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Številka 42/2016 –  
februar 2016  
 

 

 
 
 
 
 

UVODNA BESEDA  
Smo sredi postnega časa, ki je čas za umiritev, tišino, molitve in spravo. Je čas za razmislek o sebi, svoji veri, svoji 
duhovnosti, svojih navadah in razvadah, spreminjanju sebe. Če rečem po računalniško: je čas za »resetiranje«. Za 
razmislek o vsem, kar se plete po glavi, v srcu in v dejanjih dobiva svoj izraz. Verjamem, da je kdaj težko doseči notranji 
mir, ko vse okrog nas 'kriči', včasih je težko, ker se v glavi prebudijo občutki, razpoloženja in spomini, ki jih potlačimo, 
zatremo in namerno pozabimo. V postu naj ne bo tako. Naj bo to čas tišine in sicer tišine miru. Tiste tišine, ko Jezusu 
povemo in izročimo vse, kar je v nas. Nato pa umolknemo in pustimo, da je glasen On. In kaj nam On govori? 
Jezus ničesar ne prepoveduje, ne očita nam, ampak vabi, da se sami odločamo. Za boljše in smelejše odločitve, da 
postanem boljši ljudje, sr(e)čni ljudje, bolj všečni sebi in prijetnejši Bogu.  
V postu nas vabi, da se odpovemo…a čemú?  
Odpoved v postu rodi globlji, prisrčnejši odnos z Bogom, ki se nam vsak dan daruje kot resnično duhovna hrana. Ob 
pravem načinu in pravem namenu posta se rodijo najžlahtnejši sadovi, ki dajo sočnost našim odnosom, notranjim 
premikom, izpolnitvam hrepenenj. Ali pa sadovi dozorijo kasneje, ko smo po Božji previdnosti nanje pripravljeni.  
Zakaj torej post? Kristjani si prizadevamo ljubiti Boga z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem, kakor se trudimo 
tudi zase in za bližnjega. Zato naj nas vodijo dejanja ljubezni na povsem nova pota. To so pota telesnih in duhovnih del 
usmiljenja. Kar štirinajst jih je. In sveti oče Frančišek nam jih zelo priporoča. V prihodnjih številkah jih bomo gotovo 
spoznali. Čas je, da se jih poglobljeno lotimo in doumemo. 
Postni čas je posebni čas tišine in razločevanja, da bomo ob osmišljenem odrekanju pravim stvarem zmogli slišati božji 
šepet . Ne bodimo drug drugemu prepreka, ampak prednostna cesta za rast, krepitev in zorenje ob vzoru Kristusa. 
 

In kaj prinaša tokratna številka Studenca? Spet nekaj lepih doživetij in 
dogodkov. Nekaj je zapisano. Kar se pa dogaja znotraj nas, pa ve le dobri 
Bog. Posebej smo veseli, da so se v tem času enega meseca zgodile dvojne 
duhovne vaje (duhovni vikend kot zdaj temu pravimo in je mladim ljubše) 
za naše mlade. Posebej birmance pripravnike, katerih misli bomo uspeli 
zabeležiti v prihodnji številki.  
Pred nami so seveda dogodki vrhunca postnega časa. Za našo Pastoralno 
zvezo in dekanijo gotovo postni petki, ko bodo z nami gostje in odstirali 
vrednost svetega leta in njenih sadov, če jih le bomo hoteli pridobiti zase. 
Najlepši dar je gotovo božje usmiljenje in posledično odpustki. Več o 
odpustkih na naslednjih straneh in v prihodnji številki. 
V tej številki najdete tudi razpored dogajanj v velikem tednu. Posebej 
bodite pozorni na blagoslove jedil in velikonočne procesije s slovesnimi 
mašami Gospodovega vstajenja. Tu je še seveda stalna rubrika 
'Napovednik dogodkov'.  
Hvala pa vsem sodelavcem, ki pridno pišete in zabeležite dogajanja, ki jih 
objavljamo na naši internetni strani www.jagnje.si . Hvala Irmi, ki jih zbere 
in zapiše za to glasilo Studenec. 
  

