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                                    UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  

Mesec maj, mesec šmarnic se je prevesil v junij, ko s prvo nedeljo zagleda luč sveta novo 
glasilo Studenec. Prekrasni dnevi so za nami in otroci, ki ljubijo Marijo in šmarnice, so se 
veselili vsakodnevnega srečanja z njo, ki nam je rodila Odrešenika sveta in našega 
prijatelja Jezusa. Hvaležni smo nebeški Materi za njeno nenehno materinsko priprošnjo, 
ki nam jo daje sleherni dan, še posebej, če jo prosimo obilnih milosti in posredovanj pri 
njenem Sinu.  
Njen Sin Jezus je umiral na križu in zadoščeval za naše grehe in greh sveta. Tega Jezusa 
na križu smo 11.maja s posebno slovesnostjo počastili, ob spominu posvetitve cerkve, 
pri Sv.Križu na Dobrovi nad Dravogradom.  
Izbrskali smo podatek, da že 165 let stoji ta priljubljena romarska cerkev, ki jo je posvetil 
škof Slomšek tisto lepo nedeljo 11.maja 1851. Morda je cerkev svoje zlate čase romarjev 
že doživela. Naša naloga pa je, da ji ponovno damo prvotno veljavo in mesto, ki ji na 
stičišču treh dolin gre. Posebej lepo je torej bilo 11.maja letos v tem svetišču, ko so v 

posebni spominski prireditvi najprej nastopili otroci 
glasbene šole Ravne, podružnica Dravograd in iz 
svojih instrumentov izvabljali prelepe melodije v 
čast trpečemu Jezusu, kateremu je cerkev 
posvečena. Svoj delež so dali tudi likovni umetniki iz 
sekcije KD Dravograd, ki so razstavili svoje izbrane 
likovne stvaritve. Vsakemu in vsem sem iz srca 
hvaležen za to. Posebej pa so lepo izzvenele besede 
pesmi in razmišljanj, ki so jih ubesedili člani sekcije 
'Beseda' pri KD Dravograd. Slovesna sveta maša je 
bila višek našega srečanja, ki jo je vodil sedanji 
postulator za Slomškovo kanonizacijo, mag. Alojz 
Kačičnik.  Hvala tudi Mojci Plazovnik iz Viča, ki je s 
svojo aranžersko spretnostjo pripravila oltar za 
slavje (glej sliko –  foto Aleš). Ob tej priliki smo izdelali 
poseben spominski pano (izdelala Baja design iz Črneč) , 

zloženko z imeni vseh sodelujočih ter priložnostnimi besedili. Za nami je letošnja šmarnična pobožnost. Kar precej otrok 
(okrog 30 v Dravogradu in okrog 50 v Šentjanžu) se je zbiralo k tej pobožnosti meseca maja. Spoznavali smo lik sv. patra 
Pija. 
Pred nami je 'mesec vrtnic' ko bomo spoznavali življenja naših svetniških oseb iz novejše slov.zgodovine. Za nekatere od 
njih tečejo postopki za blažene. Pred nami je tudi kar nekaj lepih nedelj in zaključkov verouka. Tudi letos bomo to dvoje 
povezali, tako v Šentjanžu, na Ojstrici kot v Dravogradu z sodelovanjem otrok veroučencev ter jim razdelili spričevala. 
Posebej povabljeni še k druženju po maši, ko bomo v Dravogradu obhajali naš farni dan, v Šentjanžu in na Ojstrici pa bosta 
prireditvi Pod lipo, ki ga organizira KS Dravograd in KS Šentjanž. Na Ojstrici bo tudi zaključek slikarsko-kiparske kolonije.    
Prav je, da spomnim tudi na 25. obletnico samostojne Slovenije, ki ga bomo obeležili z mašo za domovino v petek 24.junija 
ob 16.00 in s proslavo, ki jo pred cerkvijo sv.Vida pripravlja občina Dravograd. Lepo vabljeni k maši za domovino v farni 
cerkvi in ponosni bodimo na našo prelepo državo, ki ji izmolimo za prihodnost najboljše voditelje.                                žpk Igor   
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi skozi mesec maj 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

ZAMENJAVA PEVSKIH ZBOROV V PZD - 24. april 2016 
Na 5.velikonočno nedeljo 24. aprila so se pri nedeljskih sv. 

mašah v vseh župnijah  PZD  izvedle zamenjave cerkvenih 

pevskih zborov: - Tako je Libeliški zbor prepeval na Kronski 

gori, Črneški zbor v Šentjanžu, Ojstriški v Libeličah, 

Dravograjski v Črnečah, Šempetrski na Ojstrici in Šentjanški v 

Dravogradu, tudi otroški zbor župnije Dravograd je gostoval 

pri Sv. Križu.  

