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Številka 44  
april 2016  
 

 

 
 
 
 
 

                                    UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  

Pozdravljeni dragi dobri ljudje, naši farani v župnijah PZD. Pred vami je novo glasilo. Gotovo boste z zanimanjem prebirali 
zapise o preteklih dogodkih, ki so se zgodili v mesecu aprilu v naših župnijah in dekaniji. Kar nekaj globokih doživetij je 
bilo. Morda vas je najbolj nagovoril teden molitve za nove duhovne poklice, tiste, ki ste člani ŽGS in ključarji pa morda 
srečanje z nadškofom v Šentilju (glej zapis). Ministranti so uživali na dekanijskem srečanju ministrantov na Strojni. Mladi 
ste se navduševali ob nastopu skupine Svetnik v Lovrencu na Poh., obiskali svetoletno cerkev v Mariboru in stopili skozi 
sveta vrata. Bravo. Tudi molivci in nekateri posamezniki ste doživeli prehod skozi sveta vrata. Lepo, lepo. Vabljeni tudi še 
vsi preostali, da uresničite svetoletno željo vašega srca in poziv papeža Frančiška ter uredite svojo notranjost z božjo 
melodijo usmiljenja.  

V glasilu najdete tudi zapis o praznovanju 70. rojstnega dne našega župnika sodelavca 
Frančeka Kranerja, ki ga je obhajal pri Sv. 
Križu. Bila je prav lepa in prisrčna 
slovesnost, kjer smo imeli priložnost izraziti 
svoje veselje nad njegovo osebnostjo, mu 
stisniti roko v čestitko in mu zaželeti obilo 
zdravja v prihajajočih nadaljnjih letih. 
 
In dogodki pred nami v maju? Prav gotovo 

mesec čudovitih šmarnic. Začetki čaščenja Matere Božje v mesecu maju segajo 
v srednji vek, ko so posvetna pomladna slavja posvečali Mariji. V sedanji obliki 
je majska pobožnost nastala v prvi polovici 18. stoletja v Italiji, od tam se je 
kmalu razširila v Francijo in Španijo. Sredi 19. stoletja pa je pognala korenine 
tudi v avstrijskih deželah in s tem tudi pri nas. Odobril in pospeševal jo je 
papež Pij VII. Zdaj je majniška pobožnost v različnih oblikah razširjena po vsem 
katoliškem svetu. Pri nas se je majniška pobožnost začela leta 1851 v ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Prvo 
šmarnično branje (Mesec Marije) pa je po francoski predlogi priredil Davorin Trstenjak že leta 1842.  
Letošnje branje, namenjeno otrokom nosi naslov: PATER, KI JE GLEDAL JEZUSA. V njem je Aco Jerant opisal sv. patra Pija, 
ki je bil glasnik Božjega usmiljenja. Otroci bodo prejemali listke za lep plakat o svetniku.  
Šmarnična pobožnost je letos  spet vključena v mašo, ki se zaključi z litanijami Matere Božje. 
 

Pred nami so tudi prošnji dnevi. Tri dneve pred vnebohodom obhajamo prošnje dneve. Molimo ne le za blagoslov na 
polju ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, za odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk… 
 

Spomnimo se tudi naših prvoobhajancev, predvsem pa njihovih staršev z molitvijo, saj bodo v tem mesecu zanje 
intenzivne priprave na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo. Prosimo za njih trdnost v veri in zvestobi do Boga, da ne 
bi živeli brez darov zakramenta svete Evharistije, sv. maše. Da bi bili dobri pričevalci vere svojim otrokom!                  žpk Igor 
 
 

MOLITEV V MESECU MAJU: 

Nebeški Oče, Marijo si izbral za mater svojemu Sinu, on pa jo je na križu postavil za našo mater. 
Zahvaljujemo se ti za njeno vlogo pri odrešenju in za vso njeno pomoč, ki smo je bili deležni. Prosimo te, naj 
jo posnemamo v krepostih, da bomo tudi mi dosegli večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi  aprila 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 
 

 