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 Igor 

http://www.jagnje.si/
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi januarja (del) in februar 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 
DUHOVNE VAJE ZA  6. IN 7. razred NA HOMCU- 15.- 17.januar 2016 

Tokrat so otroci 6. in 7. razreda z animatorji preživeli duhovne vaje na Homcu. Bil je vikend poln Boga, navdušenja, veselja in 

spoznavanja novega o Jezusovih čudežih nekoč in danes, o 

njegovi neizmerni ljubezni do nas. Poglobili smo se v življenja 

naših svetnikov in v vsakemu od njih našli nekaj za naše 

življenje. Seveda vikend ni minil brez molitve, še posebej v 

soboto zvečer se je molitev dotaknila vsakega na svoj način, saj 

smo doživeli molitev s srcem. Na koncu pa smo prešli še na 

najbolj ranljivo temo današnjih časov- družino. Na duhovnih 

vajah je imel vsak moč spregovorit o svoji družini, svojih 

problemih, ker je imel ob sebi ljudi, ki so ga poslušali, poskušali 

razumeti in zanj molili. Duhovni vikend je spremenil veliko v 

otrocih, dal jim veliko za razmislit kako bodo vse zamujeno 

popravili in delali dobro. Vsi skupaj smo preživeli krasen vikend z vodstvom Boga in smo v pričakovanju da se kmalu naše poti spet 

srečajo.                                                                                                                                                                                                                        V. G.  

SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE naše  PZD -28.januar 2016 

V četrtek zvečer 28. januarja na god Sv. Tomaža Akvinskega -cerkvenega učitelja, se je v župniji Dravograd zgodilo srečanje bralcev 

Božje besede. Na povabilo župnika Igorja in tajništva PZD se je odzvalo 30 bralcev iz štirih župnij ( Dravograd, Ojstrica, Šentjanž in 

Šempeter). Namen srečanja je bil tudi v 

počastitvi praznika nedelje Sv. pisma, ki se bo 

obhajal  v nedeljo 31. januarja. Srečanje je bilo 

sestavljeno iz duhovno izobraževalnega dela, 

sv. maše in družabnega srečanja po maši. Že 

ob prihodu nas je pozdravila Božja beseda, 

zapisana na drobnih lističih Svetopisemske 

družbe Slovenije. Naša kapela se je dodobra 

napolnila z bralci, kar prijetno nam je bilo pri 

srcu, ko smo pričeli srečanje z molitvijo 

papeža Frančiška za jubilejno leto usmiljenja. Kar obsežen dnevni red nas je nagovarjal, vendar je župnik Igor naredil srečan je tako 

preprosto in zanimivo, s podajanjem vsebin, ki so pomembne za oblikovanje bralca in opravljanje odgovorne naloge bralca Božje 

besede pri sv. mašah in cerkvenih obredih. Bralca Božje besede Cerkev uvršča med posebne Cerkvene službe-to je strežniška služba. 

Bralci smo bili zelo lepo povabljeni k poglabljanju osebne vere z branjem Sv. pisma, tudi s pomočjo pripomočkov, ki jih nudi 

Svetopisemska družba Slovenije. Že je sledila sv. maša z vstopno zahvalno molitvijo za dar Svetega pisma in sodelovanjem bralcev 

Božje besede. Po sv. maši smo se še prijetno podružili ob dobrotah darežljivih gospodinj župnijskega odbora za dobrodelnost. 

Odhajali smo hvaležni, v zavesti, da se je  še kako potrebno družiti v Jezusovem duhu, kjer se ob Njegovi mizi čutimo vsi kot  eno 

občestvo.                                                                                                                                                                                                                       I.K. 
 

NADŠKOFIJSKO SREČANJE LJUBITELJEV SV. PISMA NA RAVNAH - 30.januar 2016 
V soboto 30. januarja, pred nedeljo Sv. pisma, je bilo v župniji Ravne 
vsakoletno nadškofijsko srečanje ljubiteljev Božje besede, katerega smo se 
udeležili tudi iz naše župnije Dravograd. Srečanje je potekalo pod geslom: 
Ker je Bog tako usmiljen! V razmišljanje o Božjem usmiljenju nas je v uvodu 
z odlomki Sv. pisma popeljal dr. Boštjan Lenart in nagovarjali so nas 
simboli, ki so predstavljali tri prilike: o izgubljenem sinu, o izgubljeni ovci in 
o izgubljeni drahmi. Tako smo skozi besedila teh prilik iskali in sestavljali 
podobo Boga kot usmiljenega očeta in jo povezali z našimi življenjskimi 
izkušnjami o usmiljenju. Spoznali smo, da je usmiljenje najprej Božja 
lastnost in je zastonjski dar, ki si ga ne zaslužimo. Ker je Bog tako usmiljen, 
nam daje zakrament sv. spovedi, kjer začutimo očetovo ljubezen in 
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prejmemo usmiljenje. Bog našo notranjo ranjenost ozdravi, vrne nam dostojanstvo in naredi lepe in nove za pot naprej v 
življenje.Celotno srečanje smo povezali v sv. mašo, kjer smo močno začutili božje usmiljenje in Njegovo povabilo, da smo usmiljeni 
kot on. Prijazni gostitelji so poskrbeli še za agape in že smo odhajali domov z veselim srcem.                                                                  I.K. 

