih zaradi parkeljna, je otroke naredilo tako 

umirjene, lepe in angelske, saj so staršem in sebi potiho zagotavljali, da so bili skozi vse leto pridni, zato jim parkelj ne  bo naredil nič 

hudega. In prišel je slovesno po sredini cerkve sv. Miklavž v spremstvu dveh angelov. Otrokom se je zdel nebeško lep, saj je imel zlato 
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palico, rdečo škofovsko kapo in 

zdel se jim je cel ves zlat. Miklavž je 

prijazno nagovoril otroke , sprejel 

vsakega posebej, ga pokrižal in dal 

darilo, ki so ga z zahvalo ali z 

molitvijo otroci hvaležno sprejeli. 

Vse je bilo tako lepo, le ta nadležni 

parkelj se je priplazil po cerkvi v 

vsej svoji grozni in zlobni podobi, pa še na koru se je prikazal en grdi zlobec 

z rogovi. Otroci kar niso mogli dojeti prisotnosti teh dveh, saj so v svoji 

otroških glavah mislili, da so vendar bili skozi celo leto pridni. Vendar jim je parkelj bil le v poduk, da se morajo vedno truditi le za 

dobro in ubogati svoje starše, potem ne bo nobenega parkeljna, ampak bo prihajal samo Miklavž, ki je dober.                            babi I. 
  

MIKLAVŽEVANJE V ŠENTJANŽU - 5. december 2015 
Tudi v Šentjanžu je dobrotnik sv. Miklavž obiskal več kot 70  otrok, ki so se zbrali v 

cerkvi sv. Janeza Krstnikai in skupaj s starši nestrpno pričakovali njegov prihod. Za 

dobro vzdušje so poskrbeli veroučenci z zanimivo igro, primerno za ta praznični 

čas. Po nekajkratnem glasnem klicanju, je  Miklavž prišel in nas razveselil z 

vzpodbudami, lepimi besedami in molitvijo. V njegovi družbi so bili angeli, manjkale pa 

niso tudi »zverine«, kot jih je imenoval Miklavž. Toda zaradi pridnosti otrok »zverine« 

v Šentjanžu niso imele kakšnega posebnega dela.Miklavž je med vse otroke razdelil 

darila, ki so mu jih skrbno pomagale pripraviti organizatorke Miklavževanja – 

sodelavke župnijske Karitas Šentjanž, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.                      Črt 

 

 MIKLAVŽ NA OJSTRICI - 7. december 2015 

 Tudi v farni cerkvi na 

Ojstrici nas je obiskal 

Miklavž z bogatimi 

darili. Primerna knjiga, 

barvice, sladkarije in pomaranča, pa še kaj… Dovolj za skromno 

pozornost s katero nam je Miklavž povedal, da nas 

spoštuje, ima rad in navaja k dobroti. K tej nas je v nagovoru 

spodbujal tudi župnik Igor in s skupnimi močmi smo priklicali 

Miklavža medse. Tudi nadležna parkeljna sta bila, a ju je Miklavž 

hitro umiril in potrdil, da hočejo otroci biti samo dobri. Za hudobne na Ojstrici ni mesta….Starši 

so bili tega dogodka skupaj z otroci veseli in hvaležni. Zato so Miklavža in spremljevalce tudi obdarili. Miklavž se vsem staršem 

zahvaljuje. Hvaležnost je sestra Dobrote. In ti dve sestri sta radi vedno skupaj. Naj bo tako tudi v prihodnje.                               žpk Igor 

 

ZAČETEK SVETEGA LETA V STOLNICI Maribor - 8. december 2015  
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Na praznik Brezmadežne, 8. decembra 2015, zvečer je mariborski nadškof metropolit v stolnici vodil somaševanje in razglasil začetek 

leta usmiljenja za mariborsko nadškofijo. Z nadškofom so somaševali: upokojeni pomožni škof dr. Jožef Smej, ki je prav na ta dan 

obhajal 71-letnico duhovniškega posvečenja, člani stolnega kapitlja, naddekani in dekani mariborske nadškofije ter drugi duhovniki, 

predvsem iz mesta in bližnje okolice. Nadškof je v homiliji med drugim razmišljal o veličini Božje ljubezni in moči usmiljenja, ki je 

