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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  Pozdravljeni naši zvesti bralci glasila Studenec. Čudoviti dnevi okrog božiča in novega leta so za nami. Bogu hvala za te 
lepe dneve, ki smo jih doživeli. Duhovno bogati so bili, kajne?! A vsako praznovanje se konča. Tako smo že smelo stopili v 
novo koledarsko leto in že je za nami celi mesec januar. Polno dogodkov je že za nami, eni bolj, drugi manj bogati po 
dogajanjih, a gotovo so prinesli vsak na svoj način nekaj globokega, duhovnega za vsakogar. 
Mesec januar je mesec verskega tiska. To je znano in verjamem, da je vsaj nekaterim verski tisk zelo pri srcu. Žalostno 
seveda je, da mnogim ne pomeni kaj dosti. Iz leta v leto je manj naročnikov tednika Družina, Ognjišča… da ne zapišem, 
da je izmed množice ponudbe verskega tiska vsaj v naših župnijah naročnikov sila skromno število ali celo nič. Sprašujem 
se, zakaj nam verski tisk tako malo pomeni? Je res tako nepotreben? Kdor želi kaj globljega zase, pa brez njega ne more. 
To pričajo mnogi, ki so poglobili svojo vero, svoj odnos do Boga in soljudi. Mnogim ravno verski tisk pomaga, da 
vzdržujejo 'duhovno kondicijo' in preprečuje, da ne bi zašli v svet povprečja in negotovosti. Hvala vsem, ki tudi z 
naročnino na verske časopise podpirate katoliške založbe in njihove ustvarjalce. Ponosni smo lahko, da kljub naši 
majhnosti in maloštevilnosti imamo toliko odličnih sodelavcev in novinarjev, ki nam pomagajo k odstiranju svetega v nas 
in okrog nas.  
Obhajamo tudi nedeljo svetega pisma. Zadnja nedelja v mesecu nas vabi, da se zamislimo, koliko nam sploh pomeni ta 
knjiga vseh knjig?! Vzemimo v roke Sveto pismo! Sprejmimo ga kot Gospodov dar, ki nam ga po Cerkvi nenehno ponuja! 
Božjo besedo vzemimo za svojo. Naj postane sestavni del našega vsakdanjika! Ponotranjimo jo in ji dovolimo, da od nas 
nekaj zahteva, hkrati pa nas napolni z veseljem, saj je polna sladkosti. Napolnjeni z upanjem bomo mogli Božjo besedo deliti 
z vsakim človekom, s katerim se bomo srečali.  
Tako v burni preteklosti kot tudi danes nas Gospod nagovarja po Svetem pismu in nam po besedi ponuja hrano in moč. 
Sveto pismo je v marsičem odločilno vplivalo na življenje mnogih ljudi in narodov. Knjiga vseh knjig, ki predstavlja srčiko 
krščanskega bogoslužja in molitve, ostaja izredni Božji dar za sodobni čas. 

       Na koncu se naj vsem, 
ki ste pomagali h globljemu 
doživetju božičnih 
praznikov iskreno 
zahvaljujem. Povsod so bile 
lepe jaslice, na Šempetru 
velike, v Dravogradu 
sporočilne, imenovane 
'jaslice božjega usmiljenja' , 
v vseh župnijskih cerkvah pa 
narejene z ljubeznijo do te 
skrivnosti božjega 

učlovečenja. Koliko lepega razmišljanja lahko ob teh čudovitih sporočilih 
božiča spoznamo, meditiramo in uporabimo zase. A pred nami je novi čas – čas posta. Že z postnim pismom bomo 
opozorjeni s strani naših škofov, kako ga uresničevati.  Naj tudi prihajajoči postni čas pomaga k rasti naše ljubezni do 
Boga in do božjega usmiljenja. O letu božjega usmiljenja pa več v naslednji številki.  
Bog vas vse blagoslovi in hvala, da tudi z vašim prostovoljnim darom podpirate izid našega glasila Studenec, ki nas 
čudovito povezuje. Naj bo tako tudi v prihodnje.                                                                                                               župnik gor 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi december 2015 in januar 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

BLAŽENA MATI TEREZIJA BO KMALU URADNO RAZGLAŠENA ZA SVETNICO  
     Na njeno priprošnjo se je zgodil drugi čudež, ki je potreben za kanonizacijo. Papež Frančišek je 18. decembra 2015 podpisal dekret 
za priznanje čudeža na priprošnjo bl. Terezije iz Kalkute. S tem je priznal že drugi čudež (prvega je pred beatifikacijo leta 2003 sv. 
papež Janez Pavel II.), kar je bil še zadnji pogoj za njeno kanonizacijo. Pomenljivo je, da se je omenjeni čudež zgodil natančno 60 let 
po tem, ko je Mati Terezija razumela, dajo Gospod kliče, da zapusti mirno življenje skupnosti loretskih sester in služi revnim na cesti.                                                                
Povzeto po Radiu Vatikan 
 