 

DOBRODELNI KONCERT V ČRNEČAH - 31. januar 
 “Lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti.…” Na te besede iz svetega pisma se je marsikdo spomnil, ko je v 

Črnečah zadnjo nedeljo v januarju prisostvoval dobrodelnemu 
koncertu za lačne v Etiopiji. Pred leti je domačinka, zdravnica 
Lona Heber prostovoljno  preživela nekaj časa v tej afriški državi 
in z drugimi mladimi zdravniki iz Slovenije pomagala domačinom 
lajšati različne zdravstvene težave. Po vrnitvi je nadaljevala z 
zbiranjem pomoči za Etiopijo. Tokrat si je zamislila dobrodelni 
koncert. Njeno pobudo so širokosrčno podprli njeni sorodniki in 
prijatelji, črneška krajevna skupnost in kulturno društvo, 
ravenska gimnazija, pa tudi misijonar Jože Andolšek. Obiskovalci 
in darovalci prostovoljnih prispevkov, ki so do zadnjega kotička 
napolnili večnamensko dvorano v Črnečah, so lahko uživali ob 
kakovostnih glasbenih nastopih Eve Boto, Milana Kamnika, 
Dravograjskega seksteta, kitaristke Žive Poberžnik, flavtistke 
Brine Kerić, ansambla Okej in plesnih točkah Lare Krneža ter 
Urške Praper. Program, ki ga je vodila Dominika Knez, sta 

posebej razgibala pogovora z dr. Lono Heber in misijonarjem Jožetom Andolškom, ki je nadvse doživeto opisal marsikakšno izkušnjo 
iz Etiopije, ki se mu je za vedno vtisnila v srce. Prisotni so pazljivo prisluhnili tudi redovnici iz Etiopije, sestri Abebe, katere misli in 
sporočila je poslovenila prof. Terezija Jamnik. To je bil večer, ki je v obiskovalcih budil sočutje do človeka v stiski, ne glede na barvo 
kože, starost, spol, jezik ali veroizpoved.                                                                                                                                                                F.K. 

 

ŽUPNIJA DRAVOGRAD - PRAZNOVALI SMO NEDELJO SV. PISMA -31.januar 2016 

V naši farni cerkvi v Dravogradu smo nedeljo  Sv. pisma  praznovali na prav 

poseben način. Na pobudo župnika g. Igorja so pri maši sodelovali letošnji 

prvoobhajanci, ki so se s starši zbrali v preddverju cerkve vsak s svojim Sv. 

pismom v rokah, odprtim na naključni strani. Prvoobhajanci so svoje poslanstvo 

za ta dan vzeli zelo resno. Sveta maša se je začela s pesmijo »Naš zaklad je 

Sveto pismo…«, ko so otroci skupaj z duhovnikom in ministranti v kratki 

procesiji stopili do oltarja, ga s Sv. pismom v roki obkrožili in tako naredili zelo 

lep uvod v sveto mašo. Ob evangeliju so otroci osvetlili svoje Sv. pismo s 

prižgano svečko, tako smo lahko vsi navzoči začutili pomen svetega pisma, ki 

nam bi naj bilo  v težkih trenutkih kot luč na koncu tunela. Med pridigo je 

župnik  povabil, da naj doma  v družini začnemo prebirati Sv. pismo in tako 

povabiti Jezusa v svoje življenje. Na koncu maše smo prejeli še citate božje 

besede, ki  so nas vsakega posebej nagovorili. Otroci so bili po končani maši 

zelo ponosni in veseli, ker so lahko prispevali svoj delež pri ustvarjanju tako 

lepe mašne daritve. 

mami prvoobhajancev: M.K. in T.V. 
 

 
 

PRAZNIK SVEČNICE V ŽUPNIJI DRAVOGRAD- 2. februar 2016 

Na praznik Svečnice so se v vseh župnijah PZD zvrstile praznične sv. maše. Še posebej  slovesno je bilo pri večerni sv. maši v 

Dravogradu. Veliko vernikov je napolnilo cerkev s svečami v rokah, v pričakovanju prave Luči – Jezusa. Pripeljani po Sv. Duhu so prišli, 

da bi tako kot starček Simeon in prerokinja Ana, videli Odrešenika, ga počastili, sprejeli in kot pravo Luč v srcu odnesli v svoje 