odsev te neskončne ljubezni. Naddekani in dekani naj sporočilo leta usmiljenja ponesejo po vsej mariborski nadškofiji, da bo oznanilo 

doseglo vsakega človeka. Ob koncu je naddekanom izročil prižgane svetilke z naročilom naj ponesejo luč usmiljenja in  naj pri svojem 

oznanjevanju razširjajo veselo evangeljsko novico ter spodbujajo, da bi bili vsi usmiljeni, kot je usmiljen nebeški Oče. Že pred 

slovesno mašo v stolnici je nadškof vodil molitev pred kipom Brezmadežne pri kužnem znamenju na Glavnem trgu v Mariboru. 

Srečanja pri kužnem znamenju se je udeležil tudi mariborski župan, gospod Andrej Fištravec. (vir: nadškofija MB) 

Svetoletno oljenko je za našo dekanijo in našo Pastoralno zvezo iz rok nadškofa prejel naš naddekan Igor Glasenčnik. V času svetega 

leta bo ta oljenka potovala iz župnije v župnijo ter tako povezovala vse vernike dekanije v vzpodbudo, da bi resno vzeli to sveto leto 

božjega usmiljenja. 

SKUPNI NAPOR LJUBEZNI ZA JEZUSOV TOPLI DOM- 3.adventna v Dravogradu - 13.december 
Adventni čas tako hitro teče, na adventnem 
venčku smo v nedeljo 13. decembra prižgali že 
tretjo svečko. Kako in kakšen hlevček 
pripravljamo v svojih srcih, za rojstvo 
Odrešenika Jezusa Kristusa, ki prihaja? Cerkev 
nas je na tretjo adventno nedeljo povabila k 
veselju v teh dneh, saj nam Bog s svetim letom 
Božjega usmiljenja prihaja nasproti. Vabi nas, da 
v zakramentu svete spovedi očistimo svoja srca, 

sprejmemo očetovo ljubezen, mir in tako s svojim naporom ljubezni pripravimo 
topel hlevček v srcu za rojstvo Jezusa- Boga. Skupni napor ljubezni za topel Jezusov dom, se je pokazal v nedeljo v 
Dravogradu v darovani nedeljski sv. maši. Cerkev je bila dodobra napolnjena z verniki, veroučenci, starši. Za pravo veselje 
in upanje, so poskrbeli veroučenci s svojim lepim sodelovanjem pri maši. Za otroško pričakovanje in pogum v srcih so 
poskrbeli naši otroci otroškega pevskega zbora, ki so pogumno prvič stopili na kor. Prvič sta korajžno sedli za orgle in 
zborček spremljali Sara in Tamara. Tako so otroci s svojimi otroškimi glasovi še bolj olepšali adventno sveto mašo. V teh 
odločujočih časih, ko se hoče izpodkopati našo svetinjo življenja- družino, sta župnik Igor s pridigo in član Župnijskega 
sveta Marko, močno potrkala na srca vseh nas in vzpodbudila vse, da se pogumno zavzamemo za vrednote družine, 
pripravimo čist in topel hlevček za rojstvo Jezusa, tako, da na referendumu o družinski zakonodaji odločno izrečemo svoj 
PROTI. Doživeli smo, da je Bog na to tretjo adventno nedeljo zelo močno in odločno potrkal na srca nas vseh vernih, nam 

pokazal pot, opogumil k odločnim korakom in nam povedal, da nas neskončno ljubi in zato računa na nas.              I.K. 
 

PAPEŽ FRANČIŠEK je opogumil Slovence, da ohranimo družino kot osnovno celico družbe 
Tudi papež Frančišek, ki ga Slovenci zelo cenimo in spoštujemo je v svojem nagovoru pri avdienci posebej pozdravil romarje iz 
Slovenije in takole poudaril: »Prisrčno pozdravljam romarje iz Slovenije. Celotni Cerkvi v Sloveniji prinesite mojo hvaležnost za njeno 
prizadevanje v dobrobit družine. Želim opogumiti vse Slovence, še posebno tiste, ki imajo javno odgovornost, da ohranite družino kot 
osnovno celico družbe.« Kakor poroča Vatikanski radio je bil izida referenduma v Sloveniji zelo vesel, ko je dejal:«  
 

