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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  

»Velika noč je praznik dokončne zmage življenja. To je 
uresničitev sanj o večnem življenju, ki se pojavljajo v 
vsakem človeškem srcu. Pa ne le zato, ker prazniki pri 
nas sovpadajo s prebujanjem narave, ampak zaradi 
Kristusove smrti in vstajenja. Velika noč je praznik 
nezaslišane zmage. Božje Jagnje se je v tej zmagi 
pokazalo močnejše od človeških volkov, Božja luč 
močnejša od teme in človeške zaslepljenosti, svetost 
Božjega Sina in sina človekovega močnejša kot vsi grehi 
sveta, življenje se je izkazalo za močnejše od smrti, 
ljubezen je le na videz šibkejša od hudobije, resnica je 
močnejša od vsake laži in zunanje moči. Velikonočne 
praznike v letu usmiljenja doživljamo na poseben način, 
kot razodetje neskončne Božje ljubezni in usmiljenja do 
človeške grešnosti in slabosti. Božji Sin se je ponižal, 
stopil v temo, raztrgal naše vezi in nas rešil greha ter 
nam podaril dar odpuščanja grehov v spovedi. Pri tem 

pa pokazal veliko usmiljenje do šibke vere in 
strahopetnosti apostolov. Tudi nas Jezus v tem letu vabi, 
naj vstopimo skozi njegovo prebodeno stran, ki so edina 
nova odprta vrata, kjer lahko najdemo spravo, polnost 
življenja, notranji mir in veselje. Slovenski škofje želimo 
velikonočni mir in veselje vsem duhovnikom, redovnikom 

in redovnicam, 
vsem vernikom 
doma in po 
svetu, še 
posebej pa 
vsem bolnim in 
preizkušenim.   
                                                               
        Vaši škofje        

                                                                                     

S temi besedami so nam voščili naši škofje in to voščilo smo lahko slišali na 
velikonočni ponedeljek. Tako so škofje sporočili, da nas nosijo v svojem 
srcu in jim ni vseeno za nas, ki živimo in skušamo svoje življenje uravnavati skozi Jezusovo ljubezen in prijateljstvo z Njim. Ob 
veliki noči smo spet videli in doživeli, kako imate mnogi naši verniki čut za svojo župnijo. Zahvaljujem se vsem, ki ste v teh 
dneh, na kakršen koli način pripomogli, da smo velikonočne praznike lepo praznovali in doživeli. Vsem sodelujočim pri obredih 
in v cerkvi v velikem tednu in za veliko noč, iskrena hvala. Posebej očetom naših prvoobhajancev, ki so s svojo prisotnostjo 
olepšali obred umivanja nog v Dravogradu in mamam za pripravo pashalne večerje. Hvala pevcem v vseh župnijah, ki ste 
pripravili krasen spored velikonočnega petja, hvala ključarjem in ministrantom ter vsem sodelujočim. Hvala tudi godbi na 

pihala iz Ojstrice in iz Šentjanža za popestritev vstajenjske procesije. In krasilkam za 
čudovite aranžmaje ter čistilkam, ki ste pripravili in očistili svetišča za lepšo veliko noč. 
Hvala g. Marjanu in g.Frančeku za pomoč pri vodenju vseh obredov, ki jih je bilo zelo 
veliko. Hvala vsem vam vernikom za vaše darove in obiske v cerkvi pri božjem grobu, pa 
za vse pisanke, ki smo jih bili duhovniki deležni.  Mi vsi, ki imamo na skrbi pastoralno 
delo v naši župniji in PZD smo vam hvaležni. Veliko lepega smo doživeli drug ob drugem.  
 

Ves teden po Veliki noči v bogoslužju slišimo in pojemo slavnostni odpev: aleluja, to je 
dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga,aleluja! Dan, ki smo ga 
praznovali ni dan štiriindvajsetih ur, je praznik odrešenja, ki ne mine, je praznovanje 
vstajenja, po katerem se človeška minljivost nenehno pretaka v neminljivost. To je dan, v 
katerem se neprestano, iz trenutka v trenutek uresničuje Gospodova beseda: jaz sem 

vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje, jaz ga bom obudil poslednji dan! 
Bogu hvala za tako velike besede obljube, ki pa se bodo brezpogojno uresničile na tisti veliki dan…  
       Na naslednjih straneh pa najdete utrip naših župnij v postnem času in velikem tednu. Posebej lepa so bila doživetja 
molitve križevih potov (posebej z otroci – glej sliko). Naj milostni trenutki, ki smo jih doživeli, trajajo, trajajo…. 