življenje. Praznovanje se je začelo v preddverju cerkve s slovesnim blagoslovom sveč in uvodnimi besedami župnika o pomenu 

goreče sveče, ki naj slehernega varuje pred zlom. Spokojna večerna milina nas je kar sama povabila k procesiji okoli cerkve s 

prižganimi svečami, da smo luč ponesli v temino večera in kot simbol v naše temne dneve življenja. Z molitvijo in petjem smo 

globoko iz srca izrazili vero v Jezusa – pravo Luč. V slovesni sv. maši, ki smo jo nadaljevali v cerkvi nas je najprej nagovorila Božja 

beseda v evangeliju, kot spomin na dan, ko sta po 40 dneh Marijinega očiščevanja, prinesla Marija in Jožef Jezusa v tempelj, kjer sta 
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ga kot prvorojenca posvetila Gospodu, in o spoznanju starčka Simeona in prerokinje Ane, da je Jezus Gospodov Maziljenec, prava 

Luč, postavljen v odrešenje človeštva. V pridigi pa je župnik Igor še globlje razložil pomen sveče kot simbola Luči – Jezusa. Bog 

človeku ob rojstvu podarja tri nadnaravne darove: najprej vest, ki je osnovna luč v življenju slehernega človeka, drugi nadnaravni dar 

je dan z zakramentom sv. krsta - goreča sveča -Jezus in tretji nad naravni dar je Sv. pismo oziroma Božja beseda v njem, in vsi trije naj 

bi svetili na poti zemeljskega življenja človeka. Vse te tri luči so ena sama Luč - Jezus, ki vodi človeka skozi njegovo življenje in vse 

življenjske preizkušnje do praga zemeljskega življenja in čez prag v Večno luč - Boga očeta, kjer je človekov končni dom. Lepa in tako 

globoko doživeta sv. maša je slehernemu prižgala v srcu pravo Luč, ki smo jo domov odnesli v simbolu sveče.                                       I.K. 
 

SEJA DEKANIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA NA RAVNAH - 5. februar 2016 

V petek 5. februarja je bila na Ravnah seja Dekanijskega pastoralnega sveta, prva 

v novem sestavu, sicer pa 8. seja Dekanijskega pastoralnega sveta dekanije 

Dravograd – Mežiška dolina. Po uvodni molitvi in nagovoru naddekana Igorja, ki 

nas je vzpodbujal k odgovornemu poslanstvu, vztrajanju in odgovornosti, smo se 

posvetili najprej predstavitvi novega sestava DPS in vlogo članov glede na statut. 

Seje so se udeležili predstavniki iz župnij Črna, Mežica, Šentanel, Prevalje (2), 

Ravne (2), Dravograd, Šentjanž.  Sklenili, da bodo v dekaniji naslednji skupni 

dogodki, ki nas želijo povezati v dekanijskem merilu: Križev pot na Brinjevo goro 

6.3.2016 (ŽPS Ravne in sodelujejo vse župnije),Spovedni dan v dekaniji (18.3.2016 

– poudarek na cerkev Sv.Križa), Križev pot na Brinjevo goro 20.3.2016 (ŽPS 

Prevalje), Dekanijsko srečanje Otroških pevskih zborov, Dekanijsko romanje v 

Marijino svetišče na Prevalje na koncu maja, Srečanje Mešanih peskih zborov 

dekanije, Dekanijsko peš romanje (organizira ga ŽPS Črna), Nova maša Robija 

Sekavčnika, Srečanje družin na Prevaljah 11.9.2016), Srečanje molitvenih skupin, 

Srečanje mladih (duhovna obnova, počitnice na morju…). Bog nam daj vztrajnosti in veliko povezanosti med seboj.                                                                                                                     

naddekan Igor 
 

MISIONARJI USMILJENJA -10.februar 2016 

Na pepelnično sredo, 10. februarja 2016, je papež Frančišek pri sveti maši v baziliki sv. Petra v Rimu podelil mandate t.i misionarjem 

usmiljenja. Misijonarji usmiljenja so duhovniki, ki imajo poseben privilegij, »da odpuščajo tudi grehe, ki so pridržani apostolskemu 

sedežu, da bo očitna širina njihovega poslanstva.« . Grehi, ki so pridržani apostolskemu sedežu so med drugimi: grehi proti svetim 

zakramentom, skrunitvam Najsvetejšega zakramenta, fizična sila proti rimskemu papežu , v primeru duhovnika, ki podeli odvezo pri 

grehu zoper šesto Božjo zapoved sostorilcu , v primeru spovednika, ki neposredno prekrši spovedno molčečnost, kaznivo dejanje 

proti nerojenemu človeškemu življenju .. Imenovali se bodo misijonarji usmiljenja, ker bodo za vse postali umetniki srečanja, polnega 

človečnosti, izvira osvoboditve, bogatega v odgovornosti, da se premagajo vse ovire in se znova zaživi milost krsta.«  

Poleg papeških misijonarjev usmiljenja so bili imenovani tudi škofijski misijonarji usmiljenja. 