JASLICE V NAŠIH ŽUPNIJAH 
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Tudi letos ste s pridnimi rokami in dobrimi idejami postavili v vseh 
župnijah in celo podružnicah jaslice. Kako čudovito sporočilom prinašajo 
v naše življenje. Nikoli se jih ne naveličamo, ker tako globoko pokažejo 
na naša čustva, na našo globljo povezanost z Bogom  Jezusom , ki je 
postal eden izmed nas. Božičnice so pripravili v  Šentjanžu, Šempetru, 
Libeličah, Črnečah in Dravogradu. Tako so se na najlepši način začela 
večerna in polnočna slavja Gospodovega rojstva. Zahvala velja vsem, ki 
so postavili letošnje jaslice. Bogate in lepe so, zato si jih le oglejte, da 

poživite svojo vero v božjo navzočnost med nami. 
    

MIKLAVŽEVA ZAHVALA 
Na predvečer svojega goda, v soboto, 5. decembra sem ponovno prišel v cerkve v naših župnijah Pastoralne zveze, v nedeljo tudi na 

Ojstrico. Spoznal sem, da me je pričakalo veliko otrok. Hvala vsem, ki so mi pomagali pri sprejemanju prijav, pripravi daril (Anica in 

Zofija), ter skavtom, ki so pomagali pri izvedbi miklavževanja v Dravogradu, Karitas sodelavcem v župniji Šentjanž in Črneče, ter 

sodelavcem v Libeličah in na Ojstrici. Vsem se iskreno zahvalim za vso pomoč. Prav tako pa se tudi zahvalim svojemu spremstvu.  

Več ste lahko prebrali na internetni strani PZD www.jagnje.si.                                                                                                      Miklavž 
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 2015  
Res živim mir, ki sem ga prejel? Se potrudim, ga ljudje okoli mene lahko zaznajo skozi moja dejanja? Ko res živim mir, je 
to vidno tudi navzven. Ne živim ga sam, ampak v družbi drugih. Preko dejanj ljubezni, ki nas povezujejo. Preko strpnosti, 
ki jo izražam. Preko pomoči, ki jo nudim. Preko nasmehov, ki jih podarim. Preko dobre volje, ki jo širim. 
Naš mir dejansko gori? Ali se samo zdi? Letošnja poslanica Luči miru iz Betlehema nagovarja vsakega od nas in nas vabi, 
da se v predbožičnem času poglobimo sami vase in se vprašamo, kakšne stopinje puščamo za seboj. Plamen, ki je 
prepotoval dolgo pot od Betlehema, preko Dunaja in Maribora vse do naših krajev, smo sprejeli v nedeljo, 20. decembra 
pri svetih mašah v naših župnijski cerkvah PZD. Hvala skavtom za vsakoletno prinešeno luč miru iz Betlehema. 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV v Pastoralni zvezi župnij za januar 2016: 
 

Nedelja 3. januar – Šempeter: začetek trikraljevske akcije z blagoslovom domov 
Ponedeljek 4. januar: seja ŽGS za župnijo Dravograd /po maši/ 
Torek 5. januar: Šentjanž: – začetek trikraljevske akcije z blagoslovom domov 
Torek 5. januar – Dravograd – začetek koledovanja  
Sreda 6. januar: pri mašah blagoslov vode v čast sv. Trem kraljem 

http://www.jagnje.si/
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Torek 12. januar: Šempeter ob 19.15 – seja ŽPS župnije Dravograd 
Četrtek 14. januar v Dravogradu: PRVI RAZGOVOR ZA KRST /starši/ 
Petek 15. januar: Homec-Duhovne vaje za veroučence 6. in 7. razredov (do nedelje opoldne) 
Sobota 16. januar v Šentjanžu: Duhovna obnova za vse skupine v župniji in starše   
Nedelja 17. januar – Šentjanž – predstavitev birmanskih pripravnikov in srečanje  
Nedelja 17. januar ob 11.00: Sv. Boštjan pri Dravogradu: maša, blagoslov krač in druženje 
Ponedeljek 18. januar: začetek molitvene osmine za edinost kristjanov 
Torek 19. januar ob 19.15: seja ŽPS župnije Sv. Peter na Kronski gori 
Petek 22. januar – srečanje bodočih delivcev obhajila in krajše izobraževanje 
Sobota 23. januar v Dravogradu: PRVO SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV za vse župnije PZD 
Četrtek 28. januar v Dravogradu: DRUGI RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/  
Nedelja 31. januar: nedelja svetega pisma /razstave SP v posameznih župnijah/ 
Nedelja 31. januar ob 17.00 – dobrodelni koncert za Etiopijo v gasilskem domu Črneče 
 