Z veseljem in pričakovanjem so se zbori podali na letošnjo 

prvo zamenjavo in na najboljši možni način povezali župnije 

med seboj. Posebej ponosni so bili otroci pri Sv. Križu, ko so 

tako občuteno zapeli navzočim vernikom.  

Tudi v Dravogradu so Šentjanške pevke navdušile farane, saj 

je njihov zbor spremljan s citrami. Vsi zbori so se potrudili, da 

so ustvarili pravo duhovno razpoloženje za lažje poslušanje 

božje besede, ki je to nedeljo govorila o Jezusovi zapovedi 

ljubezni…”Novo zapoved vam dam, da se ljubite  med seboj! 

Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!…in 

duhovnikove besede vzpodbude vernikom: bodite kristjani v 

svojem vsakdanjem življenju po zgledu, kot ga je dal 

Jezus…imejte med seboj ljubezen in ne nobene zamere, 

zavisti, sovraštva in ljubosumja.  

PROŠNJI DNEVI - PROCESIJE IN MAŠE - 2., 3., 4., maj 2016 
V vseh župnijah PZD smo v križevem tednu, v prošnjih dnevih  
2. , 3. in 4. maja z darovanjem svetih maš in prošnjimi 
procesijami, prosili Boga za blagoslov rodovitnosti naših polj, 
našega vsakdanjega dela in sadove učenja naših veroučencev. 
Še posebej letos po pozebi, ki je prizadela vrtnine in sadno 
drevje, smo v zavedanju, da je Bog gospodar vsega, občutili 
svojo nebogljenost in s tem potrebo, da ga prosimo za 
Njegovo milost in blagoslov nad naravo in našim delom. Za 
pomoč k Nebeškemu očetu, smo se v prošnjih procesijah 
goreče obrnili na vse svetnike kot naše priprošnjike, da naj 
oni prosijo Boga za naš blagoslov in varstvo. V župniji 
Dravograd smo prošnje dneve opravili pri podružničnih 
cerkvah Sv. Boštjana, Sv. Lenarta na Viču in pri Sv. Magdaleni. 
Poleg ostalih faranov so se jih udeležili tudi letošnji 
prvoobhajanci in njihovi starši. Vse tri dni so potekale lepo 
doživete in duhovno bogate slovesnosti, ki so bile združene s 
prošnjo procesijo in sveto mašo v katero je bila vključena tudi 
šmarnična pobožnost s šmarničnim branjem o Svetem patru 

Piju iz Pietrelcine, kateremu so še posebej prisluhnili otroci. 
Pri sv. Magdaleni pa je bila pred sveto mašo še kratka 
molitvena ura za duhovne poklice. Prošnje slovesnosti so s 
petjem obogatile tudi naše pevke. Zadnji prošnji dan pa se je 
že prelival s slovesnostjo 24-urnega čaščenja Najsvetejšega v 
župnijah PZD. 

 

24-URNO ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V  ŽUPNIJAH PZD - 4. maj 2016 
Praznik Sv. Florjana (sreda, 

4.5.) je našo PZD zaznamoval 

s celodnevnim čaščenjem 

Najsvetejšega. Molivci vseh 

župnij : Ojstrica, Libeliče, 

Šempeter, Črneče, Šentjanž in 

Dravograd,  smo se povezali v 

eno družino in s 

sodelovanjem po 

razporedu, sklenili v 

štiriindvajsetih urah krog 

molitve s sv. mašo in z 

blagoslovom z Najsvetejšim. 