MLADI NA KONCERTU SKUPINE SVETNIK V LOVRENCU - 9. april 2016 
Koncert slavilne in moderne ritmično duhovne glasbe 
skupine Svetnik je v soboto 9. aprila pritegnil mlade PZ 
Dravograd v Lovrenc na Pohorju. Ob tej priložnosti so se 
najprej podali k svetoletnim vratom Mariborske stolnice, 
kjer so pred vstopom skozi svetoletna vrata razmišljali ob 
svetopisemskem citatu: “Jaz sem vrata. Kdor stopi 
skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.” 
(Jn 10, 9). Stopili so skozi vrata z besedami apostola 
Tomaža“Jezus, moj Gospod in moj Bog” in pred 
Najsvetejšim v tišini razmišljali o  svojih bolečinah, ki so jih 
nato predali Jezusu. Ob spoznanju in razmisleku o 
odpustkih so tudi darovali odpustke. Tako je 14 mladih v 
svojih spoznanjih na kolenih v tišini molilo pred Jezusom. 
Ob pogledu na njih je navzoče prevzelo upanje za 
prihodnost slovenskega naroda. 
Kulturni dom v Lovrencu je ta bil ta večer poln, z mavrico 
generacij: mladi in starejši, na odru slavilna skupina 
Svetnik, v dvorani navdušenje in dvignjene roke, v 
središču pa Jezus, On, ki je spremenil svet in ga s svojo 
ljubeznijo in mirom spreminja še danes. Slavilna skupina 
Svetnik s svojimi pričevanji in modernimi ritmično 

duhovnimi pesmimi so bili za ta večer idealna izbira, saj 
je bil njihov namen skupaj slaviti Stvarnika. Po nekaj 
zaigranih avtorskih skladbah sta člana skupine Tadej in 
Matjaž z navzočimi podelila svoji življenjski zgodbi. Na 
poti iskanja smisla življenja sta hodila iz zabave v 
zabavo, alkohol je bil njun zvesti prijatelj, kadila sta 
travo, poslušala satanistično glasbo heavy metall, Jezusa 
nista poznala. V določenem trenutku ju je Jezus »vrgel s 
konja« in odločila sta se, da mu sledita. Matjaž je takrat 
opravil zakramente, Tadej pa se je ponovno oklenil 
Božje besede in Jezusa. 
Vrhunec večera je bila sveta maša in izpostavitev 
Najsvetejšega, ki so ga navzoči počastili s tiho molitvijo 
in premišljevanjem. »Svetniki« so zaigrali še nekaj 
»močnih« pesmi, kot so »Posvečeno je«, »Ob vodi«, »Ti 
veličastni Kralj« in nasmejanih obrazov ter src so se 
navzoči odpravili proti svojim domovom. Za konec so 
izrekali le še »Bogu hvala!«. 

                                                                                                                                                                              
Povzeto po M. K. 

 
MAŠA OB ZAČETKU OSMINE ZA DUHOVNE POKLICE – 10. april 2016 
Na 3. velikonočno nedeljo 10. aprila so v Dravogradu pri sv. maši sodelovali 
birmanski pripravniki in njihovi starši: 
 - pred mašo so birmanski pripravniki z Julko molili rožni venec, 
 - za petje med mašo so poskrbeli otroci otroškega pevskega zbora s svojimi 
angelskimi glasovi,  
- Božjo besedo sta prebrali mami birmanskih pripravnikov.  
- Globok duhovni dotik živega Jezusa smo verniki doživeli po božji besedi, evangeliju 
in pridigi g. župnika. Tudi nam je kot Petru  vsakemu po njegovem imenu zastavil 
vprašanje…. ali me ljubiš bolj kakor tile?..in vsak mu  je v srcu odgovoril..in sprejel 
poslanstvo, ki mu ga je dal Jezus… 
Pred nami je bil Teden molitve za duhovne poklice: 

-  g. župnik  je vse povabil k vsakodnevnim molitvenim uram za duhovne poklice.                             
I.K. 