župnik Igor 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi  (del) februarja in marca 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

DUHOVNE VAJE ZA DRAVOGRAJSKE BIRMANCE NA HOMCU ( od 19.-21.2. 2016) 
Nekaj misli, ki so jih zapisali udeleženci birmanskih duhovnih vaj na 
Homcu  za  vzpodbudo še drugim… 
- Hej ti, ki si prišel na Homec! Verjetno se sprašuješ, kaj delaš tu in  zakaj 
bereš pismo… Vem, da ko si izvedel, da greš na Homec, se nisi neki ful 
veselil. Hmm, te razumem. Jaz, ko sem prvič prišla na Homc, sem bila… 
Ne bom rekla, da nisem bila verna, pač… Vedela sem, da nekaj je nekje. Z 
mislijo, da bomo vsaj 5 ur na dan molili, mi je bilo kr neki priti na Homec, 
ko pa sem se spoznala z animatorji in sem ugotovila, da je tu prav 
zabavno, na koncu nisem hotela domov. Naučila sem se ogromno novega, 
veliko sem premišljevala in kmalu sem postala nora kristjanka… Moliti 
sem začela, verjela sem… In še verjamem. Ljubim Boga, Jezusa in Marijo, 
in tega me ni sram. Pa še, ugotovila in razvila sem svoj dar solz, ki sem ga 
prejela pri sv. krstu. 
- Ok. Ko si slišal za duhovni vikend… Prva misel, ki ti je prešinila v glavo, je 
zagotovo bila: »Waau zdaj bomo pa skos molili.«  Ta duhovni vikend 
zagotovo ne bo tako. Seveda boste molili, ampak se boste tudi zabavali, 
peli, igrali igre… Najbolj fajn je bilo, ker gremo spat ob 00:00, ampak 
vstanemo ob 7h zjutraj! Ampak, ko imaš veselje do nečesa, v tem primeru 
do molitve in do novega dneva, ki bi ga rad preživel s prijatelji se pač 
potrudiš in zbudiš! Upoštevaj navodila!.EMANUEL! – Bog je z nami. 
Zjutraj se zbudimo že ob 7.00 in poslušamo glasno glasbo. Za spanje ne 
priporočam spalne vreče, Ok, potem, ko se pač zbudiš, imaš telovadbo in 
se ti itak nič ne da. Potem se poglobimo v teme, ki se nadaljujejo iz dneva 
v dan. Čas mine hitro in že je nedelja in gremo domov. Kosila so v redu in 
se kar dobro naješ in nabereš energije za preostanek dneva. Najbolj se mi 
je v spomin vtisnil sobotni večer, ko smo molili za Svetega Duha. 
Animatorka je molila v jezikih. 
- Hojla! 
Letos sem že drugič na Homcu in bilo je še precej bolje kot lani. Sicer smo 
res veliko molili, je bila pa molitev zanimiva in je hitro minila. Spet sem se 
začela družiti s svojimi prijatelji, s katerimi sem prej skoraj izgubil stike. 
Na Homcu je bilo res super obe leti in sem kar nekoliko žalostna, ker 
gremo domov. Uživajte na Homcu! 
- Dragi ti,najprej ti moram povedati, da ni tako zelo veliko molitve, le pred 
jedjo in zvečer, ter zjutraj. Na Homcu se boš naučil/a veliko novega o 
Jezusu, Bogu, Mariji, apostolih, Stari in Novi zavezi. Dan na Homcu poteka 

tako: Zjutraj ob 7:00 vstaneš in imaš 20 minut, da se spraviš in nato 
je jutranja telovadba, molitev in zajtrk. Zatem malo poslušaš 
animatorje in greš v skupine, kjer se pogovarjaš o tem, kar so ti 
animatorji povedali. Kosilo je približno ob 12:00, zatem pa enako kot 
prej. Zvečer po večerji se igraš razne igre, spat greš okoli polnoči. 
Pozabila sem povedat, da tudi poješ veliko. In si tudi zunaj, kjer se 
igraš banse. Pač zelo je zabavno. OPOZORILO: Zvonci na cerkvi so 
zelo glasni!!! Zvonijo približno vsako uro. Lep pozdrav! 
- Pozdravljen, na Homcu je zelo lepo. Jaz sem tukaj drugič in vsakič 
spoznaš kaj novega. Na Homcu ni dolgočasno in se zabavaš. 
Animatorji so super. Želim si, da tudi ti spoznaš to in zato čim prej 
pridi. Na Homcu bolj spoznaš Boga. Postane ti bolj zanimiv. 
- Okej, jaz sem sedaj bila že drugič na Homcu, zato se mi je zdelo 
zabavno. Upam, da boš užival/a. Pa da ti malo povem, kaj smo mi 
počeli tukaj. Moj najljubši del pogovora je bilo pogovarjanje o 
čudežih. Pričakujete lahko veliko zabavnih igric ter pogovor. A ne 
mislite, da boste ves čas samo molili – spoznavalne igre so res 
zabavne. Všeč mi je bilo klicanje Sv. Duha, kjer sem res nekaj začutila, 
zato te prosim: Daj se sprosti in prepusti veri. Na duhovnem vikendu 
sem se res malo spreobrnila, saj so pogovori in vsi čudeži resnično 
resnični. Zaradi zabave se na Homc želim vrniti že tretjič in mogoče 
bom nekega dne postala tudi animatorka. lp 
- Živjo! Moje mnenje je, da se moraš res potopiti v razlage 
animatorjev, ter pozorno poslušati, če hočeš od tega vikenda kaj 
odnesti. Animatorji so res »face«. Z njimi se lahko vse pogovoriš. Res 
pa je ena stvar. Zvoni so zelo zelo glasni, in zabijejo vsakih 15 minut, 
tako, da si prinesi čepke za ušesa. Dnevi so zelo dolgi, saj hitro 
vstajaš ter greš pozno spat. Drugače je pa fajn. Stradal tudi ne boš, 
ker vedno nanosijo toliko sladkarij, da je cela kuhinja polna. Uživaj! 
- Heila, vem, da ko so ti povedali, da so to duhovne vaje, si si mislil/a, 
da boste ves čas molili.. Ampak ne! Igraš se igrice, se imaš fajn… 
Ampak so tudi resne teme, ki ti dobesedno pokažejo, odprejo vrata 
med ljudi, ki so ob Jezusu, ki verjamejo. Jaz sem spremenila svoje 
mnenje, saj prej nisem bila tako zelo navdušena nad mašo, 
veroukom… Ampak zdaj sem. Upam, da boš užival/a. 