BOŽIČNA DELAVNICA - IZDELAVA SPOMINKA ZA BLAGOSLOV OTROK- 19. december 2015 
      Dravograjski veroučenci skupine ‘Mavrica’ so sobotno srečanje izkoristili za 
izdelovanje prisrčnih spominkov za otroke in starše, ki bodo na nedeljo Svete 
družine in na nedeljo Jezusovega Krsta prinesli svojega otroka k božičnemu 
blagoslovu. Povabilo župnije so dobili starši, ki so svojega otroka krstili pred 
dvema, tremi ali štirimi leti in letošnje krščence v župnijah Pastoralne zveze 
Dravograd. Delček svojega verouka so pomagali pri izdelovanju spominkov tudi 
otroci prvega razreda. Bili so veseli in srečni, da so lahko bili koristni za širšo 
župnijsko skupnost. Ob koncu pa so ganjeni poslušali zgodbo o kruhu z naslovom 
KRUH IZ KAMNA. Kako res je, da lahko otroci storijo toooliko lepega, če so k temu 
vzpodbujeni. Hvala otroci, da ste. Hvala starši, da jih imate radi in jih vzgajate za 
Dobroto.                                                                                                       žpk igor 

 

DUHOVNI VIKEND ZA MLADE PO BIRMI -12. do 14. december 2015 
      Nekaj vtisov Marka in Vanje o pobirmanskih duhovnih vajah na Homcu. 
Še niti vstopila nisva v dom duhovnih vaj na Homcu, ko k nama že priletijo trije 
udeleženci in se nama dobesedno vržejo v objem.. Z ženo se spogledava in 
nasmehneva. Vzdušje je enkratno. Očitno sta za našimi mladimi čudovit večer in 
dopoldan. Vesela sva, da lahko ostaneva do konca. Mladi voditelji so si razdelili 
teme. Vsakič je nekdo od njih spregovoril in naši udeleženci so jim zavzeto 
prisluhnili. Očitno so se pred najinim prihodom pogovarjali o molitvi in kot sva 
slišala so prvi večer imeli »super molitev«. Začudena sva: naši najstniki so 
navdušeni nad molitvijo! Očitno so spoznali, da molitev niso samo obrazci, 

ampak še vse kaj več. Ravno jim eden od animatorjev-voditeljev razlaga, da lahko molimo v vsakem trenutku. Tudi takrat, ko sesamo 
po stanovanju ali se sprehajamo, celo med igro. Seveda so to preizkusili v delu po skupinah in delovalo je. Navdušeno pripovedujejo 
med odmorom …Pozno popoldan vajeti prevzame najstarejši voditelj: priprava na spoved. Med razmišljanji animatorji prebirajo 
zgodbe iz knjige Zmagoslavje srca. Mladi prisluhnejo. Pred seboj so imeli popisane liste. Očitno so se dopoldan že pogovarjali o 
grehu. Ena udeleženka mi veselo razlaga, da se je spomnila še enega greha in ga dopiše na že tako prepoln list papirja. Vesel  sem, da 
je iskrena do Boga. Izpraševanje vesti je moralo biti temeljito. Prideta naša duhovnika Igor in Franček. Vsi so želeli iti k sveti spovedi 
in predati Jezusu tisto, kar se je nabralo v njihovih mladih življenjih. Spovedi trajajo 15-20 minut. Ne morem verjeti. Od spovedi 
prihajajo veseli, nasmejani, tudi solzo sreče je bilo opaziti. V meni kipi molitev hvaležnosti, da mladi smejo v življenju doživeti tudi to 
izkušnjo. »Gospod daj, da bi ostali na tej poti, ki sledi Tebi!« Dan smo zaključili s slavljenjem. Skoraj 30 grl je na ves glas prepevalo in 
slavilo Boga. V zraku je bilo čutiti veselje, hvaležnost, tudi tiho ihtenje. Mladi so doživeli pravi dotik Boga. Vem, tega ne more 
razumeti tisti, ki tega še ni doživel sam. Priložnost ima seveda vsak! Bog je tukaj, ob meni, v vsakem trenutku dneva. Molitev je bila 
močna. Vsega se ne da. Obsedeli smo v tišini in tihem govorjenju. Nikomur ni bilo do spanja …Kratek vikend smo zaključili naslednji 
dan s sveto mašo. Vsak od mladih je napisal svojo zahvalo za minuli vikend in jih izmenično prebirali v posameznih delih bogoslužja. 
Vsakič sem obnemel nad tem, koliko je tem mladim ostalo in kako so bili napolnjeni s Svetim Duhom. Priznam, imel sem orošene oči. 
Prepričan sem, da je bil tudi g. župnik Igor, ki je sveto mašo vodil, presenečen. Samo prosim lahko, da bo ta vikend ostal še  dolgo ali 
za vedno v srcu in duši naših mladih.Za konec pa zahvala našim voditeljem, mladim iz Kotelj, ki so se temeljito pripravili. Videl sem, 
da so izgorevali in bili v nedeljo rahlo izčrpani. Bog povrni in upamo, da se še večkrat srečamo na podobnem srečanju.                  M.K. 

 

BOŽIČNICA IN BOŽIČNA MAŠA V ŠENTJANŽU - 24.december 2015 
      Verniki, ki so se zbrali k maši na sveti večer, so tudi letos doživeli lepoto božičnih 
skrivnosti preko zaigrane igrice veroučencev, ki so v sporočilu dogodka povedali, da nam je 
božji Sin bil darovan kot nekaj največ, kar nam je Bog Oče lahko dal. Svojega Sina v 
odrešenje.  Sv. mašo je daroval duhovni pomočnik Marjan Banič, ki ob nedeljah in praznikih 
prihaja, da s farani sodaruje svete maše. Tudi letos so verniki precej napolnili farno svetišče 
in podoživeli skrivnosti božiča.                                                                                                        Katja 
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BOŽIČNA POLNOČNICA V ČRNEČAH -24.december 2015 
Pred polnočno božično mašo smo si ogledali video jaslic z različnih delov sveta. Sledil je glasbeni 
nastop, na katerem so se z igranjem in petjem predstavile mlade pevke iz Libelič pod vodstvom 
Janeza Štreklja. Nato je župnik Franček Kraner daroval božično mašo.                                              F.K. 