 

 

 
MOLITVENO SREČANJE MOLIVCEV ZA DUH. 
POKLICE V MB STOLNICI – 10. april 2016 
V popoldnevu 3. velikonočne nedelje je v Slomškovi stolnici v 
Mariboru potekalo, v okviru  letnega srečanja Molitvene zveze 
za duhovne poklice Mariborske nadškofije in začetka Tedna 
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molitve za duhovne poklice, srečanje molivcev za duhovne poklic:  
- Iz naše zveze župnij (iz župnije Dravograd in Šempeter ) se je srečanja udeležilo 20 molivcev za duhovne poklice, med 
nami tudi fant Leon- pobirmanec iz Šempetra. 
- Molivci iz PZD smo z gorečimi in pričakujočimi srci pred svetoletnimi vrati stolnice opravili molitev papeža Frančiška za 
sveto leto, obred vstopa skozi svetoletna vrat, sveto spoved in v Božjem usmiljenju prejeli popolni odpustek.   
 

- V molitveni uri pred Najsvetejšim smo molivci goreče molili za vse poklicane k diakonski službi, z duhovniške poklice in 
za redovniške poklice v naših župnijah.       
 

- V darovani sveti maši smo čutili molivci izrecno povabilo k ponižni in vztrajni molitvi za duhovne poklice in ustvarjanju 
edinosti- dobre zemlje v domačem župnijskem občestvu za mlade, da bodo lahko odgovorili na klic. 
 - V pričevanju že poklicanih: stalnega diakona Janeza, Mihaele, ki je na poti duhovnega poklica in sestre Marij, začutili 
pomembnost molitve in podpore domačih župnijskih občestev.                                                                                              I.K.

 

IZOBRAŽEVALNO SREČANJE KLJUČARJEV Z NADŠKOFOM V ŠENTILJU - 14. april 2016 
Na vabilo g. nadškofa Alojza Cvikla DJ so se v 14. aprila v župniji Šentilj pod Turjakom (Mislinja) srečali cerkveni ključarji 
ter člani župnijskih gospodarskih svetov (ŽGS) s svojimi župniki: 
- Program srečanja je pripravila Pastoralna animacijska skupina (PAS) pod vodstvom prof. dr. Vinka Potočnika, 
spregovorili so še nadškof Alojzij, prof. dr. Stanislav Slatinek in g. Tomaž Kričej uni. dip. ekon.  
- V prvem delu so ovrednotili delo župnikovih tesnih sodelavcev in jim ob tem izrekli zahvalo in priznanje, predstavljen je 
bil cerkveno-pravni vidik gospodarjenja z imetjem, poudarjen pomen gospodarsko – ekonomskega okolja, v katerem 
sedaj cerkev živi in deluje. Namen je bil spodbuditi rast zaupanja med prvim odgovornim za imetje, to je župnikom in 

njegovimi ožjimi sodelavci na 
gospodarskem področju. 
- Drugi del srečanja je bilo delo 
v pogovornih skupinah 
udeležencev z namenom 
obogatitve ob izmenjavi 
dragocenih izkušenj in dobrih 
praks ob vsakodnevnih 
problemih in vprašanjih iz 
konkretnega življenja župnij. 
- Tretji del je bila okrogla miza, 
kjer so udeleženci prisluhnili 
poročilom in iskali odgovore na 
posamezna vprašanja. 
                              (povzeto po ndš MB) 

 
 

 
 

POSLOVIL SE JE DOLGOLETNI KLJUČAR IZ ČRNEČ  
                               g. BERNARD NOVAK  
V dneh, ko se pomladno sonce pase po zeleni preprogi in vabi čebele na pašo, se 
je v župniji Črneče kot zrela trava usul pod neizprosno koso smrti naš cerkveni 
ključar Bernard Novak, ki je triintrideset let vestno, predano in požrtvovalno 
opravljal to častno nalogo. Njegovo delo v cerkvi in okrog nje je bila ena sama 
molitev. Težko nam je vedeti, da bodo odslej lepe nedelje, božični in velikonočni 
prazniki minevali brez njega in njegovih pridnih rok. Verjamemo, da mu je Bog 
bogat plačnik in da onkraj zemeljskih ur ni pozabljena nobena skrb, ki ga je 
razvnemala v ljubezni do Gospodove hiše. Naj božji blagoslov kot pomladno 
cvetje prekrije njegov poslednji dom.                                                                      F.Ko. 
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DEKANIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV NA STROJNI  - 16. april 2016 
V soboto 16. aprila, smo se 
na sončni Strojni s 
pogledom na še vedno 
zasneženo Peco, zbrali 
ministranti iz dekanije 
Dravograd – Mežiška dolina 
( kar 50): iz Črne, Mežice, 
Prevalj, Raven, Črneč in iz 
Dravograda.  
- Srečanje je potekalo v 
sproščenem in veselem 
vzdušju. Začeli smo ga v 
cerkvi Svetega Urha, kjer 
nas je ravenski kaplan g. 
Jure Sojič povabil k molitvi 