 

TRETJA POSTNA NEDELJA V DRAVOGRADU - SREČANJE BIRMANCEV Z MOLITVENIMI BOTRI -28. februar 2016  
 

Na tretjo postno nedeljo so dravograjski birmanski pripravniki skupaj s svojimi starši pred sv.mašo, prebirali Jezusov križev pot in ga v Duhu skupaj 
prehodili s farnim občestvom. Postaje križevega pota so vse navzoče nagovarjale k dejavnemu krščanskemu življenju v duhu leta Božjega usmiljenja, 

za spreobrnitev od zla k dobremu in k aktivni 
graditvi dobrih medsebojnih odnosov, v 
katerih bi imeli vsi življenje v izobilju, kakor 
nam želi Jezus naš Odrešenik. Tako sta še 
posebej nagovarjali 6. in 10. postaja križevega 
pota, ko imamo vpričo trpljenja najrazličnejših 
oblik, ki jih srečamo v vsakdanu, pogosto 
občutek nemoči in ne vemo kako bi pomagali, 
takrat nam je za vzor Veronika, ki je z majhno 
pozornostjo olajšala trenutek trpljenja 
Gospodu, tako lahko tudi mi z odprtimi očmi 
in s srcem, drugim s tem kar imamo olajšamo 
trenutek trpljenja. Ko v šoli ponižujejo 
sošolca, bodi pogumen, stopi na njegovo 
stran, ko se o kom širi laž, zastavi zanj besedo 
v bran. Skozi darovanje sv. maše smo bili 
nagovorjeni h globljemu razmišljanju o letu 
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usmiljenja v luči Božjega usmiljenja, ki je več kakor samo opraviti sv. 
spoved, je povabilo k dejavnemu življenju kristjana z opravljanjem 
telesnih in duhovnih del usmiljenja. Krščanska identiteta je stopiti iz sebe 
in iti v svet k človeku: bolnemu, zapuščenemu, lačnemu, 
nagemu…opravljati telesna dela usmiljenja (lačne nasititi, žejne napojiti, 
nage obleči, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike reševati, 
mrliče pokopavati) in tako je delala prva Cerkev in kot največji vzor danes 
nam je sam papež, ki prihaja na obrobje družbe k tistim najbolj potrebnim 
in jim prinaša vero, upanje in ljubezen. Poslanstvo kristjana je opravljati 
tudi duhovna dela usmiljenja, kar pomeni, truditi in delati za spravo med 
seboj v družini, župniji, družbi kjer živimo, biti usmiljen in odpuščajoč v 
luči Božje Jezusove darovanjske ljubezni na križu, pričevati za vero, 
prinašati upanje v brezup in ljubezen v mrzel, odtujeni svet. Posebej pa je 
pomembno sedmo duhovno delo usmiljenja za žive in mrtve moliti. In 

prav k temu poslanstvu se je odzvalo 16 molivcev iz župnijskega 
občestva, ki so bili s strani župnije povabljeni, da postanejo molitveni 
botri 14 birmanskim pripravnikom. V zavedanju, da birmanski 
pripravniki potrebujejo za svojo duhovno rast molitveno podporo 
nas molitvenih botrov, smo se odzvali temu povabilu. Iskreno želimo, 
da naši birmanski pripravniki res vzljubijo Boga in vzpostavijo z njim 
svoj oseben odnos. Zato bomo s srcem, goreče vsak dan molili za njih 
(vsak za svojega, njemu zaupanega božjega otroka). Z obkrožitvijo 
daritvenega oltarja smo molitveni botri in birmanski pripravniki našo 
skupno pot, v molitvi očenaša predali v roke Boga očeta. Birmanski 
pripravniki so se svojemu molitvenemu botru predstavili v izročenem 
pismu, molitveni botri pa so s pokrižanjem birmanskega pripravnika, 
potrdili, da ga bodo z molitvijo spremljali na njegovi poti.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                     I.K. 

 

POSTNO SREČANJE MLADIH - 5. marec 2016 
Nahajamo se v sredini posta. Na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje se želimo pripraviti tudi mladi. V tem pričakovanju smo skupaj preživeli 

celoten sobotni popoldan. Srečanje smo začeli ob križu z razmišljanjem o  križevem potu dragega Jezusa, ki so ga pripravili animatorji voditelji 

(Petra, Katja, Vanja in Marko). Kaj vse je moral prestati za nas, iz ljubezni do nas! In še enkrat bi to storil, če bi bilo potrebno. V postaje so 

vpletali preizkušnje svojega življenja in nam s tem dali zgled. Pokazali so, da nismo samo mi preizkušani. Pripovedovali so kako so oni našli pot 

iz križev življenja. Spodbudili so nas, da pred prazniki obiščemo spovednico in se osvobodimo svojih 

slabosti. Ni ga večjega čudeža v življenju, kot je odpuščanje še tako velikih grehov. Jezus je res 