 

BOŽIČ V ŽUPNIJI DRAVOGRAD -24.december 2015 
     Utrip župnije Dravograd je bil ves advent zelo živahen, farani smo pripravo na Božič vzeli zares in ves advent se je dogajalo  
marsikaj: adventni pohod faranov v samostan Št.Pavel, veroučenci skupaj s starši so v svojih skupinah izdelali jaslice za svoj dom in 
božične voščilnice za božični blagoslov otrok, župnijsko občestvo se je duhovno pripravljalo z duhovnimi obnovami za posamezne 
skupine, ki jih je imel župnik Igor in v maratonu branja Sv. pisma, neposredna priprava je potekala v božični devetdnevnici z 
nošenjem Marije – romarice; otroci in odrasli so opravili sv. spoved. Življenje v župniji je teklo kot živo žuborenje potoka, ki se je v 
čudovitem slapu izliv v morje Božjega usmiljenja,  ko so v prezbiteriju župnijske cerkve, po enkratnih zamislih župnika Igorja in 
zavzetih rokah staršev otrok 3.razreda – bodočih prvoobhajancev, nastale čudovite Jezusove jaslice Božjega usmiljenja. Na Sveti 
večer je župnija v božični večerni sv. maši in polnočnici v polnosti zažarela in doživela rojstvo pričakovanega Božjega otroka Jezusa 
Kristusa Odrešenika.Jaslice Božjega usmiljenja so po besedah župnika Igorja pri sv.mašah spregovorile faranom v srce; najprej  
otrokom in družinam in potem vsem faranom. Jaslice Božjega usmiljenja, ki so sestavljene iz treh delov, človeku najprej spregovorijo 
z Jezusovo zgodbo o izgubljenem sinu in usmiljenem Očetu. Samo preko človekovega skesanega srca, oče lahko v svojem usmiljenju 

človeka dvigne in ga popelje v življenje –čudovito 
pokrajino, ki predstavlja drugi del jaslic, v kateri človek 
živi in dela v vsakdanjem življenju. Za človeka je 
nevarnost, da ostane tu, veliko je pasti, človek pozabi na 
Boga in nikoli ne pride do ovčjega hleva in Jezusa v 
jaslicah. Zato sta tu začrtani dve poti ( pot v Nazaret, ali 
pot v Betlehem ), ki vodita do otroka Jezusa v jasli 
položenega. Da bi se človek ne izgubil, so ob poteh 
postavljena vodila – citati iz Sv. pisma Stare in Nove 
zaveze, po katerih Bog Oče in Jezus Odrešenik človeku 
ljubeče govorita in ga nežno vodita za roko, še preko 
majhnega vzpona, do končnega cilja v hlev do jasli, v 
katere je položen Božji otrok Jezus. In tu se človeku 
razkrije vsa življenjsko realnost: hlev z vsem gnojem in 
živalskimi vonjavami in prav tu v tej revščini se je 
učlovečil Bog- v otroku Jezusu, da je postal nam enak, 
naš. V največji bedi rojen je, da osmisli naše življenje in 

nas s svojim usmiljenjem vodi domov k Očetu. Zato človek pridi k jaslicam, ne boj se, usmiljeni Jezus te čaka! 
Na to sveto božično noč se je nekaj ponižno zganilo v naših srcih, vanje smo z vso nežnostjo sprejeli tega revnega otroka Jezusa-Boga 
in ga z radostjo ponesli domov z obljubo, da bomo z vso svojo ljubeznijo in usmiljenjem skrbeli zanj.                                                                     I.K. 

 

BOŽIČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV občine DRAVOGRAD - 27. decembra 
     Če velja, da dvakrat moli, kdor poje Bogu v čast, potem se je zadnjo nedeljo v letošnjem letu v dravograjski župnijski cerkvi veliko 

molilo. Iz grl pevk in pevcev devetih zborov iz naše občine so se kot Abelov 
dim dvigali k nebu božični napevi in padali v božje naročje. Na god 
sv.Janeza Evangelista, zavetnika župnije Dravograd, so na božičnem 
koncertu zapeli mešani cerkveni zbori iz Dravograda, Črneč in Libelič, 
Vokalna skupina Šentjanž, moški pevski zbor Društva upokojencev 
Dravograd, Moški pevski zbor Štefan Goršek “Čaki” iz Šentjanža, Ženski 
pevski zbor Lipa, Moški pevski zbor Šempetrski pavri iz Otiškega Vrha in 
Dravograjski sekstet. Na začetku koncerta je vse pozdravil dravograjski 
župnik Igor Glasenčnik in med drugim dejal, da je petje v božjo čast v 
resnici molitev. Le pevec in Bog vesta, kako je s prošnjami, ki se dvigajo k 
nebu in kako z milostjo, ki se k človeku sklanja z nebes. Hkrati je prisotne 