pred izpostavljenim Najsvetejšim. S prošnjami in pesmijo 
smo se povezali z Bogom in prosili tudi za nove duhovne 
poklice.  
- Po zabavni predstavitvi smo se razdelili v mešane 
skupine, v katerih smo potem v ”veliki igri” skupaj reševali 

različne naloge, ki so jih pripravili animatorji, spoznavali 
smo okolico Strojne, se športno zabavali. 
- Lačni in žejni smo z veseljem pojedli malico. Veseli, 

polni vtisov, prijetno utrujeni smo se pozno popoldne 
poslovili.                 

Filip Jeseničnik 

     

ZAKLJUČEK TEDNA ZA DUHOVNE POKLICE - 17. april 2016 
Z nedeljo dobrega pastirja 17. aprila smo tudi naši PZD zaključili Teden molitve za duhovne poklice: 
- V tem tednu so vse skupine župnijskega občestva  z gorečo  molitvijo  v molitvenih urah pred Najsvetejšim  
prosile Boga za nove duhovne poklice, za naša župnijska občestva in za naše družine, da bi vsi skupaj postali dobra zemlja 
iz katerih bodo lahko zrasli novi duhovni poklici. 
- S sveto mašo smo se zahvalili Bogu za duhovnike, redovnike, redovnice  ter druge, ki so nam v življenju pomagali in 
nam še pomagajo k veri v Boga in prosili smo tudi za dar novih duhovnih poklicev v Cerkvi. 
- Jezus kot dobri pastir nas je to nedeljo po besedah g. župnika potolažil, da je on vedno z nami in nas ne pušča v 

negotovosti, saj on vedno obudi službeno duhovništvo in pošlje delavce na 
svojo žetev ob pravem času.  
- Vsi krščeni ne smemo pozabiti na svoje krstno duhovništvo, ki smo ga 
prejeli po zakramentu sv. krsta. Po njem je vsaka krščanska mama poklicana, 
da  svojega otroka že v ranem otroštvu začne vzgajati k veri v Boga, tako, da 
ga vsak večer pokriža, ko ga polaga v posteljo, nad njim zmoli molitev in ga 
nauči moliti. In vsak oče je poklican, da pred skupnim družinskim  kosilom da 
blagoslov nad jedmi in, da v zahvali Bogu družina skupaj moli. Tako 
bo začela rasti vera v družinah in nastajala bo živa Cerkev, ki bo imela dobro 
zemljo prst, iz katere bodo zrasli tudi duhovniški poklici za katere smo molili 
v tem tednu molitve za duhovne poklice.                                                           I.K. 

 
 

PRAZNOVANJE 70 LET ŽUPNIKA FRANČKA KRANERJA- 17. april  Sv. Križ  
Pri Sv. Križu smo v nedeljo 17. aprila praznovali:  
Polna cerkev, slovesna maša, molitve, nagovori in voščila, 
petje cerkvenih zborov iz Črneč in Libelič, radoživi skavt  in 
ministranti  so počastili sedemdeseti rojstni dan našega 
župnika Frančka Kranerja. Na nedeljo Dobrega pastirja  smo 
se Bogu zahvalili za sedem desetletij našega dušnega 
pastirja. Kot je povedal slavnostni govornik Slavko Bek, je 
število sedem omenjeno tudi v Svetem pismu. Eden lepših 