Dravograjski verniki smo se zbrali že ob 18.00 pri podružnični 

cerkvici Sv. Magdalene, kjer smo počastili Sv. Rešnje telo z 

molitveno uro, pri sv. maši pa poprosili Boga za blagoslov 

vsega našega dela. Čaščenje, slavljenje smo nato nadaljevali v 

domači kapelici od 22h – 8h zjutraj. Molitev, tišina in pesem 

se je  prepletala v  prostoru kapelice. Misli in pogledi 

molivcev pa so bili zazrti v podobo Najsvetejšega,  ki je to 

noč še posebej slovesno napolnjeval oltarni prostor in vabil: 

»Pridite trpeči k meni, vam srce razveselim. 

Pridite vsi obteženi, vam bremena osladim«. 
Ob zaključku molitve je iz grl molivcev zadonela tudi pesem : 
HVALA VEČNEMU BOGU…… Hvala ker nas vabiš v Tvoje 
zavetje, kjer se počutimo varne in ljubljene. Hvala Bogu za 
vsakega molivca, ki je žrtvoval svoj spanec in tako izkazal 
ljubezen Jezusu za njegovo trpljenje, ljubezen in usmiljenje. 
                                                                                                Z.F 
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PRAZNIK GOSPODOVEGA VNEBOHODA - 5. maj 2016 
V  Katoliški Cerkvi smo v četrtek, 5. maja obhajali slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. Tudi v vseh župnijah PZD smo ga 

obhajali s slovesnimi mašami. Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem izročilu po 

vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–

11). Vzdignil se je pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta 

stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v 

nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo« (Apd 1,6–11). 

 

V ČRNEČAH GASILCI PRVIČ PRAZNOVALI FLORJANOVO NEDELJO - 8. maj 2016 
V nedeljo 8. maja smo prvič v Črnečah praznovali Florijanovo 

gasilsko nedeljo. Pred mašo so se črneški gasilci zbrali pred 

župniščem in v  sprevodu s praporom  odšli v cerkev, kjer je 

vse nagovorila predsednica gasilskega društva Tatjana Golob, 

ki je predstavila življenje sv. Florijana in človekoljubno delo 

gasilcev. Župnik Franček  je gasilce prisrčno pozdravil in jih 

vzpodbujal, naj bodo še naprej zvesti svojemu plemenitemu 

 poslanstvu, ki je vedno v sozvočju z evangelijem. Za 

udeležence te slovesne maše  je bilo to doživetje, ki je v njih 

utrdilo pripadnost prostovoljnemu delu med gasilci.          F.Ko. 

  

 

 
PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV V DRAVOGRADU- 8. maj 2016 

Na drugo majsko nedeljo je bil za letošnje dravograjske 

prvoobhajance poseben dan, saj so se predstavili 

župnijskemu občestvu.  

Tretješolci so skupaj s starši prišli k sveti maši in ob spremljavi 

pesmi otroškega pevskega zbora v sprevodu prišli pred 

Marijin oltar in vsak izmed njih je prinesel bel cvet ter prižgal 

svečko Mariji. Sledila je prisrčna predstavitev, ko so v nekaj 

stavkih predstavili sebe, svojo družino in hobije. Družinska 

sveta maša, ki je sledila, je bila 

posvečena tudi sredstvom javnega 

obveščanja in verskemu tisku, ki bi 

moral imeti v življenju kristjanov 

pomembnejše mesto, saj s svojimi 

skrbno izbranimi vsebinami pomaga pri 

vzgoji otrok in odraslih. Vsi navzoči smo 

začutili prijetno povezanost z 

župnijskim občestvom in dobili 

občutek, da je 5. junij, nedelja praznika 

prvega sv. obhajila, že pred vrati. 
M.J. 

 
 
 