povabil še k ogledu jaslic v cerkvi, ki so postavljene z mislijo na leto božjega usmiljenja, ki se je nedavno začelo.Vsak pevski zbor je 
zapel dve  pesmi, ki so jih zajeli iz bogate zakladnice božičnih napevov: ljudske pesmi, pa tudi stvaritve velikih skladateljev, kot so 
Haendl, Bhrams in Beethoven, predstavili so tudi priredbe skladateljice Tadeje Vulc in zborovodje Elizabete Skarlovnik. Prireditev je 
povezovala Danijela Sekolovnik. Koncert je sklenila svetovno znana Gruberjeva Sveta noč, ki je zadonela iz grl pevcev in obiskovalcev. 
Bil je res lep večer.                                                                                                                                                                                   F. K. 
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BOŽIČNI BLAGOSLOV OTROK IN JANEZOVO V ŽUPNIJI DRAVOGRAD - 27.december 2015 
      Na nedeljo svete družine 27.decembra je godoval tudi naš farni zavetnik Janez Evangelist. Zaradi veličine praznika svete družine, 
se je farni zavetnik spoštljivo umaknil in dal prazniku družine prednost. Farani pa smo našega farnega zavetnika kljub temu, v 

dogovoru s Sadjarskim društvom Dravograd, spoštljivo počastili. V 
začetku svete maše je župnik Igor blagoslovil namesto vina mošt, ki so 
ga prinesli farani k blagoslovu in je naša avtohtona pijača.Nato je 
sledila praznična sveta maša, ki so se je v lepem številu udeležile 
družine z otroki, ki so bile povabljene k blagoslovu otrok, krščenih v 
župniji v starosti od 2-3 let in ostali farani.V Božji besedi in v pridigi 
župnika Igorja so bile družine globoko nagovorjene k resničnim pravim 
odnosom v družinah (odnos med možem in ženo, odnos staršev do 
otrok in odnos otrok do staršev), ki temeljijo na medsebojnem 
spoštovanju, sprejemanju in usmiljenju drug drugega in samo taki 
odnosi prinašajo srečo že tu, kjer živimo in so poroštvo za srečno 
večno življenje pri Bogu. Po sveti maši je župnik Igor z veliko 
gorečnostjo in veseljem povabil družine z otroki k Jezusu položenim v 
jaslice Božjega usmiljenja. Po razlagi jaslic in skupni molitvi, je s 

klicanjem otrok po imenu župnik slovesno podelil vsakemu otroku 
posebej Jezusov božični blagoslov. Večji otroci so ob tem zaužil tudi 
košček blagoslovljenega kruha, manjši pa so prejeli božično voščilnico 
župnije. Pred cerkvijo je odhajajoče farane z degustacijo mošta in 
prigrizkom še pogostilo Sadjarsko društvo Dravograd. Vsi farani skupaj 
povezani v eno farno občestvo smo doživeli lepo praznično nedeljo svete 
družine. Z hvaležnostjo v srcu, z lepimi in toplimi občutki smo odhajali 
domov. Blagoslov otrok je bil tudi pri Sv. Križu, ki ga je podeljeval 
otrokom župnik Franček (glej sliko) in tudi v drugih župnijah PZD.              I.K. 

 

 
OBDAROVANJE MLADIH -28. december 2015 

       Na dan nedolžnih otrok se je  zbralo kar nekaj naši mladih, z namenom, da se medsebojno 
obdarujejo. Bili so veseli drug drugega in vsak je skrbno pripravil darilo z lastno iznajdljivostjo. 
Srečanje so začeli s slavljenjem in zahvaljevanjem Jezusu za vse dobro in vse preizkušnje, ki jih 
doživljajo. Razmišljali so ob podobah “Princa Miru”, ki je vsakega najbolj nagovorila: angel tolaži 
Jezusa, dotik Jezusove obleke, trkanje na vrata, zrenje v nebo, ipd. Sledi duhovnega vikenda so še 
močno prisotne … zato se kar niso mogli raziti.                                                                                     M.K. 
 

POBOŽIČNO ROMANJE V LJUBLJANO – 29. december 2015 
      Na pobudo ŽPS župnije sv. Peter na Kronski gori in v 
sodelovanju z župnijo Šentjanž, se nas je 49 faranov v torek, 
29.decembra odpravilo na romanje v Ljubljano. Ob prihodu 
v slovensko prestolnico, smo se najprej ustavili v župniji 
Štepanja vas, kjer nas je pričakal nasmejan brat kapucin 
Stane Bešter, ki je za nas v cerkvi, ki je posvečena sv. 
Štefanu, daroval sv. mašo, ki se je bomo še dolgo 
spominjali. Po maši v cerkvi in predstavitvi župnije in 
kapucinske skupnosti, smo druženje nadaljevali v dvorani 
njihovega župnijskega doma ob čaju, vinu in piškotih. Kmalu  
smo se morali posloviti od prijaznih gostiteljev in naslednji 
postanek naredili ob romarski cerkvi Marije pomočnice na 
Rakovniku. Tu nas je salezijanski brat Janez Suhoveršnik, 
seznanil s prekrasno cerkvijo, župnijo in dejavnostjo njihove 
redovne skupnosti. Občudovali smo z lučkami okrašeno 
notranjost cerkve ter tudi lepo pripravljene jaslice. Pred 

odhodom smo obiskali še kapelo Lurške Matere božje, katetri smo se v molitvi in pesmi izročili v  varstvo. Po krožni  vožnji po 
Ljubljani, smo pot nadaljevali peš na Prešernov trg do Tromostovja in tako občudovali okrašeno mesto, ter seveda jaslice v stolnici in 
frančiškanski cerkvi. Ob tem smo se spomnili na prekrasne jaslice v domači Šempetrski cerkvi, ki jih vsako leto naredi ključar Gusti 