čudovit! Križev pot so spremljale zgovorne fotografije in izbrani videi. Nekateri smo si delali 

zapiske, drugi smo jokali, tretji samo obsedeli in obnemeli. Bilo jo močno!V drugem delu smo se 

ustavili ob Duhovnih delih Božjega usmiljenja. Ugotovili smo, da se že sedaj trudimo in nekatera od 

7 del že izvršujemo. Vzpodbujeni smo bili, da se še bolj trudimo živeti po teh delih, ker bomo le tako 

z gotovostjo dosegli nebesa. Kjer so mladi, tam je seveda pica … in kapučino .Po malici pa smo 

pogledali kaj nas čaka naprej: 11.3. sveta maša po namenih mladih, 18.3. križev pot v naravi za 

mlade, 25.3. branje pasijona, Kristusovega trpljenja na Veliki petek, 9.4. slavljenje s skupino 

Svetnik v Lovrencu, 22.-24.4. pripravljalni vikend za oratorij 2016. Čudovit dan smo zaključili s 

sodelovanjem pri sveti maši. 

Dan je minil prehitro!                                                                                                                                    Mladi 
 

 
DRUGI POSTNI POHOD NA ŠENTANEL - 6 marec 2016 
 

Umiriti se in poglobiti svoj odnos do Boga in do bližnjega. Takšna 
priložnost je bila na četrto postno nedeljo, ko smo se odpravili na 
drugi postni pohod. Pot smo pričeli na Prevaljah pri Štoparjevem 
mostu, kjer smo naprej občudovali most, mimo katerega se 
velikokrat peljemo, pa ga sploh ne opazimo. Koliko stvari včasih v 
življenju kar prezremo. Kmalu smo dospeli do znamenja križa, kjer 
smo z molitvijo vstopili v tihoto našega popoldneva. Ko smo 
nadaljevali pot, smo vsak zase razmišljali o enem telesnem ali 

duhovnem delu usmiljenja. Lačne nasičevati, žejne napajati, 
popotnike sprejemati… Kako prisotna so v našem življenju, pa včasih 
kar pozabimo nanje. Vsak dan znova nam je dana priložnost, da jih 
lahko uresničimo. Grešnike svariti, nevedne učiti, dvomljivcem prav 
svetovati…Kmalu smo dospeli že do drugega znamenja križa. Gospod 
župnik nas je nagovoril s kratkim razmišljanjem o tem, kaj oziroma 
kdo je kompas našega življenja. Pot nas je nato vodila po 
makadamski cesti proti Šentanelu. Svoje razmišljanje o telesnih in 
duhovnih delih smo si med seboj podelili. V nas je še naprej 
odmevalo: nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrtve 
pokopavati… Ustavili smo se še pri kapelici in razmišljali o tem, da 
nismo poklicani k temu, da bi sodili druge, ampak da bi odpuščali in 
bili usmiljeni. Zopet smo nekje v sebi zaslišali: žalostne tolažiti, 
krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga 
prositi…Zadnji del do cerkve na Šentanelu smo ostali v tihi molitvi. 
Pogled se nam je razprostiral na okoliške vrhove, Uršljo in Peco, 
grelo nas je tudi sonce, dežne kaplje pa so nas le na skrivaj 
opazovale, da dežnikov nismo potrebovali. Tako smo dospeli do srca 
te lepe, mirne vasice, Šentanela, do cerkve sv. Danijela, kjer smo 
zmolili vzklike božjega usmiljenja in se po isti poti vrnili do našega 
izhodišča. Prijetno utrujeni in hvaležni, da smo lahko prehodili to 
pot, da smo si vzeli čas in da smo preživeli lep popoldan, skupaj z 
Njim, smo zaključili naš postni pohod. Gospod je res usmiljen in 
dober.                                                                                                                                           
                                                                                                                 Katja 
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CVETNA NEDELJA V ŽUPNIJAH Pastoralne zveze Dravograd - 20. marec 2016 
 

Hitro mineva  letošnji postni čas, v katerem nas je Cerkev z raznimi vzpodbudami še 
posebej vabila k opravljanju duhovnih in telesnih del usmiljenja. V treh postnih 
petkih pri sv. Križu je v katehezah , v sv. maši in zakramentu sv. spovedi, vabila vse 
utrujene in obtežene,  k dotiku  Božjega usmiljenja, da bi umiti v ljubezni Božjega 
usmiljenja, odšli nazaj v svojo vsakdan s sprejetjem svojega križa in spoznanjem, da 
edino preko križa je vstajenje.  
Na cvetno nedeljo se je naredilo sončno spomladansko jutro, ko smo po vseh 
župnijah  naše Pastoralne zveze, farani s snopi v rokah prihajali v cerkve  k 
slovesnosti cvetne nedelje. Cvetna nedelja-6.postna, kateri daje poseben pomen 
blagoslov zelenja-snopov (po naše) s procesijo in evangelij o Kristusovem trpljenju 
oziroma pasijon-letos po Lukovem evangeliju. Blagoslov zelenja nas spominja na 
Jezusov prihod v Jeruzalem, kjer so mu množice s palmovimi vejami v rokah 
vzklikale v pozdrav : » Hozana Davidovemu sinu…«. Zato se pred procesijo bere tudi 
evangelij o Njegovem vhodu v Jeruzalem. Tudi Dravograjski farani smo se s snopi v 
rokah zbrali pred cerkvijo, kjer smo po prebranem evangeliju in župnikovem 