ŠMARNICE PRI OTTOVEM KRIŽU NA KOZJEM VRHU - 8. maj 2016 
Nekaj posebnega so bile šmarnice na nedeljsko popoldne 8. maja pri Ottovem križu na Kozjem Vrhu. Kljub pomladanski nevihti, ki 
je morda koga odvrnila, se nas je pod dežniki ob znamenju zbralo 45, med njimi kar lepo število otrok. Ob znamenju Ottovega križa 
(nekdaj je tod potekala deželna meja med Koroško in Štajersko) je bil z nami tudi kip svetnice sv. Terezije Deteta Jezusa, Male 
cvetke, kot se je sama poimenovala. V šmarničnem branju smo slišali, da je gotovo ena največjih svetnic sodobnega časa. Nagovorilo 
nas je njeno sporočilo ljubezni in preprostega odnosa do Boga, njeno opevanje božjega usmiljenja v njenih življenjskih hrepenenjih, 
njena otroška in globoko razumevajoča ljubezen do Device Marije, njena preprosta drža v molitvi, združena z vso njeno človeško 
pomanjkljivostjo tako izročena Bogu. Marijine pesmi, ki so spremljale šmarnično pobožnost so nam božale duše in premagovale dež, 
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ki je ves čas rahlo rosil tla. Za lep zaključek smo zapeli še litanije Matere božje. Začutili smo povezanost z naravo, Bogom, z Marijo, z 
malo cvetko Terezijo in med seboj. Hvala domačinom za prijaznost in pogostitev.                                                                                                  I.K. 

.                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERKEV SV. KRIŽA PRAZNOVALA 165 LET- 11. maj 2016 
V sredo 11. maja 2016 je minilo natanko 165 let,  ko je cerkev Sv. Križa posvetil škof Slomšek. Gotovo je bil dan posvetitve cerkve 
poseben dan, ki so se ga veselili domačini, ki so uspeli nekaj, kar so jim hoteli na vsak način preprečiti. Za to svetišče so namreč 
zastavili ogromno moči, truda, časa in denarja, da so le dočakali tisto lepo majsko nedeljo, ko je med nje prišel priljubljeni škof 
A.M.Slomšek. Pohvalil je tako delavne domačine kot okoličane, da so cerkev zgradili, ter jih povabil, naj odslej še bolj vzljubijo križ z 
njegovim odrešenjskim sporočilom:  »O sveti križ življenja luč, o sveti križ nebeški ključ, ponižno te častimo, zvestobo obljubimo.« V 
spomin na ta dan je pred sveto mašo v tej cerkvi potekal kulturno duhovni program, ki so ga izvedli  mladi glasbeni ustvarjalci, 
likovniki in domači umetniki besede. Slovesno sveto mašo s somaševanjem je vodil mag. Alojz Kačičnik, župnik na Ponikvi in 
postulator za Slomškovo kanonizacijo. Sveti križ nas tudi danes nagovarja, ko zremo na to krasno cerkev vrhu hribčka, nagovarja nas 
njena notranjost, čutimo, kako nas cerkev in križ povezujeta. Res je križ ključ za nebesa. Ob obletnici posvetitve cerkve obnovimo 
svojo vero v Jezusovo odrešenje, nenehno vabimo mlade k čaščenju križa in daritvi svete maše. To je bila še ena v nizu prireditev v 
letošnjem svetem letu usmiljenja in prošnja za Slomškovo kanonizacijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na prireditvi so nastopili: Sara Mager Žlof na orglah, Matej Čevnik na kitari,  Benjamin 
Merzdovnik na harmoniki, Zarja Pšeničnik na flavti, Maja Otič in Kristina Štrekelj na 
violini Urška Živič na citrah in Asja Kotnik na orglah s svojimi mentorji.  
 

Na razstavi v cerkvi so na ogled postavili svoje slike Franjo Marošek, Marjana Halužan, 
Simona Robin, Danilo Gorišek, Hilda Šmon, Bruder Magdalena, Jeseničnik Hermina.  
V recitatorskem delu so sodelovali člani KD Dravograd 'Beseda' in sicer Vančy Jurič, 
Irma Kladnik, Jožica Heber in Milena Cigler Gregorc. Program je povezoval Ivo Dvornik 
Polenik.  
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Zahvala velja glasbeni pedagoginji Alenki Mori za pomoč pri organizaciji koncerta ter vsem sodelujočim, posebej cerkvenim pevcem 
iz Črneč za sooblikovanje slovesne svete maše.                                                                                                                                                               žpk Igor 

 
 

 
 
 