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; 
 
 

Č –  1.  januar ob 8.00:  PO NAMENU 
SK – 1.  januar ob 9.30:: PO NAMENU   
D – 1.  januar ob 9.30:: +  ANKA DULER in sor. 
O – 1.  januar ob 11.00: + FRANC POROČNIK     
L – 1.  januar ob 11.00: + MARIJA KRAMER in brati 
ŠP – 1.  januar ob  17.00: + MARIJA BERDNIK – obl. 
ŠT –  1.  januar ob 18.00: + NEŽKA RUS    
   

 ŠT –  3.  januar ob 8.00: + IVAN GRILC – 2.obl. in MICKA, ZOFKA ter JEGLIJENKOVI    
Č –  3.  januar ob 8.00: + ŠTEFKA TAUZEL 
D – 3.  januar ob 9.30:: + IVAN GRACEJ  
SK – 3.  januar ob 9.30:: + FRANC KRIVEC – 3.obl. 
ŠP – 3.  januar ob 9.30:+ KRISTINA GERHOLD in FRANC -r 
O – 3.  januar ob 11.00: + JOŽEF ŠTRUC     
L – 3.  januar ob 11.00: + mama ROZA -14 obl.. in  oče MAKS PŠENIČNIK 
 

SK – 6.  januar ob 9.30:: PO NAMENU   
D – 6.  januar ob 9.30:: +  TITUS MORI IN OČKOVI 
O – 6.  januar ob 11.00: + MARTINA KALIŠNIK     
ŠP – 6.  januar ob  17.00: + TONE GNAMUŠ     
ŠT –  6.  januar ob 18.00: + ANGELA RUPREHT    
Č –  6.  januar ob 18.00: + JULIJA IN ALFONZ NABERŽNIK 
  

ŠT –  10. januar ob 8.00: I.namen: + TEREZIJA KOTNIK – 1.obl./ II.namen: TATJANA KRENKER  - r    
Č –  10.  januar ob 8.00: + KATARINA in UROŠ ŠTAFUNKO 
SK – 10. januar ob 9.30:: + + KLANČNIKOVI in ROBINOVI  
D – 10. januar ob 9.30:: V ZAHVALO    
ŠP – 10. januar ob 9.30:+ MARIJA BREZNIK  
O – 10. januar ob 11.00: + JOŽE KOTNIK     
L – 10. januar ob 11.00: + ŠTEFANIJA ŠNABL in DOMINIK ter sor. 
 

ŠT –  17. januar ob 8.00: + MARIJA RUTNIK    
Č –  17.  januar ob 8.00: + MARIJA FLIS 
SK – 17. januar ob 9.30:: + ZORICA ZALOŽNIK  
D – 17. januar ob 9.30:: + BOŠTJAN ŠAJHER     
ŠP – 17. januar ob 9.30:+ IVAN VRHOVNIK 
SB – 17. januar ob 11.00: I.namen:+ ANTONIJA KORAT – PEČOVNIK/ II.namen: + ANTON IZAK 
L – 17. januar ob 11.00: PO NAMENU 
 

ŠT –  24. januar ob 8.00: I.namen:+ RUDOLF KOJZEK / II.namen: + HELENA POPLAS -r 
Č –  24.  januar ob 8.00: + PAVEL KOTNIK 
SK – 24. januar ob 9.30:: PO NAMENU   
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D – 24. januar ob 9.30:: + MORI FRANC in ZINKA   
ŠP – 24. januar ob 9.30:+ MIHA OŠLAK 
O – 14. januar ob 11.00: + KONRAD PALKO     
L – 24. januar ob 11.00:  PO NAMENU 
 