Vrtačnik, za kar smo mu zelo hvaležni. Preživeli smo res lep dan v katerem smo gradili in krepili našo skupnost.                                B.J. 
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KOLEDOVANJE V ČRNEČAH, PODKLANCU IN LIBELIČAH - 31. december 
       Letošnje devetnajsto koledovanje zapored, je dvajset kolednikov v petih skupinah opravilo 

v dneh med božičem in novim letom. Odšli so od hiše do hiše in od srca do srca, ter ljudem 

prinašali blagoslov treh kraljev in veselo oznanilo, da se je za vse rodil Odrešenik. Naši župljani 

so kolednike lepo sprejeli  in pokazali pripravljenost pomagati slovenskim misijonarjem po 

svetu. Na vratih njihovih domov bo nalepka 20+G+M+B+16 pričevala, da so se izročili v varstvo 

Najvišjemu. Med koledniškimi skupinami  iz črneške župnije  je še posebej prizadevna skupina iz Podklanca, v kateri so: David Krajnc, 

Leon, Peter in Eva Kogelnik ter Neža Kosaber, ki obišče velik del  župnije: Podklanc, Ronet, del Tolstega Vrha in Sv.Križ na Dobrovi. 

Običajno se večina kolednikov po nekaj letih “kraljevanja upokoji”, toda omenjeni koledujejo skupaj že od otroštva in pridružujejo se 

jim novi osnovnošolci. Vsa pohvala za njihovo poslanstvo in naj jim veselje do koledništva ne usahne.                                                   F.K. 
 

KOLEDOVANJE V ŽUPNIJI SV. PETER na KRONSKI GORI - 3. januar 2016 
      V nedeljo, 3. januarja so tudi v naši župniji odšli na pot mladi koledniki. Kljub mrzlemu 
in zasneženemu dnevu, so v dveh skupinah obiskali skoraj 50 domov. Trikraljevska akcija je 
letos potekala pod geslom »Česar se mi veselimo – radi z drugimi delimo«. Laura, Aljaž, 
Blaž, Lana in dve Niki so v spremstvu Črta, Katje in Bernarde prebivalcem župnije oznanjali 
rojstvo Odrešenika, vsem želeli blagoslova in miru ter prosili daru za ljudi, ki v misijonih 
živijo v pomanjkanju. Hvala dobri vam ljudje, saj smo skupaj zbrali kar 561 €. Hvala tudi za 
vse sladke dobrote, ki ste jih namenili kolednikom.                                                                   B.J. 

  
 
 

                              KOLEDOVANJE V ŠENTJANŽU - 5. januar  2016 
      Na drugi sveti večer, 5. januarja, so mladi koledniki iz Šentjanža, ob pomoči animatorjev Sonje, 

Katje, Črta in Mance, ljudem ponesli mir in blagoslov. V treh skupinah so obiskali veliko domov in 

povsod so jih toplo sprejeli. Posebej veseli so bili darov, ki so jih ljudje velikodušno darovali za 

misijone. Iskrena hvala mladim ‘trem kraljem’ in animatorjem za njihov trud in vsem darovalcem 

tudi za sladke dobrote.                                                                                                                   Katja 

 
 

TRIJE KRALJI s pevskim zborom župnije Dravograd obiskali družine v fari – od 3. do 6. januarja 2016 
      Kot že vrsto let zaporedoma je tudi letos pevski zbor župnije 

Dravograd pripravil Trikraljevsko koledovanje po domovih v 

Dravogradu. Medse so povabili tudi tri može, ki so predstavljali 

sv. tri kralje: Gašperja, Miha in Boltažarja. Obisk domov so 

opravili v treh dneh pred praznikom Sv. Treh Kraljev in pri tem 

bili zelo srčni, saj so obiskali kar 68 domov v župniji. Še posebej 

so bili veseli obiska sv. treh kraljev prvoobhajanci in njihove 

družine. Prihod k hiši je naznanil zvonček, ki so ga nosili, svetla 

zvezda in pesem pevcev, ki so jo prepevali. Zapeli so koledniško 

pesem : “Dober večer Bog vam daj”. Kralj Gašper je prebral 

namen in posvetilo družini. Kralj Miha je blagoslovil hišo ali 

stanovanje na povabilo domačih, kralj Boltežar pa je pokadil 

prostore s kadilom. Nad vhodna vrata so nalepili nalepko z 

kraticami Sv. treh kraljev G M B in letnico 2016. Vsi skupaj so 

družno z domačimi zmolili Oče naš z namenom, da bi blagoslov, ki so ga nosili prišel in ostal vse leto pri tej hiši. Obiskanim so zaželeli 

še veliko zdravja in sreče ob še mladem letu, in že zapeli poslovilno pesem.“Mi se moramo posloviti…in odhiteli k naslednji družini. 