svetopisemskih  stavkov se glasi:”Preskušeno srebro, 
prečiščeno sedemkrat “(Ps 12,7). Prvič je bilo srebro 
našega župnika prečiščeno pri krstu  in nato na praznik 
apostolov, 29. junija 1971, ko je iz rok škofa Držečnika 
prejel mašniško posvečenje. Nato je bilo prečiščeno v 
Svečini, pa v Šentilju, kjer je kot kaplan deloval dve leti. 
Petič je bilo srebro njegovega življenja prečiščeno v 
misijonih na daljnem Madagaskarju, kjer je pet let 
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izpolnjeval Jezusovo naročilo:”Pojdite po vsem svetu in 
naredite mi za učence vse narode!” Šestič je bilo prečiščeno 
njegovo srebro v župniji Sv. Martina pri Vurbeku, sedmič pa 
se njegovo srebro preskuša in prečiščuje  že 35 let v črneški 
in libeliški župniji. Prav je imel Claudel, ko je zapisal, če vas 

Bog ne potrebuje tam, kjer ste, vas ne postavi tja. Za vse, 
kar je v teh letih dobrega storil med nami, smo mu rekli 
iskren BOGLONAJ. BOGLONAJ za neminljivo božjo lepoto, ki 
jo oznanjajo njegove roke, ko se dvignejo v križ ali odprejo v 
blagoslov; BOGLONAJ, da nas poučuje, da večnost je in da je 
večja od časa; BOGLONAJ za vsako besedo tolažbe 

preizkušanim; BOGLONAJ  za njegovo dobroto, ki odpira 
nebo nad nami in BOGLONAJ za vsako kapljico znoja, ko 
se iskreno trudi za lepoto naših svetišč! Pozdravne 
besede in čestitke so izrekle župnija Črneče, župnija 
Libeliče, skavti Koroški Steg 2 in župnija Dravograd ter v 
obhodu okrog oltarja vsi navzoči. Povedali smo mu, da 
ga imamo radi in da ga bomo podpirali s svojimi 
molitvami, ki bodo padle v božje naročje v dobro vseh 
nas. Res, v nedeljo je bil čas za vznesene besede, za 

praznovanje in oddih; v ponedeljek pa je bil za slavljenca 
nov delovni dan; saj žetev je velika, delavcev pa malo. 
Naj našemu župniku Frančeku Bog še naprej stoji ob 
strani in naj mu bo življenje milostno in srečno! 
                                                                                             F.Ko. 

 

SREČANJE IZREDNIH DELIVCEV OBHAJILA v mariborski stolnici - 21. april 2016 
V svetem letu usmiljenja je mariborski nadškof Alojzij Cvikl v četrtek 21. aprila pripravil srečanje za izredne delivce 
obhajila v Mariborski stolnici. 
- Bilo je tudi izobraževalnega značaja. Tako je po čaščenju 
Najsvetejšega, v dvorani stolnega župnišča potekalo 
predavanje dr. Boštjana Lenarta o Evharistiji kot zakramentu 
usmiljenja. V drugem delu je Darko Bračun spregovoril o 
delivcu obhajila v luči uresničevanja karitativnega 
poslanstva. V tretjem delu pa so v pogovoru o izkušnjah 
delivca obhajila spregovorili udeleženci srečanja. 
- Tudi iz naše Pastoralne zveze se je srečanja udeležilo devet 
bodočih delivcev svetega obhajila. Upamo, da so začutili 
utrip dela in poslanstva, ki jih v prihodnje čaka, ko bodo 
dejavno, po temeljitem izobraževanju seveda, začeli 
uresničevati to izjemno pomembno evharistično službo 
občestvu.                                                                                   I.G. 

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

Slabotni ljudje smo, priklenjeni k zemlji, in sam si rekel, da še ne moremo tja, kamor greš ti.  

Prej se morajo uresničiti blage besede tvoje zapovedi:  

Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil. Šele po ljubezni smo sposobni slediti tebi, hoditi po poti 

Resnice in Življenja.  