ŠT –  31. januar ob 8.00: + I.namen: + KAREL RAMŠAK in MARIJA -r / II.namen: + IVAN BARTH     
Č –  31.  januar ob 8.00: + ANICA in JOŽE DRETNIK 
SK – 31. januar ob 9.00:: PO NAMENU   
D – 31. januar ob 9.30:: + IRMA KAVTIČNIK – 6.obl.  
ŠP – 31. januar ob 9.30:+ + ŠTRUCOVI in BREZOVNIKOVI  
O – 31. januar ob 11.00: + ANTON POROČNIK     
L – 31. januar ob 11.00: PO NAMENU 
 

NAROČNINA NA VERSKI TISK - vabilo na naročnino 
Prosimo vas, da do konca januarja poravnate naročnino na verski tisk. Če kdo sedaj ne zmore, naj samo sporoči, da ga zapišemo kot 
naročnika in bo plačal pozneje. Če le morete, ostanite zvesti naročniki na Družino in Ognjišče. 
Zelo priporočam to branje. Naj ne bi bil noben član ŽPS brez tednika Družine. Za otroke in mlade še posebej vedno bolj kvalitetno 
Mavrico in revijo #Najst za mladostnike. Lahko je to tudi koristno darilo. Vsi, ki želite biti bolj poglobljeni v duhovnem življenju 

priporočam Magnificat in Božje okolje.                                                                                                                   žpk Igor 
 

                                                              DELČEK STRANI ZA SMEH: 
  
 

DOKAZ – Med sodno obravnavo obtoženi nenadoma zaspi. »To je nezaslišano!« 

zagrmi predsednik sodišča. »Mi tukaj razpravljamo, obtoženi pa si privošči 

spanček!« Tedaj skoči pokonci odvetnik obtoženega: »Spoštovano sodišče, to je 

lahko najboljši dokaz, da je varovanec nedolžen. Saj poznate pregovor: 'Čista 

vest je najboljše vzglavje!'« 

 

NAMESTO KARTONOV – »Joj, pozabil sem rumene in rdeče kartone! Kaj naj 

zdaj naredim?« vzklikne nogometni sodnik pred začetkom tekme. – »Nič 

hudega,« odvrne stranski sodnik, »namesto rumenega kartona boš pokazal 

svoje zobe, namesto rdečega pa jezik!« 

 

ŽALOST – »Danes si pa nekam žalostna,« pravi Monika prijateljici. »Ja, 

pravkar sem prebrala knjigo z žalostnim koncem!« – »Katero knjigo pa?« – 

»Mojo hranilno knjižico!« 

 

POLJUBČKI – Suzana pride v slaščičarno in vpraša: »Koliko stane ta 

čokolada?« – »No, ker si to ti, samo en poljubček,« pravi slaščičar smeje. 

»Odlično, »odvrne Suzana. »Dajte mi, prosim, deset čokolad. Stara mama bo 

prišla v ponedeljek in bo plačala …« 
                                                                                                                                                     

              Pri prerisovanju je prišlo do osmih napak. Poizkusi jih najti! 

BOŽIČNO DARILO – »Kaj boš svoji ženi podaril za božič?« vpraša 

Škot svojega brata. »Vso svojo ljubezen!« odvrne ta. »Ne bodi nor! 

Kaj ji boš pa potem dal drugo leto?« 

 

SAMO DOBRO – »Glej, glej, koga vidim! Mislil sem, da si mrtev!« 

– »Ej, kaj pa govoriš?« - »Razumeš, zadnje čase sem slišal govoriti 

o tebi samo dobro!« 

LOGIKA – Škot reče ženi: »Draga, obleci si plašč, jaz grem v gostilno!« – »O! A me boš peljal na kozarček?«  

– »Ne bodi no trapasta. Samo peč sem ugasnil!«  
 

VOŠČILO ZA NOVO LETO: Duhovniki Igor, Franček in Marjan in člani Tajništva PZD želimo vsem bralcem in   
članom župnij blagoslovljeno novo leto, polno zdravja in blagoslova pri delu.   
 

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

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 250 izvodov. 