V dekanij Dravograd – Mežiška dolina je bil imenovan kaplan g.Jure Sojč,iz Raven na Koroškem.                                           Povzeto po SŠK 
 

PEPELNICA IN VSTOP V POSTNI ČAS -10.februar 2016 

Na pepelnično sredo 10. februarja smo tudi v župniji Dravograd vstopili v sveti 40 dnevni 

postni čas. Pri večerni sv. maši se je cerkev dodobra napolnila z verniki, ki so v svoji notranji 

duhovni razpoložljivosti po spreobrnjenju oziroma poboljšanju življenja prišli k obredu 

pepeljenja. Cerkev z obredom pepeljenja vabi vernike k notranjemu spreobrnjenju tako, da 

bi Bog mogel v svetem času posta naše kamnito srce spremeniti v meseno-sočutno in 

usmiljeno srce. Bog sam posta od nas ne zahteva, ampak nam ga priporoča kot pot po 

kateri bomo z Jezusovo pomočjo očistili svojo notranjost tako, da bo naša duša čista, lepa 

in da se bo z vso radostjo razcvetela v vstajenju z Jezusom ob Veliki noči. Jezus nas vabi na 

pot spreobrnitve z molitvijo, odpovedjo in dobrimi deli. Tako je pri sv. maši ob pepeljenju z 

besedami gospoda župnika:»Pomni, da si prah in da se v prah povrneš,« bil vsak vernik 

osebno povabljen na pot spreobrnitve in pokore. To povabilo je globoko leglo v dušo slehernega.  K notranji drži spreobrnitve je še 

posebej spregovorila Božja beseda v evangeliju, v kateri nas je Jezus poučil kako naj opravljamo dobra dela in post. To naj ne delamo 

pred ljudmi, naj ne trobimo o svojih dobrih delih, o svoji odpovedi in molitvi. To naj vsak dela na skrivnem, z veseljem in Oče, ki je na 

skrivnem bo to videl in ti bo povrnil. Ob koncu sv. maše smo bili še enkrat s strani gospoda župnika vabljeni k posebni postni akciji – k 
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duhovnemu branju, ki nam bo pomagalo uresničiti našo pot spreobrnitve. Tako globoko v srcu nagovorjeni, okrepljeni z Božjo 

besedo in nahranjeni s kruhom življenja, smo odhajali od večerne maše vsak na svojo postno pot spreobrnitve.                          I.K. 
 

PRVI POSTNI POHOD PO DELU SLOMŠKOVE ROMARSKE POTI -21.februar 2016 

V popoldnevu 2. postne nedelje 21.2.2016 se je kar nekaj dravograjskih faranov (16), na povabilo župnika Igorja, odpravilo na  prvi 

postni pohod (delno v tišini) po koščku Slomškove romarske poti, od kapelice Matere sedem žalosti v Bukovju do cerkve sv. Križa v 

Trbonjah. 

Namen kratkega popoldanskega romanja je bil poskrbeti za svoje 

fizično in duhovno zdravje, kot tudi poglobiti medsebojne odnose.V 

Bukovju ob prvem postanku ob kapelici Matere sedem žalosti, nam 

je župnik skušal orisati nastanek kapelice, njen verjetni pomen za 

takratne prebivalce, kasnejšo njeno oskrunitev in upanje, da se bo 

kapelica uredila za nov plemeniti namen. Tako nagovorjeni smo se v 

našem odnosu do preteklosti, v duhu z molitvijo za Božje usmiljenje 

za njene lastnike in skrunitelje, podali na pot v tišini. Asfaltirana 

cesta nas je skozi prijetno gozdno naravo, ob dihanju osvežujočega 

zraka, ob pogledu na tiho tekočo reko Dravo, razgledovanju po 

hribovskih kmetijah na drugi strani Drave, s tiho osebno molitvijo, 

kmalu pripeljala do obnovljene Remiceve kapelice, kjer smo postali. 

Tu nas je v luči svetega leta usmiljenja in v razmišljanju o vstopu 

skozi svetoletna vrata pričakal Jezus pred vrati mojega srca, ki trka, 

da mu odprem. V zavedanju, da nekaj iščemo, kar smo imeli, pa se je izgubilo, iščemo pot nazaj v izgubljeni raj in tu je na poti Jezus 

kot večni Popotnik, ki nas hoče povesti nazaj. Bojim se, da bo Gospod šel mimo, zato vrat svojega srca sploh ne bom zaprl, da bo 

lahko kadarkoli vstopil brez trkanja kot Gospodar v svojo lastnino. Tako naj bodo svetoletna vrata, vrata mojega srca. Predani poti in 

prijetnemu pomenkovanju, smo kmalu prišli v cerkev sv. Križa v Trbonjah. Tu nas je pričakal On-na križu in molitev v sv. letu. Še eno 