Naše prepoznavno znamenje naj bo bratska ljubezen – karitas. Bodi zahvaljen, da te smemo imenovati 

Ljubljeni. 
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 
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V mesecu marcu zaradi velikega tedna in velikonočnih praznikov nismo mogli praznovati tedna družine, 
materinski dan, dan staršev… vsi ti prazniki se letos prenesejo na mesec maj. Zato nekaj misli o družini, zakonu 
in prazniku staršev v tem glasilu: 
 
 

PRAZNIK LJUBEZNI  

Pridejo rojstni dnevi in obletnice. Naj ne gredo mimo. To so vajini praznični dnevi. Pri 

življenju ohranjajo spomin na dobre in lepe ure. Skupaj slavita ljubezen! A vsak dan se 

nekoliko približajta drug drugemu, hvaležna za to, da sta se našla med milijoni in da sta 

še vedno skupaj. Pustita avto v garaži in doma uživajta v prijetnem druženju. V zadnji uri 

med dnevom in nočjo ugasnita televizor, da bi bila povsem domača drug za drugega. 

Pomislita na to, da je pomemben v vajinem življenju »obred«: skupaj jesti, biti skupaj pri 

mizi – vsaj enkrat na dan. Vedno poskusita na najpreprostejši način biti srečna. Vajina 

ljubezen naj ne propade ob tem, da brezdušno in bežno hranita vsak svoj egoizem. Tvoj 

mož naj bo tvoj najboljši prijatelj in tvoja žena tvoja najboljša prijateljica. Skrbita za to, 

da bo vajina ljubezen in naklonjenost vidna v mnogih majhnih vsakdanjih stvareh: v 

nasmehu, v dobri besedi, v hvaležnem poljubu, v spontanem objemu. Potem bo tisoč 

nepričakovanih radosti padlo za vaju z neba kot zvezde.                                                                                Po: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje 

 

Biti oče pomeni 
 

Beri svojim otrokom.  

Izpolni, kar si obljubil.  

Pojdi z njimi na sprehod.  

Dovoli otrokom, da ti pomagajo  

pri načrtovanju hišnih opravil.  

Preživi nekaj časa  

z vsakim otrokom posebej.  

Pripoveduj svojim otrokom  

o lastnem otroštvu.  

Pojdite kot družina v živalski vrt, muzej, galerijo, cerkev, na tekmo. Daj dober zgled. Lepo se obnašaj.  

Pomagaj otrokom pri pisanju domačih nalog. Pokaži otrokom toplino in prijaznost. 

Bodi jasen. Ohrani mejo. Upoštevaj, kako bodo tvoje odločitve vplivale na tvoje otroke.  

Prisluhni svojim otrokom. Spoznaj prijatelje svojih otrok. Vzemi otroke kdaj s seboj v službo. 

Morebitne spore rešuj hitro. Vzemi otroke s seboj k maši in v cerkev. Skupaj z otroki naredi zmaja.  

Skupaj z njimi pojdi spuščat zmaja…..                                                                                                Po: Zgodbe za srečo v družini 

 

Mati nas vedno spremlja 
Življenje je tudi materina beseda. Vsi smo vse življenje potomci svojih staršev in otroci svojih 
mater. Kakor nas vse življenje spremlja materina ljubezen, tako nas vse življenje spremljajo 
materine molitve, materine pesmi in pripovedi. Mati je sonce družine in v srcih njenih otrok 
njen nasmeh resnično nikoli ne ugasne. Iz materinega naročja rastemo in naše korenine se 
vedno napajajo z njenimi življenjskimi sokovi. Toplota njenih rok nas greje in mehkoba 
njenega glasu nas boža. Mati je dom, ki ga vedno nosimo s seboj in nam ga nobena 
preizkušnja ne more podreti ne vzeti. 