blagoslovu zelenja, v procesiji okoli cerkve počastili 
Jezusa, tako kot so to storile množice na tisto  » 
prvo « cvetno nedeljo v Jeruzalemu, ko je Jezus na 
osličku prišel v mesto in so ga sprejeli kot kralja. Po 
slovesni procesiji se je nadaljevala sv. maša v 
cerkvi, kjer smo skozi branje pasijona po Luku  v 
duhu spremljali Jezusa na križevem potu od izdaje 
do križanja na Kalvariji. Tu smo  našli tudi svoj greh- 
svoje izdajstvo Njega, ki je za nas, za vsakega 
posebej šel na križ, da nas je odkupil. Vendar, če v 
tem postnem času do cvetne nedelje nismo uspeli 

urediti svojega življenja z Bogom, nas Bog in 
Cerkev  v svojem usmiljenju  še vedno vabita in 
dajeta šanso, da to storimo do Velike noči. Saj 
imamo ob velikem daru Božjega usmiljenja tudi mi 
možnost, da ob zgledu desnega razbojnika, ki 
najprej Jezusa spozna za Boga in Odrešenika, pred 
njim prizna svojo krivdo in grehe, se jih pokesa in 
Jezusa prosi odpuščanja, izrečemu Jezusu isto 
gorečo prošnjo, da nas skesane grešnike, nekoč 
sprejme v raj. Zakrament sprave nam nudi 
možnost, da začutimo to neverjetno Božjo ljubezen 

in usmiljenje ter ob tem notranjo rast v ljubezni do Boga in bližnjega. Saj smo v hoji za Kristusom poklicani, da vsak dan sprejmemo svoj križ in 
gremo za Gospodom. Tako nam je veselje cvetne nedelje dajalo že tudi pred okus trpljenja Velikega petka. Vendar okrepljeni z zaupanjem v Božje 
usmiljenje, smo odhajali domov z mislimi v skrivnost Velikonočnega jutra.                                                                                                                                I.K.   
 

PASHALNA VEČERJA V DRAVOGRADU - 24. marec 2016 
 

 Na veliki četrtek zvečer smo tudi letos pripravili pashalno večerjo za starše in otroke prvoobhajance iz naše Pastoralne zveze. Doživeti smo hoteli 
Jezusovo zadnjo večerjo ter spoznati, kaj vse se je ta slavni večer pred 2016. leti dogajalo in pokusiti vse, kar so takrat učenci zaužili skupaj z 
Jezusom, ki je nato postavil sveto evharistijo, neminljivi spomin njegove ljubezni do vseh nas. Starši so skupaj z župnikom Igorjem pripravili 
pashalno večerjo (pečeno jagnje, nekvašen kruh, zelišča in vino (grozdni sok), ki je bila svojevrstni dogodek za naše letošnje prvoobhajance in 
njihove starše. Po slovesnosti smo se podali k evharističnemu dogajanju, ki ga poznamo kot sveto mašo, pri kateri nas Jezus pogosti s svojim 

telesom in krvjo za večno odrešenje in življenje. Duhovni nagovor in 
vzpodbude župnika Igorja pa so nas spomnile našega krščanskega 
poklica, to je dela ljubezni do bližnjega, ki so v letošnjem letu 
usmiljenja še toliko bolj potrebena, da jih živimo. Spomnil nas je, da 
moramo, če prejemamo kruh večnega življenja, postajati kot Jezus – 
dobri, usmiljeni, pozorni. Skozi celoten obred pashalne večerje so 
nas mame prvoobhajancev skozi posebno besedilo vodile k lažjemu 
razumevanju obreda stare zaveze, ki je predpodoba nove zaveze. Le-
to je Jezus dopolnil, ne pa odpravil. Zato je zelo pomembno poznati 
obredje Stare zaveze, da v luči te razumemo tudi Novo zavezo. Stara 
zaveza je ključ razumevanja Nove zaveze. Obred pashe je Jezus na 
križu dopolnil in ji dal povsem novo vsebino.                                                                     
                                                                                                                   Igor 
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VELIKI PETEK PRI Sv.KRIŽU za vse župnije Pastoralne zveze Dravograd - 25. marec 2016 
 

Že drugo leto zapored smo obrede velikega petka slavili v cerkvi sv. Križa na 
Dobravi. Precejšnje število vernikov iz vseh župnij PZD se je najprej zbralo na 
Dobrovi pri angelu, od koder smo poromali po postajah križevega pota do cerkve sv 
Križa. Med potjo smo molili križev pot, ki ga je letos molil sveti oče na veliki petek v 
Koloseju v Rimu z množico vernih iz vsega sveta. Tudi mi smo se v molitvi spominjali 
velikih božjih del, ki nam jih dobri Bog daje s trpljenjem svojega e dinorojenega 
Sina. V molitvi in popotovanju k cerkvi je sodelovalo kar nekaj staršev in otrok 
letošnjih prvoobhajancev. V cerkvi pa smo nato sledili obredom velikega petka, ki 
jih cerkev na ta dan obhaja, saj na veliki petek ni sv.maše. Tako sta duhovnika 
oblečena v rdeča oblačila najprej šla k daritvenemu oltarju in ga z nekajminutnim 
ležanjem na obrazu in tiho molitvijo počastila. Že je sledilo besedno bogoslužje, ki 
so ga pripravili naši mladi s petjem posebne pesmi in z branjem trpljenja ( pasijona) 
Jezusa po Janezovem evangeliju. V prošnjah in češčenju križa smo ponovno obujali 
vero v Jezusovo odrešilno dejanje, njegovo pot križa ljubezni. Na veliki petek se je 
začela devetdnevnica Božjega usmiljenja pred nedeljo Božjega usmiljenja, zato smo 

v ta namen zmolili še litanije sv. Rešnje 
krvi in rožni venec Božjega usmiljenja. 
Sledil je še blagoslov in že smo v 
večerni temini, bogato duhovno 
nahranjeni, odhajali domov. 
 