duhovno razmišljanje s strani gospoda župnika o vrednotah, smislu in poslanstvu našega življenja, v luči svetega leta usmiljenja, se 

nas je globoko dotaknilo v naših dušah. Še posebej se nas je dotaknilo razmišljanje o Jezusovi zdravilni kopeli ljubezni, ki zdravi 

najbolj trdovratne rane bolnih duš. Zato se bomo v tem svetem letu usmiljenja znova potopili v to zdravilno kopel, da se bo 

omehčalo naše trdosrčno srce in, da bi na klic tistih bolnih, ki nimajo nikogar, mi poskrbeli, da bi se tudi oni lahko okopali v zdravilni 

vodi Božje ljubezni. Edino zdravilo za naše trdo srce je sprejetje križa v svojem vsakdanjem življenju. V tem kratkem popoldanskem 

romanju smo veliko prejeli, saj je bil ves čas z nami On, ki je krepil našega duha, fizično sproščenost in delal lepe medsebojne 

odnose. V veselju smo odhajali.                                                                                                                                                                                 I.K. 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD  - marec 2016 
Ponedeljek 29. februar – prestopni dan (Bogu hvala za 'dodatni' dan) 
Sreda 2. marec – Rekolekcija v Mežici ob 9.30 
Sreda 2. marec – SEJA ŽPS Dravograd ob 19.15 
Petek 4. marec od 8.00 – 11.30 pri Sv.Križu – prva postna kateheza in maši (gost Jure Sojč) 
Sobota 5. marec – DRUGO SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV v ŠENTJANŽU za vse župnije  
Sobota 5. marec – Srečanje mladih v Dravogradu ob 14.00  
Nedelja 6. marec – DRUGI POSTNI POHOD v tišini ob 14.00 (Mežica – Volinjak – Mežica) 
Ponedeljek 7. marec – Srečanje katehistinj PZD ob 9.00 
Četrtek 10. marec – PRVI razgovor za krst ob 17.00 
Petek 11. marec ob 8.00 – 11.30 pri Sv.Križu – druga postna kateheza in maša (gost Marjan Pučko) 
Petek 11. marec – Tečaj priprave na zakon  ob 19.00 v Dravogradu – prvo srečanje 
Sobota 12. marec – Srečanje s starši in birmanci –razgovor – ob 15.30 v Dravogradu 
Sobota 12. marec – Tečaj priprave na zakon ob 19.00 v Dravogradu – drugo srečanje 
Nedelja 13. marec – Tečaj priprave na zakon v Dravogradu ob 19.00 – tretje srečanje 
Torek 14. marec – SEJA ŽPS Libeliče ob 19.30 
Četrtek 17. marec ob 17.00 – DRUGI razgovor za krst 
Petek 18. marec ob 8.00 – 11.30 pri Sv.Križu – tretja postna kateheza in maša (gost dr. Franc Kramberger)  
                                                             priložnost za sveto spoved 
Sobota 19. marec – god Sv.Jožefa pri Sv. Križu dopoldan ob 8.30 in 10.00 (križev pot in spoved) 
Sreda 23. marec – veliki četrtek in Krizmena maša v stolnici ob 10.00,  
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Četrtek 24.marca ob 18.00 v Dravogradu PASHALNA VEČERJA in obred umivanja nog 
Petek 25. marec – veliki petek – ob 16.30 križev pot iz Dobrave h Križu, nato obredi velikega petka pri Sv. Križu   
Sobota 26. marec – blagoslovi ognja (glej poseben razpored) 
Sobota 26. marec –  BLAGOSLOVI JEDIL po naših župnijah (glej poseben razpored) 
Sobota – obredi velike sobote (krstnica) ob 20.00 v Dravogradu, razpored za ostale župnije na oznanilih 
NEDELJA 27. marec – VELIKA NOČ – praznovanja vstajenjskih maš in procesij po razporedu (glej oznanila) 
Ponedeljek 28. marec – Emavs - Velikonočni ponedeljek, maše po podružnicah (glej oznanila)  

 
 

POSTNI SVETOLETNI DOGODKI 
Kot lahko razberete iz plakata da 

desni, pripravljamo v naši dekaniji in 
Pastoralni zvezi tri posebne postne 
dogodke, ki se bodo zgodili pred veliko 
nočjo. Zato vas na te dneve iskreno 
vabimo, da se odzovete. Res je škoda, da 
ni kdaj to tudi popoldan, a žal je tradicija 
teh postnih petkov pač vedno dopoldan. Z 
mani bosta škofijska misijonarja 
usmiljenja, na cvetni petek pa 
upok.nadškof dr. Franc Kramberger. 
Verjamem, da bodo vse dneve v svojih 
katehezah skušali biti hkrati duhovno 
globoki in razumljivi širšemu krogu 
poslušalcev.  Povabite k slovesnostim še 
koga iz sosednjih župnij. 