DEKANIJSKO SREČANJE OTROŠKIH ZBOROV na ŠENTANELU – 14. maj 2016 
Na binkoštno soboto 14. maja popoldne so se v župniji sv. Danijela -v 
Šentanelu nad Prevaljami zbrali otroški pevski zbori dekanije Dravograd- 
Mežiška dolina. Okrog 40 mladih pevcev iz Črne, Mežice, Raven na 
Koroškem in Dravograda je skupaj s svojimi zborovodji prišlo na že 
tradicionalno srečanje. Letošnje geslo pevskega srečanja je bilo: »Ti si moj 
prijatelj, tebi pojem v slavo«. Tako smo v popoldanskih uricah pletli niti 
prijateljstva med seboj in z Njim, kateremu pojemo v naših cerkvah. Otroci 
so najprej naredili verižico prijateljstva in jo podarili tistemu, katerega ime 
so povlekli iz košare. V delavnici so izdelali instrument-ropotuljo, ki so jo 
potem pri maši tudi uporabili. Po dobri malici za katero so poskrbeli 
domačini smo se s pesmijo pripravili na mašo in vsi zbori skupaj slavili Jezusa 
in Marijo ter prisluhnili šmarnicam. Ob koncu jim je župnik župnije Šentanel 
Jože Hrastnik v imenu vseh dekanijskih duhovnikov v spomin na srečanje in v 
zahvalo za celoletno sodelovanje podaril še rožni venček v obliki zapestnice.  

                                                                      Marija Prikeržnik 
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PREJEM NOVIH MINISTRANTOV V ŽUPNIJI DRAVOGRAD – 23. maj 2016 
Nedelja Svete Trojice je bila v Dravogradu še posebej slovesna: Ministranti so namreč v svoje vrste po celoletni pripravi sprejeli tri 
nove člane. Lena, Manca in Jakob so končno prejeli ministrantske obleke. Ob polni cerkvi so se novi ministranti Jakob Jeseničnik, 
Manca Arbeiter in Lena Namar predstavili župnijskemu občestvu. Obred sprejema je v sončnem, čisto poletnem dopoldnevu minil v 
prijetnem vzdušju,  ki so ga ministranti, starši in sorodniki nadaljevali še s prijetnim druženjem v pevski sobi.                                       M.J. 

 

 
PRAZNIK MARIJE POMOČNICE KRISTJANOV - MARIJA POMAGAJ – 24. maj 2016 

 Le v katerem slovenskem domu ne kraljuje podoba 
Marije Pomagaj z Brezij. Redke so katoliške hiše brez te 
milostne podobe. Vsem nam se je ta podoba Marije 
pomagaj tako zelo vtisnila v spomin, da je prav gotovo 
naša osrednja Marijina podoba. Pravzaprav že kar 
enačimo Marijo, pomočnico kristjanov s to podobo z 
Brezij. Tako smo v Katoliški Cerkvi 24. maja obhajali  
praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. Marije Pomagaj. 
Praznik Marije Pomočnice kristjanov slovesno 
praznujejo v številnih škofijah po svetu. Posebej slovesno 
torej v baziliki na Brezjah, saj je naša najbolj priljubljena 
in znana slovensko božja pot. Po naročilu mošenjskega 
župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili 
novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je 
bila slika Leopolda Layerja, posnetek znamenite 
Cranachove Marije Pomočnice. Leopold Layer je leta 

1814 iz zaobljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. Marijina podoba je postala vir 
milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna 
uslišanja. Ljubljanski škof Jakob Missia (1897–1899) je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino 
cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil. Tudi v župnijah PZD smo ga obhajali s slovesnimi svetimi mašami. Tudi 
smo se prav s posebnim otroškim veseljem v duhu pomudili ob njej, naj nam izprosi dovolj zdravja in milosti, ki so nam 
za zveličanje potrebna. Župnik Igor je otrokom in zbranim pri šmarnicah tako nežno in predano spregovoril o Mariji in 
našem zaupanju v njeno varstvo. Upamo le lahko, da bodo tudi šmarničarji vzljubili svojo nebeško Mater Marijo in jo res 
vzeli za svojo sopotnico v življenju.                                                                                                                                                     Z.M. 
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PRAZNIK  SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI V ŽUPNIJAH PZD – 26. maj 2016 
V četrtek 26. maja smo s svetimi 
mašami v vseh župnijah PZD obhajali 
slovesni praznik Sv. Rešnjega telesa 
in krvi. V župniji Dravograd smo 
praznik obhajali: s slovesno 
darovano večerno sveto mašo, s 
telovsko procesijo, ko smo 
monštranco z Najsvetejšim s petjem 
in molitvijo ponesli okoli cerkve, 
počastili Jezusa zunaj cerkve z eno 
evharistično postajo in ga prosili za 
blagoslov nas in našega kraja. V 
pridigi pri maši nas je g. župnik 
globoko nagovoril o svetosti kruha z 
besedami našega pisatelja Ivana 
Cankarja in blaženega Antona 
Martina Slomška. Spomnil nas je tudi 
na besede o kruhu, ki so nas  jih učili 