Metod Pirih 

                                                                        Zakon 
 

Nekateri pravijo, da je zakon podoben zadrgi. Na njej sta dve vrsti zob. Obe se medsebojno zelo tesno 
skladata. Toda nikoli ne moreš obeh vrst spojiti skupaj, če ne uporabiš vodila, ki obe vrsti zob približa drugo 
drugi in ju sklene skupaj. 
Pri poroki se zgodi nekaj podobnega. Dva človeka sta si lahko zelo blizu kot sta si dve vrsti zob na zadrgi, a če 
iz svojega življenja in zakona izključita Boga, sta kot vrsti zob, ki nista spojeni v zadrgo. Neki škof je nekoč 
dejal: »Za srečno poroko morajo biti trije: mož, žena in Bog.«  
                                                                                                                                         Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - maj  2016 
Nedelja 1.maj ob 8.30 in 9.30 – sveta maša pri Sv.Križu 
Nedelja 1.maj ob 9.30 – sv.maša pri Sv.Ožboltu 
Ponedeljek 2.maj prvi prošnji dan: ob 9.30 pri Sv.Ožboltu in prošnja procesija 
                                                               ob 10.00 v Libeličah  
                                                               ob 11.00 na Ojstrici in prošnja procesija 
                                                               ob 18.30 pri Sv. Boštjanu in prošnja procesija 
Torek 3.maj drugi prošnji dan: ob 16.00 v Libeličah 
                                                        ob 18.30 pri Sv. Lenartu na Viču in prošnja procesija 
                                                        ob 19.00 pri Sv. Jedrti in prošnja procesija 
Sreda 4.maj tretji prošnji dan: ob 11.00 na Ojstrici in prošnja procesija 
                                                       ob 14.00 v Libeličah 
                                                       ob 17.00 pri Sv. Petru na Kronski gori in prošnja procesija  
                                                       ob 18.30 pri Sv. Magdaleni in prošnja procesija 
                                                       ob 19.00 v Šentjanžu in prošnja procesija 
Ta dan je tudi DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA V naši PZD: Razpored glej posebej: 
Četrtek 5.maj: VNEBOHOD; sv.maše – ob 11.00 Ojstrica, ob 16.00 Libeliče, ob 17.00 Šempeter, ob 18.00 Črneče,  
                                                                      ob 18.30 Dravograd in ob 19.00 Šentjanž; 
Sobota 7.maj: krstna sobota v Dravogradu  (ob 11.00) in Šentjanžu (ob 12.00) 
                          poroka pri Sv. Magdaleni na Vratih (Žnidaršič-Ramšak)  
Nedelja 8. maj ob 16.00: šmarnice pri Ottovem križu na Kozjem vrhu  
Ponedeljek 9. maj: začetek tedna družine  
Sreda 11. maj: dekanijska rekolekcija v ŠENTANELU, ob 17.00 slovesnost ob 165. obletnici posvetitve cerkve Sv.Križa (1851)  
Četrtek 12. maj: ob 17.00 – PRVI RAZGOVOR ZA KRST 
Petek 13. maj: obisk Fatimske Marije v Sloveniji (gostja bo do sredine oktobra, v naši dekaniji v septembru) 
Sobota 14. maj: ob 15.00 srečanje otroških pevskih zborov naše dekanije na Šentanelu 
Sobota 14. maj: poroka in krst pri Sv.Petru na Kr.gori (Senegačnik-Kašnik) 
Nedelja 15.maj: BINKOŠTI; zaključek tedna družine; ob 8.30 slovesnost prvega sv.obhajila v Črnečah 
                                   ob 11.30 slovesno praznovanje pri Sv.Duhu na Ojstrici 
Ponedeljek: binkoštni ponedeljek ob 19.30 blagoslov znamenja pri družini Gnamuš na Goriškem vrhu 
Sobota 21. maj: ob 20.00 šmarnice pri Sv. Magdaleni na Vratih 
Nedelja 22. maj: Sveta TROJICA – ob 11.15  maša pri Trojici v Labotu, kvatrna nedelja (ofer za bogoslovje)  
Četrtek 26. maj: ob 17.00 DRUGI RAZGOVOR ZA KRST  
Sobota 28. maj: krstna sobota v Dravogradu  
Nedelja 29. maj: ob 10.00 slovesnost prvega sv.obhajila v Libeličah 
Torek 31. maj: Zaključek šmarnične pobožnosti 
  

Šmarnična pobožnost v župnijah PZD v letu 2016  

Šmarnične pobožnosti bodo v naših župnijah PZD potekale vsak dan, od 1. do 31. maja, in sicer: 

v Šentjanžu: ob 19. uri – ni vedno sv. maše! 