                                                             Igor 
 

 
 
 

MLADI SI ŽELIJO K JEZUSU 
To veš Ti, kaj si prestajala, kako si jokala, ko mučili so ga. 
Veš Marija Ti, kaj si prenašala, koliko solz pretočila, 
k  o na Kalvarijo ga spremljala. 
Popljuvan bil, poniževan, zasmehovan, ustrahovan, 
razparano telo pod udarci biča vso. 
Se je v ranah vtapljalo in bolečinah zvijalo, 
ječalo je celo telo v neznosnem bolu, za nas ljudi, za nas ljudi. 
 

Pesem, ki te pretrese do 
kosti, je letos 
nagovarjala naše mlade 
v postnem času. Poleg 
popoldanskega 
druženja sredi posta, so 
mladi skupaj pripravili 
tudi križev pot v naravi 
in sodelovali pri obredih 
velikega petka. 
Dogovorili so se, da za 

križev pot vsak od mladih pripravi eno postajo, pove osebno 
zgodbo in razmišljanje. Zelo lepo so se pripravili in vživeli v 

Jezusovo trpljenje. Čutiti je bilo, da so tudi naši mladi 
preizkušani. Nekateri celo bolj, kot bi bilo prav da so. A takšno 
je življenje. Gospod ima za vsakega od nas pripravljene ravno 
takšne preizkušnje, kot smo jih zmožni nositi. Zgodbe se te 
dotaknejo do solz. Lepo je, da si del skupine, kjer lahko z 
drugimi deliš tisto, kar ti teži srce in si kljub temu sprejet, 
razumljen in ljubljen.Za branje letošnjega pasijona, trpljenja 
našega Gospoda Jezusa, so se ponudili mladi. Ni lahko nastopiti 
pred množico, a so zbrali pogum. Že na postnem srečanju so se 

vživeli v Jezusovo neznosno trpljenje, ko je bil za nas, zame in zate, 
dobesedno razbit, raztrgan, razmaličen, prebit. Brali so z bolečino 
v srcu, a s hvaležnostjo za vsak udarec, ki ga Jezus sprejema 
namesto mene in tebe. Z enakim čutom so tudi zapeli pesem, ki 
govori o Marijinem spremljanju trpljenja svojega Sina. Solze in 
mravljinci so verjetno prevzemali mnoge navzoče. Lep postni čas 
je za mladimi. Gotovo bo marsikdo od njih sprejete sklepe in 
odločitve prenesel naprej v življenje. Molimo za naše mlade. Še 
bolj pa molimo za njihove starše, da bi razumeli in podprli tisto, 
kar je dobro in dano od Boga.                                                                                             

                                                                                                                                M.K. 
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VELIKA SOBOTA v župnijah  Pastoralne zveze Dravograd - 26. marec  2016  
V praznovanju svetega tridnevja Velike noči 
je sobota dan, ko je naš Gospod Jezus 
počival v grobu. Na ta dan se po vseh 
župnijah že v zgodnjih jutranjih urah 
blagoslavlja ogenj in čez dan verniki 
prinašajo k blagoslovu velikonočna jedila. 
Tako se je dogajalo tudi letos po celotni naši  
Pastoralni zvezi Dravograd. Veliko vernikov 
je prihajalo po blagoslovljeni ogenj, da so z 
njim pokadili svoje domove in jih 
blagoslovili z izročitvijo v  Božje varstvo. Na 
tem blagoslovljenem ognju se potem kot 

vedno skuhajo velikonočna jedila: šunka, klobase, jajce, ki se v velikonočnem žegnu odnesejo 
skupaj še s hrenom in potico k blagoslovu jedil. Velikonočna jedila simbolizirajo Jezusovo 
trpljenje: pirhi simbolizirajo kaplje Kristusove krvi, hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil 
Jezus pribit, šunka Kristusovo telo, potica pa je simbol trnjeve Kristusove krone. Ta bolj  
tradicionalni –zunanji izraz pripadnosti krščanski veri ob Veliki noči, je tudi letos privabil 
številne ljudi k blagoslovu jedi po vseh naših župnijah in podružnicah. Bogoslužje ob samem 
žegnu je sicer tradicionalno in kratko, vendar je bilo letos  s strani naših duhovnikov v 
sodelovanju s sodelavci še posebej obogateno z molitvijo križevega pota Božjega usmiljenja.  
Na ta način se je Jezus v svojem neskončnem usmiljenju tudi ob blagoslovu jedil približal 
slehernemu. Posebej skrbno in lepo so bili oblikovani ti blagoslovi po naših podružničnih 
cerkvah, kjer se posamezni verni domačini trudijo s svojo prizadevnostjo to ohranjat in 
prenašat na mlajši rod. ( Sv. Magdalena, sv. Boštjan, Sv.Lenart- Vič….).  Blagoslovi jedil so po 
župnijah potekali ves dan in se skoraj strnili z večernim slavjem Velikonočne vigilije, ki je po 

vsej župnijah zažarela v Jezusovi zmagi nad smrtjo.                                                                                                                                                                    Irma 