  
 
 

 

NAPOVEDNIK ZA SVETO TRIDNEVJE v Pastoralni zvezi Dravograd 
 

 24. marec  VELIKI ČETRTEK 

   ob 18.00 v Dravogradu sv. maša -  umivanje nog, spomin Jezusove zadnje večerje  

                                         in PASHALNA VEČERJA. Posebej vabljeni prvoobhajanci in starši  

25.marec                           VELIKI PETEK  

   ob 16.30 križev pot naših družin k Sv. Križu za vse župnije Pastoralne zveze Dravograd,  

   po prihodu v cerkev obredi velikega petka; zberemo se na Dobrovi pri kipu angela 

26. marec  VELIKA SOBOTA 

   ob 6.00 blagoslov velikonočnega ognja v Šempetru, Dravogradu in Črnečah. 

                                 ob 6.30 blagoslov velikonočnega ognja v Libeličah in Šentjanžu 

 ob 7.00 blagoslov velikonočnega ognja na Ojstrici ( s češčenjem pri božjem grobu)   

Razpored blagoslovov velikonočnih jedil: 

 ob 9.00 Sv. Ožbolt  

 ob 10.00 Sv. Jedert v Bukovski vasi, 

v Domu v Črnečah, na Ojstrici 

 ob 11.00 farna cerkev Šempeter 

 ob 11.45 v Libeličah 

 ob 12.00 farna cerkev Dravograd 

 ob 12.00 farna cerkev Šentjanž 

 ob 13.00 farna cerkev Šentjanž 

 ob 13.00 farna cerkev Dravograd 

 ob  13.45  Dom Sv. Eme 

 ob 14.00  Sv. Magdalena na Vratih  

       in pri Sv.Križu 
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 ob 15.00  Sv. Boštjan  

 ob 16.00  Sv. Lenart na Viču 

 ob 16.00 Libeliče (nato vigilija) 

 ob 17.00 farna cerkev Dravograd 

 ob 15.00 Črneče 

 ob 18.00 velikonočna vigilija v Črnečah 

 ob 19.00 velikonočna vigilija v Šentjanžu 

 ob 20.00 velikonočna vigilija v Dravogradu 
                    

 27.  marec  VELIKA NOČ Gospodovega vstajenja 

 ob 6.00 vstajenjska procesija in maša v Šempetru 

 ob 6.30 vstajenjska procesija in sv. maša - Dravograd  

 ob 7.00 vstajenska procesija in maša v Črnečah 

 ob 8.00 vstajenjska procesija in sv. maša - Šentjanž 

 ob 8.00 vstajenjska procesija in sv.maša - Črneče 

 ob 8.30 vstajenjska procesija in sv. maša – Ojstrica 

 ob 9.00 vstajenjska procesija in sv.maša - Libeliče 

 ob 10.30 praznična sv. maša – Dravograd 

 ob 11.00 praznična sv. maša pri Sv.Križu 
 

 28. marec  VELIKONOČNI PONEDELJEK 

  ob 7.30 v farni cerkvi v Dravogradu 

                                 ob 9.30 pri Sv.Križu 

                                  ob  9.30 pri sv. Ožboltu 

 ob 9.30 na Viču 

 ob 11.00 pri sv. Jederti v Bukovski vasi 

 ob 11.00 v Libeličah 

 ob 11.30 pri Sv.Duhu na Ojstrici 

 ob 16.00 v Domu starostnikov Črneče 
 

Nekaj misli upok. nadškofa Turnška O ODPUSTKIH 
 

Za lažje razumevanje odpustkov, obnovimo, kaj se dogaja pri odpuščanju. Greh združuje v sebi krivdo in večno ali časno 
posledico. Krivda je osebna odgovornost za zlo, ki jo lahko odpusti le Bog. Tudi večno kazen, ki je vezana na veliki ali smrtni 
greh in praktično pomeni pogubljenje, lahko odpusti le Bog. Časna posledica za greh pa je vse, kar grešno dogajanje pusti v 
človekovi telesni, psihični ter duhovni strukturi in tudi po spovedi ostane, kot posledica greha, s katero se moramo sami in 
skupaj z drugimi še boriti. Primeri: če se nekdo spove greha jemanja mamil, od katerih je že postal telesno zasvojen, mu Bog 
odpusti krivdo in tudi kazen pogubljenja, če v njegovem primeru obstaja, a njegovo telo ostaja zasvojeno z mamilom in bo 
treba še veliko truda, da se posameznik reši; ali če se kdo spove sovraštva, mu Bog odpusti krivdo, a njegova čustva, ki so 
ranjena v odnosu do te osebe, so še naprej negativna do nje in bo potrebno še dolgotrajno prizadevanje, da se bodo 
spremenila v bolj pozitivna; podobno je s kakšno grešno navado, ki je zasužnjila tudi človekovega duha - po spovedi bo 
nagnjenost k istemu grehu še zelo močna. In prav pri borbi proti tem ‘ostankom’ greha tudi po kesanju in zakramentu sprave, 
lahko milost odpustkov kot pomoč celotnega občestva Cerkve v veliki meri pomaga.. 
                                                                                                                                      nadaljevanje prihodnjič) dr. Marjan Turnšek 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