Na dan Sv. treh Kraljev pa so zvečer pred sv. mašo trije kralji in pevci stopili pred daritveni oltar in prebrali njihovo poslanico vsem 

prisotnim v cerkvi, oddali blagoslovljeno vodo in kadilnico. Darovane darove, ki so jih zbrali pa položili na oltar in bodo po sklepu 

namenjeni za misijone. Gospod župnik Igor se je trem kraljem in pevcem iskreno zahvalil za njihovo veliko srčno popravljeno dobro 

delo. Sledila je praznična sv. maša, ki je globoko duhovno obogatila vse, saj je poleg župnikove nazorne pridige, bila polna duhovnih 

simbolov z blagoslovitvijo soli, vode, krede in kadila. V imenu Treh kraljev in pevcev župnije Dravograd, se župnija iskreno zahvaljuje 

za vsa odprta vrata domov in src, ter prosi Gospoda blagoslova za vse!                                                                                                      Vančy- 



 6 

K OČETU V NEBESA JE ODŠEL ŽUPNIK IZ LABOTA (Lawamünda) ŽUPNIK IN DEKAN MARKO LAŠTRO 
     V 56. letu starosti se je od zemeljskega življenja poslovil  župnik in dekan Marko Laštro, ki je zadnja 
leta župnikoval v sosednjem kraju Labot (nem.Lawamund). Pogreb župnika je bil v soboto, 9. januarja 
2016 z mašo zadušnico v župnijski cerkvi Povišanja sv. Križa v Lukarišču pri Dugem Selu (blizu Zagreba). 
Bil je velik ljubitelj morja in glasbe. Tudi v Dravogradu je redko manjkal na raznih kulturnih, predvsem 
glasbenih koncertih. Bil je v prijateljskih odnosih tudi do koroških slovenskih duhovnikov in župnika v 
Dravogradu je večkrat rad obiskal. Znal je vzpostavljati lepe odnose z našo župnijo Dravograd in radi smo 
z njim sodelovali, posebej pri podružnici Sv.Trojica nad Labotom, kamor so v preteklosti in še danes radi 
romali farani iz Dravograda, Črneč, Libelič, Strojne in Raven na Kor. Povrni mu Gospod za vse dobro in 
lepo z bogatim nebeškim plačilom. Naj počiva v božjem miru.                                                            žpk igor 
  
 

SEJA ŽGS, DEKANIJSKA REKOLEKCIJA IN SEJA TAJNIŠTVA ŽPS – V DRAVOGRADU –, 7., 8., 9. januar 2016 
      Tri seje so se zgodile v preteklem tednu v župniji Dravograd: seja ŽGS Dravograd, 
dekanijska rekolekcija Dravograd-Mežiška dolina in seja Tajništva ŽPS Dravograd. Da bi 
župnija in dekanija bolje delovala, smo se v tem tednu zbrali kar na treh sejah. Najprej v 
ponedeljek zvečer člani župnijskega Gospodarskega sveta župnije Dravograd na svoji 
redni seji, kjer smo se seznanili z gospodarsko dejavnostjo župnije preteklega leta in z 
družabnostjo končali uspešno leto. Posebej se veselimo novih pridobitev: ureditev 
kanalizacije na javno čistilno napravo ter ureditev novega vodovodnega priključka, 
ureditev molitvene kapele v cerkvi ter ureditev učilnic z WC za deklice. V četrtek zvečer 
smo se srečali dekanijski duhovniki in katehistinje na svoji redni mesečni rekolekciji, kjer 
smo razglabljali o preteklih dogodkih in skupaj načrtovali dogajanja v dekaniji v 
prihajajočih mesecih. Naj odmevnejše srečanje bo prav gotovo srečanje bibličnih skupin 

na Ravnah v soboto 30. januarja. V petek pa smo se srečali na svojem sestanku še 
člani Tajništva ŽPS Dravograd in pripravili vse potrebno za redno sejo ŽPS v četrtek 22. 

1. 2016. Veliko časa smo posvetili pripravi 
usposabljanja in izobraževanja izrednih delivcev 
obhajila. Vsakršno srečanje je nujno potrebno, saj le 
tako lahko usklajeno delujemo v dobrobit naše fare 
in dekanije. Hvala vsem članom in duhovnikom za 
zavzeto in odgovorno delo ter vršitev poslanstva, ki 
nam je vsem zaupano.                                                 Igo 

 
  

PONOVOLETNO SREČANJE DUHOVNIKOV Z ŽUPANJO  
Prijateljsko vzdušje je vladalo na delovnem kosilu z županjo v hotelu 

Dravograd, kjer nas je zbrala županja Marijana Cigala. Pogledovali smo 
nazaj na prehojeno pot, se ozirali naprej na pričakovanja v novem letu. 

Sodelovanje je mogoče saj delamo z istimi ljudmi tudi duhovniki. Prijetno je 
bilo in naj prinese tudi konkretne rezultate. Vse župnije imamo precej 

smele načrte, ki pa jih skušamo največkrat reševati s farani. Kakšnih velikih 
investicij od občine v preteklem letu nismo prejeli.                                     igo 