 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE – od 10. do 17.aprila 
Od tretje do četrte velikonočne nedelje imenovane tudi nedelja Dobrega pastirja, bo v 

Cerkvi na Slovenskem potekal Teden molitve za duhovne poklice. Tudi letos bomo po 

naših župnijah dejavno sodelovali, za vsaki dan prebirali razmišljanja, molili še 

intenzivneje za nove duhovne poklice ter naredili vse, da jih tudi mladim približamo. 

Namen tedna molitve za duhovne poklice je, ozavestiti pomen molitve med verniki, 

spodbuditi poklicane k dejavnemu prepoznavanju duhovnega poklica ter jim pomagati, da 

bi velikodušno odgovorili na ta klic. Dela torej več kot dovolj.  

V župniji Dravograd bomo namenili temu posebno pozornost. Vsaki dan bo pred mašo pol 

ure izpostavljeno Najsvetejše za češčenje in molitev. Vsaki dan bo sodelovala ena od skupin v župnji. Vsak dan bomo molili za 

določeni vidik poklicanosti. Na nedeljo Dobrega pastirja pa bomo v vseh župnijskih cerkvah izpostavili Najsvetejše v molitev in 

molili molitveno uro pol ure pred sveto mašo.  

Duhovni poklic je sad, ki zori na dobro obdelani njivi vzajemne ljubezni, ki postane medsebojno služenje, v kontekstu pristnega 

cerkvenega življenja. Noben poklic se ne rodi iz sebe in živi zase. Poklic teče iz Božjega Srca in vzklije v dobri zemlji vernega 

ljudstva, v izkušnji bratske ljubezni. Ali ni Jezus rekel: “Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med 

seboj” (Jn 13,35). Zato morajo biti naša občestva primerna 'dobra zemlja', v kateri bodo vzklili duhovni poklici.  

Pridite, molimo za nove duhovne poklice. Gotovo bomo kdaj le uslišani. Naj nam vztrajnosti ne zmanjka 
 

Srečanje z Bogom ni razumski uspeh. 

To je predanost življenju, izvoru vsega življenja. 

Jaz sem ga srečal. Včasih je prišel tako blizu, da sem ga lahko 

videl s srcem in ga občutil. 

Potem sem bil navdušen. 

Trenutki zaljubljenosti.  

Ni bilo več meja, ne Zemlje in ne neba. 

Ves svet se je ustavil. 

Vse in vsakega sem želel objeti, ker sem želel objeti samega Boga. 

Trenutki velike gotovosti in nebeške sreče. 

Navadno niso dolgo trajali. Toda lahko sem šel dalje. 

Žalost puščave sem lahko premagoval, saj sem izkusil oazo. 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD  - april  2016 
Sobota 2.april: krstna sobota v Šentjanžu ob 11.00 (Jaka S.) 
Nedelja 3.april: nedelja božjega usmiljenja. V Šempetru med mašo krstno slavje 
Nedelja 3.april: sveta maša ob 11.00 pri Sv. Boštjanu 
Torek 5.april: seja ŽGS župnije Šempeter ob 19.30 v župnišču 
Četrtek 7.april: seja ŽGS župnije Dravograd po maši ob 19.00 
Sobota 9.april: krstna sobota v Šentjanžu ob 11.00 (Oskar R.) 
Sobota 9.april: srečanje in prijateljsko druženje birmancev in staršev ob 15.30 v Šentjanžu 
Nedelja 10.april: ZAČETEK TEDNA MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
Ponedeljek 11.4.: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni člani ŽPS vseh župnij  PZD  
                                                                                                                                         (vodi  ŽPS Dravograd) 
Ponedeljek 11.aprila: seja ŽPS Dravograd po maši ob 18.30 
Torek 12.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljene molitvene skupine /molitveni botri,  
                                                                                          Prenova, molitvena za duh.poklice/ v PZD (vodi skupina Prenove) 
Torek 12.april: g. Franček Kraner –župnik v Črnečah in Libeličah obhaja 70 roj.dan 
Sreda 13.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni birmanci in prvoobhajanci vseh župnij s  
                                                                                          starši in bralci božje besede (pripravi skupina bralci b.b.)   
Četrtek 14.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni člani Biblične skupine in skupine  
                                                                                          Karitas vseh župnij (pripravi biblična skupina Dravograd) 
Opomba: (župniki in ključarji smo na izpopolnjevanju v Šentilju, zato NE BO SV.MAŠE)) 
Četrtek 14.april: V Šentilju pod Turjakom IZOBRAŽEVANJE KLJUČARJEV in župnikov ob 17.00 
Petek 15.april: PRVI RAZGOVOR ZA KRST ob 17.00 v Dravogradu 
Petek 15.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni otroški zbor in odrasli pevci župnij PZD 
                                                                                                                                     (pripravi  otroški  zbor  Dravograd) 
Sobota 16.april: ob 18.00 molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu: vabljeni mladi, animatorji… (pripravijo mladi) 
Sobota 16.april: TRETJE SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV –za vse župnije PZD: v Dravogradu ob 17.30 
Nedelja 17.april: NEDELJA DOBREGA PASTIRJA. V vseh cerkvah pol ure pred mašo češčenje Najsvetejšega (za duhovne  
                                                                                                                                          poklice). Vabljene vse skupine v župniji. 
Nedelja 17.april: maša pri Sv. Magdaleni ob 11.00 
Torek 19.april: seja ŽGS v Šentjanžu ob 19.30 
Petek 22.april: pripravljalni vikend animatorjev na Oratorij 2016 (od petka do nedelje) 
Nedelja 24.april: Zamenjava (rotacija) cerkvenih zborov po naših župnijah PZD – (po žrebanem razporedu) 
Ponedeljek 23. april: maša na Viču ob 18.30 (god Sv.Marka) 
Torek 24.april: seja ŽPS Šentjanž ob 19.30 
Četrtek 28.april: DRUGI RAZGOVOR ZA KRST v Dravogradu ob 17.00 
Sobota 30.april: krstna sobota v Dravogradu ob 11.00 (Vita M.) 