KAKO LAHKO ČLOVEK RAZLIKUJE, ALI DELA DOBRO ALI SLABO? Človek je sposoben, da razlikuje dobra dejanja 

od slabih, ker ima zdravo pamet in vest, ki mu omogočata jasne presoje. (KKC 1749–1754, 1757–1758) 
 

Za lažje razlikovanje dobrih dejanj od slabih obstajajo naslednje smernice: 1. To, kar delam, mora biti dobro; dober 
namen sam ni dovolj. Bančni rop je vedno zlo dejanje, čeprav bi ga storil z namenom, da bi obdaril revne ljudi. 2. Čeprav 
je to, kar delam, resnično dobro, slab namen, zaradi katerega sem napravil dobro, izjalovi celo dejanje. Če spremljam na 
poti domov staro gospo in ji pomagam v stanovanje, je to dobro delo. Če pa sem to storil zgolj zato, da se pripravim na 
kasnejši vlom, je celotno dejanje slaba stvar. 3. Okoliščine, v katerih nekdo dela, lahko zmanjšajo odgovornost, toda ne 
morejo spremeniti ničesar, kar zadeva dobro ali slabo nrav dejanja. Pretepati lastno mater je vedno slabo, čeprav je mati 

pred tem naklonila otroku premalo ljubezni. 
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                          ŠE NEKAJ ŠAL ZA DOBRO VOLJO  

GLEDALIŠČE – Ko stopata proti vratom gledališke dvorane, pravi Tone svoji ženi: »Po moje je bila velika 

napaka, da sem danes oblekel novo obleko.« – »Zakaj tako misliš, saj ti res dobro pristoji.« – »To že, ampak 

vstopnici pa imam v stari obleki!«  

 

HUJŠANJE – Obilna Rezka se odpravi k osebnemu zdravniku, da bi ji pomagal pri njeni težavi s kilogrami. Ta ji 

po pregledu predpiše recept za zdravilo: sto tablet v steklenički. Rezka nekoliko debelo pogleda, nato pa le 

vpraša: »Koliko naj jih vzamem vsak dan?« – »Prav nobene,« odvrne zdravnik. »Trikrat na dan vsebino 

stekleničke stresite na tla in vsako tabletko posebej poberite. To vam bo najbolj koristilo.« 

 

POSEBNA SPOSOBNOST – V cirkusu velik in močan moški popolnoma iztisne sok iz limone in obljubi tistemu, ki 

bi iz te limone iztisnil še kakšno kapljico, veliko nagrado. S tribune pristopi slaboten možiček. Gledalci strmijo, 

velikan se prizanesljivo smehlja. Možiček vzame v roko limono in z lahkoto iztisne iz nje še nekaj kapljic. 

»Nemogoče,« zajeclja velikan, »kaj ste po poklicu?« – »Delam na davčni upravi!« 

 

PLES – Na neki zabavi krepka dama pleše z mladim moškim. »Upam, da vam ne povzročam prevelikega 

napora?« – »Kje pa, delam v pivovarni in cele dneve valim sode piva!«                                   Povzeto po: arhiv Ognjišča 
                                                                                                                                                   

 

Sodobni prijemi: SLEDILCI NA FACEBOOKU  
      Odločil sem se preskusiti, kako »po facebookovsko« pridobiti prijatelje zunaj Facebook-a. Torej, vsak dan se 
sprehodim po ulici in povem mimoidočim, kaj sem jedel, kako se počutim, kaj sem naredil prejšnji večer in kaj bom 
storil jutri. Potem sem jim dal slike moje družine, mojega psa, mačka in sebe pri  vrtnarjenju ter kako preživljam čas v 
svojem bazenu. Prav tako sem prisluhnil njihovim pogovorom, in sem jim povedal, da jih imam rad. 
Stvar deluje. Imam že tri ljudi, ki mi sledijo: dva policista in psihiatra. 

Za naše najmlajše: 

   

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

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