 
BLAGOSLOV OTROK, KRŠČENIH V LETU 2015 ( IZ VSEH ŽUPNIJ PZD) -10. januar 2015 

      Na nedeljo Jezusovega krsta 10. januarja so dravograjsko farno cerkev napolnile družine z otroki krščenimi v župnijah PZD v letu 
2015. Na povabilo k posebnemu blagoslovu novo krščenih otrok, ki ga na ta 
praznik podeljuje Cerkev, se je odzvalo 20 družin. Že v začetku svete maše je 
bilo čutiti posebno vzdušje, ki so ga ustvarili otroci s svojo navzočnostjo in 
otroški pevski zbor, ki je na koru s svojim petjem zaljšal celotno mašo.Župnik 
Igor je že v uvodu maše in v pridigi, v povezavi z današnjo božjo besedo na 
spomin Jezusovega krsta, preko misli blaženega škofa Slomška in škofa Friderika 
Baraga, vse nagovoril h globokemu osebnemu razmišljanju o svojem krstu in 
odnosu do tega prvega neprecenljivega zakramenta, ki smo ga vsi kristjani 
prejeli in s tem postali Božji otroci. Krst bi moral biti za vsakega kristjana 
najpomembnejši dogodek v življenju. Tako naj bi v našem življenju postal dan 
spomina na krst, dan zahvale za prejem samega zakramenta, s katerim smo 
postali kristjani in vstopili v Gospodovo hišo in dan zahvale staršem, botrom in 
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krstiteljem, da so nas krstili. Zato bi bilo lepo in prav, da bi družine 
krstne dneve otrok praznovale in jih obeležile s prižgano svečko 
krščenca in kratko zahvalno molitvijo. Po maši so bili krščenci in 
njihove družine deležni posebnega prijaznega župnikovega nagovora v 
imenu Cerkve, ki se na ta dan še posebej veseli krščencev in jim 
podeljuje blagoslov po vzoru samega Jezusa, ki ljubi otroke in jih je za 
časa zemeljskega življenja rad sprejemal in jemal v svoj objem. Tako je 
po župnikovih rokah v duhu Božje ljubezni vsak otrok posebej prejel 
blagoslov ob Jezusovih jaslicah Božjega usmiljenja. Sledilo je še 
skupinsko slikanje in starši so odhajali domov pomirjeni v srcih, saj so 

svojega otroka še enkrat po prejetem blagoslovu izročili v Jezusovo varstvo.                                                                                                  I.K. 
 

 

DUHOVNA OBNOVA ZA ČLANE POSAMEZNIH SKUPIN ŽUPNIJE ŠENTJANŽ - 16. januar 2016 
      V soboto, 16.1.2016, smo se vabilu na duhovno obnovo v domači župniji Šentjanž, zbrali v lepem številu v župnišču, saj smo bili 

veseli, da smo dobili priložnost za duhovno obnovo v domači župniji. Toplo 
nas je grel ogenj iz peči v učilnici, medtem ko smo razmišljali in sledili lepemu 
nagovoru gospoda župnika, ki nam je osvetlil pomen duhovne obnove, ki smo 
jo začeli s skupno uvodno molitvijo. V letu božjega usmiljenja je še kako 
pomembno, da poskrbimo tudi za duhovno zdravje. V hitrem tempu življenja 
in vsakodnevnem stresu pogosto pozabimo na Boga in na svojo duhovnost. 
Še kako pomembno je, da se znamo ustaviti, odložiti težke nahrbtnike, ki jih 
nosimo s seboj in poskrbeti za svojo duhovno obnovo. Gospod župnik nas je 

še posebej povabil, da v tem letu opravimo sveto spoved, obiščemo svetoletno cerkev, se udeležimo romanja in si pridobimo popolni 
odpustek. To je odpuščanje častne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena in ga lahko prejmemo, če se na to 
pripravimo. Lahko ga prejmemo zase, ali pa ga namenimo rajnim. Popolni odpustek je za nas same in naše pokojne sorodnike zelo  
pomembno sredstvo duhovne rasti. Na to smo v zadnjem času popolnoma pozabili in ravno na tej duhovni obnovi smo to ponovno 
obudili. V drugem delu duhovne obnove smo se zbrali pri sveti maši, pri kateri smo prosili in molili za zdravje našega dolgoletnega 
člana cerkvenega občestva gospoda Toneta Breznika, ki je zmeraj z veliko ljubeznijo skrbel za cerkev. Duhovno obnovo pa smo 
zaključili s skupnim druženjem in pogostitvijo v učilnici. Hvala gospodu župniku Igorju, da nam je namenil čas in dal priložnost, da 
smo bili deležni duhovne obnove v svoji župniji.                                                                                                                                                    J.O. 
 

PRI SV. BOŠTJANU PRAZNOVALI GOD SV. ANTONA PUŠČAVNIKA -17. Januar 2016 
      Na drugo nedeljo med letom,17. januarja je godoval 

svetnik Anton puščavnik, kateremu je posvečen tudi eden 

od oltarjev v cerkvi pri sv. Boštjanu. Po dolgoletni navadi 

verniki iz vseh krajev Dravograjske in Ojstriške župnije 

slovesno praznujejo njegov god, z blagoslovom svinjskih 

krač in klobas. Tako je bilo tudi letos. Zelo lepo število 

vernikov se je zbralo pri sv. maši, skrbni domačini so v sami 

cerkvi pripravili vse mesene dobrote za blagoslov. Sveto 

mašo je daroval gospod župnik Igor skupaj z bralci Božje 

besede, pevci in verniki. Gospod Janez Jurič je v svojem 

uvodnem razmišljanju o minulih božičnih praznikih, 

prazniku Jezusovega krsta in o samem svetniku Antonu, 

spomnil na Božjo ponižnost in krotkost in na spomin na Antonovo dobrodelnost se ohranja navada, da se na njegov god 

blagoslavljajo krače in klobase. Gospod župnik je v pridigi vernike globoko nagovoril v duhu Janezovega evangelija Jezusovega prvega 