Bela nedelja – nedelja Božjega usmiljenja (3.april 2016) 
Ko je papež Janez Pavel II. 30. aprila leta 2000 na drugo nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko redovnico Favstino 

Kowalsko, posebno glasnico božjega usmiljenja, za svetnico, je dejal, da se bo druga nedelja po veliki noči »odslej v vsej 

Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.« 

Papež se je pri tem oprl na javno razodetje, posebej na Božjo besedo druge velikonočne nedelje, ki zelo nazorno govori o 

Božjem usmiljenju, povod pa mu je bilo Jezusovo posebno razodetje sestri Favstini: »Hči moja, govori vsemu svetu o 

mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. 

Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. 

Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj 

se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno 

obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim 

bom svoj mir. 

Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.«  
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STRAN ZA MLADE 
Poglej tega gospoda na sliki, kam polaga svoje prste. Misliš da je 

zdravnik? 

Ne, Matevž, to je Tomaž – Jezusov prijatelj. Zelo težko je verjel, če ni 

videl, otipal. Zato mu je Jezus, ko se je po svojem vstajenju prikazal, 

dovolil, da se dotakne njegovih ran in se tako prepriča, da je to 

resnično on. 

Kadar mi mamica ali kdo drug reče, da me ima rad, to verjamem, 

čeprav mi ljubezni ne more dati kot recimo košček kruha.  

Tudi zaupanja in spoštovanja recimo ne morem prijeti. Preprosto 

verjamem, da obstaja med dvema človekoma, ki se imata med seboj 

rada oziroma sta dobra prijatelja. 
 

Po: M. Razboršek 

 
 

 

Naloga za otroke: 

Sara in Lojzek sta začrtala vsak svojo pot do velikonočnih jajčk. 

Komu bo uspelo priti do njih? 
 

IN ŠE NEKAJ DOBRIH VICEV ZA SMEH: 
 
SLEPAR – »Pravkar sem Karlu posodil denar, ker pravi, da je trenutno 
čisto suh.« – »O ti presneti slepar! Meni pa je govoril, da mu voda teče v grlo!« 
 

RAZRED – »Koliko vas je v razredu?« – »Z učiteljico nas je triintrideset.« – 
»Kako to misliš? Torej vas je brez učiteljice dvaintrideset.« – »Ne! Ko nje ni v 
razredu, tudi nas ni tam.« 
 

PRI SPOVEDI: po odvezi: 
- duhovnik: "Zahvaljujemo se Gospodu, ker je dober." 
- na drugi strani pa: "In večna luč naj mu sveti." 

 
ZREZEK – Gost gostilničarju: »Veste, kakšen okus ima tale vaš zrezek? Kot podplat, nariban s česnom!« – 
Gostilničar začudeno gostu: »Neverjetno, kaj vse ste že jedli!« 
 

ZDRAVNIK – »Gospa, jaz vas ne morem zdraviti, jaz sem veterinar.« – »Pa saj vam pravim, da sem prišla zaradi 
kurjih očes, pa tudi drugače se počutim prav pasje.«  

 

PSEVDONIM – »Gospa, veste, jaz sem pisatelj in imam psevdonim,« pravi novi najemnik gospodinji, ki mu 

predaja ključe stanovanja. – »Nič hudega,« odvrne ta, »samo da ne porabi preveč elektrike.« 
 

STRAH – Dva pobalina stojita pred cerkvijo, ko iz nje prihaja pravkar poročeni par. »Ali naj ju malo 

prestrašim?« reče prvi. – »Kako le?« vpraša drugi. – »Ja čisto preprosto,« odvrne in na ves glas zakliče 

ženinu: »Očka, očka!«  

BOLEČINA – Policist ustavi vidno vinjenega voznika in ga vpraša: "Dober dan, gospod. Boste malo pihali?" – Voznik 

mu veselo odgovori: "Ja, seveda, gospod policist. Kje vas pa boli?" 
 

PRIJATELJICA – Med burnim zakonskim prepirom reče mož jezno: »Kaj pravzaprav hočeš? Ti imaš pet prijateljic, 

meni pa še ene ne privoščiš!« 
 

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

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 230 izvodov. 