v Dravogradu: ob 18.30 

v Črnečah: ob 18. uri 

V Libeličah: ob 16. uri 
 

Razpored 24- urnega čaščenje Najsvetejšega v župnijah PZD 

ob 8.00 - Začetek češčenja na OJSTRICI, ob 11.00 maša   
ob 11.00 -  Začetek češčenja v LIBELIČAH in ob 14.00 maša 
ob 14.00 – Začetek češčenja v ŠEMPETRU in ob 17.00 maša 
ob 17.00 – začetek češčenja v ČRNEČAH in ob 20.00 maša 
ob 18.00 – polurno češčenje Najsvetejšega in nato maša pri Sv. Magdaleni  
ob 19.00 – Začetek češčenja v ŠENTJANŽU in ob 22.00 maša 
ob 22.00 - Začetek češčenja v DRAVOGRADU in ob 8.00 zjutraj maša in zaključek 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

TEDEN DRUŽINE 2016 - od 9. do 15. maja 2016 bo v Cerkvi na Slovenskem potekal teden družine. Geslo letošnjega 

tedna bo Družina – tukaj je usmiljenje doma; s tem želijo organizatorji izpostaviti pomen, da je družina prvi kraj, kjer 

obdarjeni z darovi Svetega Duha živimo telesna in duhovna dela usmiljenja. 
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STRAN ZA MLADE IN 

RAZVEDRILO 
 

Pomladanski dnevi so idealni za prebujanje narave.  

Vsak dan kaj vzbrsti, zacveti.  

Pa tudi prikupno ptičje petje je vse pogostejše.  

Vse to je slikarja zvabilo, da naslika to sliko. 

Soseda je opazila njegovo delo in želela tudi zase  

takšno mojstrovino. Slikar je zato svoje delo 

prerisal, a pri tem nehote naredil 10 napak.  

Jih odkriješ? 

 
 

 
 

Brez besed.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
»Sporočam ti,  

da z današnjim dnem  
dajejo odpoved tvoja kuharica, 

sobarica, perica in varuška.  
Ali poenostavljeno: Odhajam!« 

 
 
METLA – Inženir je prišel prvič v službo in šef mu poda metlo. Inženir mu užaljeno pravi: »Jaz sem vendar inženir!« 
– »Oh, oprostite! Takoj vam bom razložil, kako deluje.« 
 
DIAGNOZA – Neki zdravnik se je zelo ponašal s svojimi hitrimi diagnozami. Ko v ambulanto stopi pacient, ga ostro 
pogleda ter reče: »Imate velik izrastek na desni strani svojih prsi. Vendar brez skrbi, hitro ga bomo zmanjšali.« – »Raje 
ne, gospod doktor, to je namreč moja denarnica.« 
 
VPRAŠANJA – »Oče, kaj so to diskretna vprašanja?« vpraša Marko očeta, ko se vrne iz šole. – »Sinko, to so 
vprašanja, na katera ne moreš vedno ogovoriti.« – »No, danes mi je učitelj v šoli zastavljal samo taka vprašanja!«  
 
KLOFUTA – »Ali priznate, da ste svojemu tožniku prisolili klofuto?« vpraša sodnik obtoženca. – »Ne!« zasika 
obtoženec. – »Laže, gospod sodnik,« se upira tožnik. – »Zapri gobec, če ne, boš dobil še eno!«  

Povzeto po: arhiv Ognjišča 

 

Na koncu pa še to: Letos 11. maja 2016 mineva 165 let od slovesne posvetitve cerkve sv.Križa na 
Dobravi, ki je postala izjemno priljubljeno romarsko svetišče za vse tri doline.  

Posvetil jo je blaženi škof Anton Martin Slomšek 11.5.1851.  
V spomin na ta dan pripravljamo kulturni (glasbeno-literarni) program  ob 17.00 uri.   

Nato bo slovesna sveta maša s šmarnicami. Že sedaj povabljeni na ta poseben dogodek. 
 

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

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 220 izvodov. 