čudeža, ko je v Kani na svatbi, na prošnjo matere Marije, spremenil vodo v vino. Zato more biti za kristjana pravo bistvo, vir vsega 

veselja in vsega dobrega v njegovem življenju samo Jezus, ki pa ne zahteva veliko, le povabilo v svoje življenje, v svojo družino, v 

svoje delo. Jezus si želi le našega povabila in sprejetja. In, ko vstopi On v naša življenja kot je vstopal v življenja mnogih, ki jih danes 

gledamo kot svetnike, se v našem življenju zgodi čudež- Jezus človeka spremeni in njegovo vsakdanje življenje in delo ni več samo 

rutina-navada, ampak vse postane dovršeno, popolno, smiselno in človek začne vse delati z ljubeznijo, ki pa jo zmore zastonjsko in 

iskreno deliti z vsemi brez predsodkov. Pri sv. maši je bil tudi blagoslov soli in vode, s katero je župnik vse vernike pokropil v 

znamenje očiščenja. Z blagoslovom mesnih dobrot, ki smo jih bili vsi deležni in še z toplim napitkom in prijetnim druženjem, smo 

zaključili praznovanje goda Antona puščavnika. Lepo nam je bilo, počutili smo se kot v Kani Galilejski na svatbi, saj je bil ves čas z 

nami Jezus, ki smo ga vsak v svojem srcu ponesli domov.                                                                                                                                                                      I.K. 



 8 

NAPOVEDNIK DOGODKOV v Pastoralni zvezi župnij  - februar 2016: 
Nedelja 31. januar – Nedelja svetega pisma – praznovanje v župnijah POSTNO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV – I.del 
Torek 2. februar: SVEČNICA – blagoslov sveč pri vseh svetih mašah v župnijah PZD 
Sreda 3. februar – dekanijska rekolekcija na Ravnah ob 9.30 
Četrtek 4. februar – prvo srečanje Odbora za dobrodelnost ŽPS Dravograd (pri Šajherju) 
Petek 5. februar – srečanje in seja Dekanijskega pastoralnega sveta ob 19.30 na Ravnah 
Nedelja 7. februar – POSTNO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV – II.del 
Sreda 10. februar – PEPELNICA – začetek POSTNEGA ČASA – maše v vseh cerkvah PZD s pepeljenjem  
Četrtek 11. februar – Svetovni dan bolnikov in praznik Lurške Matere božje 
Četrtek 11. februar – PRVI razgovor za krst ob 17.00 za vse župnije PZD 
Petek 12. februar ob 19.00 – TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON v Mežici 
Sobota 13. februar ob 19.00 – TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON v Mežici –drugi del 
Nedelja 14. februar – TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON v Mežici – tretji del 
Nedelja 14. februar – maša pri Sv. Boštjanu pri Dravogradu (sv. Valentin) 
Ponedeljek 15. januarja ob 19.30 – seja Tajništva ŽPS Dravograd 
Nedelja 21. februar – maša pri Sv. Magdaleni ob 11.00 
Nedelja 21 februarja – PRVI POSTNI POHOD ob 15.00 
Ponedeljek 22. februar ob 19.30 v Dravogradu – seja Tajništva PZD  
Torek 23. februar – seja ŽPS Črneče ob 19.30 
Sobota 27. februar – dekanijska postna duhovna obnova za ljubitelje svetega pisma na Homcu 
Nedelja 28. februar – DRUGI POSTNI POHOD ob 15.00 
Ponedeljek 29. februar – prestopni dan (Bogu hvala za 'dodatni' dan) 

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

S pepelnično sredo bomo stopili v štiridesetdnevni postni 

čas. Povabljeni smo, da preživimo v spokornosti, odpovedi 

in premišljevanju Jezusovega trpljenja ter se tako dobro 

pripravimo na veliko noč. Na začetku postnega časa nam 

Božja beseda govori o Jezusu, ki je odšel v puščavo, se 

postil štirideset dni in štirideset noči ter doživljal skušnjave. Tudi mi jih bomo morda 

doživljali, ko se bomo borili z mislijo: Zakaj bi se odpovedal tej ali oni stvari? Zakaj 

bi naj v postnem času delal dobro in se izogibal slabemu? Zakaj bi obiskoval križev pot? Kaj mi vse to koristi? 

Trudimo se, da nas skušnjave ne zapeljejo! Ni lahko, a je gotovo zelo pametno. Vse za naše zveličanje.  
 

ŠE NEKAJ ŠAL ZA DOBRO VOLJO 
 

DVE LASTNOSTI – »Imeti moraš dve lastnosti,« poučuje Škot svojega 
sina, »poštenost in zvitost!« – »Kaj je poštenost?« – »Tudi če ti je še 
tako težko, moraš na vsak način izpolniti, kar si obljubil.« – »Pa zvitost?« – 
»Nikoli ne smeš nič obljubiti!«  
 

GNEČA NA AVTOBUSU – Starejši gospod v natlačenem avtobusu, ki se še komaj 
premika proti naslednji postaji, ves nataknjen pravi neki zelo obilni dami: »Za 
božjo voljo, zakaj se pa vi tako drenjate!« – Dama nejevoljno odvrne: »Saj se ne 
drenjam, samo diham!« 
NOVO IME – V veliki družini protestantskega pastorja pričakujejo  
novega otroka. »Kakšno ime bomo dali temu?« vpraša oče ženo.  
– »Amen,«  odgovori ta. 
 

NA KOLENIH – Julka svoji prijateljici: »Kaj praviš na to, da je Rajko včeraj padel 
pred mano na kolena?« – »Kaj ti nisem že večkrat rekla, da preveč gladko loščiš  
vaš parket?«  
 

KAJENJE PREPOVEDANO – Nadrejeni mladem začetniku: »Mladi mož, 
med delom se ne kadi!« – »Kdo pa dela?« 
 

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

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