naši starši v rani mladosti: » Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga «. Kar zamislili smo se kakšen odnos imamo do kruha…prav 
kruh je tisti, ki nas vse povezuje. Prav kruh je Jezus pri zadnji večerji na veliki četrtek spremenil v svoje telo in vino v svojo kri in ju dal 
svojim učencem v uživanje kot hrano za večno življenje. Vsak dan pri sv. maši se po duhovnikovih rokah spremenita kruh v Sv. 
Rešnje Jezusovo telo in vino v Sv. Jezusovo kri in to že 2016 let in nas tako kristjane povezujeta v Kristusu in med seboj. Kako velika 
in človeškemu razumu nedoumljiva skrivnost….Da smo to skrivnostno moč Kristusove ljubezni v zakramentu evharistije začutili v  
globini  svoje duše, smo pri sveti maši prejeli Kristusa pod obema podobama: zaužili smo Sv. rešnje telo in Sv. rešnjo kri- Jezusa, ki 
se je cel dal za nas. Bog daj, da bi po prejetju vseh milosti, ki smo jih bili deležni,mi vsi verni spremenili odnos do obhajanja svetih 
maš ob nedeljah in praznikih in poglobili svoj odnos do sv. evharistije.                                                                                                I.K. 

 

ZAKLJUČEK ŠMARNIC v DRAVOGRADU –  
31.maj 2016 

 

V torek 31. maja smo tako v Črnečah, Libeličah Draogradu 

kot v Šentjanžu zaključili letošnjo šmarnično pobožnost. Za 

odtenek je bilo več otrok pri tej pobožnostui, ki je bila v 

Črnečah, Libeličah in Dravogradu povezana s svoto mašo, le v 

Šentjanžu je bila sv.maša občasno. Zaključek šmarnic smo 

opravili v torek 31. maja z razdelitvijo Pohval za reden obisk 

šmarnic. Za sam zaključek pa še obvezna fotografija vseh, 

ki so redno prihajali k tej čudoviti pobožnosti v Dravogradu.   

 
 

ORATORIJ 2016 - "ZDAJ GRE ZARES!" 

Glavni junak letošnjega oratorija bo Ostržek, literarni lik iz povesti italijanskega pisatelja Carla Collodija, ki je stara že skoraj sto 
petdeset let. Ostržek je simpatična in vedno navihana lesena lutka. Preden se preobrazi v 
pravega dečka, doživi veliko zanimivega. Tekom oratorija bomo spremljali njegovo pot rasti, 
na kateri se sreča z različnimi ovirami, izzivi, skušnjavami, dolžnostmi, slavo, razkošjem, 
bedo, zabavo … Od Ostržka se lahko vsi veliko naučimo. Njegova dobrosrčnost, pogum, 
vztrajnost, želja po resnici in prizadevanje za dobro so nam lahko svetel zgled. 

» Dogodivščine čakajo na nas, vse kar rabiš, že imaš! 

Tople dlani, veliko srce in navihan obraz! Zdaj gre zares, le pojdimo v svet, 

 resnica bo svetila nam v temi. V dobrem živi čarovnija ljudi, 

ko skupaj sanjamo, se vse mogoče zdi! Zdaj gre zares! « 

 Pridruži se Ostržku na Oratoriju 2016 v Dravogradu in v Šentjanžu 



 8 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - junij  2016 
Sreda 1. junij – začetek 'vrtnic' 
Petek 3. junij – praznik Srca Jezusovega, praznične maše v Dravogradu 
Sobota 4. junij ob 11.00 – krstna sobota v Šentjanžu 
Nedelja 5. junij – PRVO SVETO OBHAJILO v DRAVOGRADU ob 10.00 
Torek 7. junij – seja ŽPS Dravograd 
Četrtek 9. junij – PRVI RAZGOVOR ZA KRST 
Četrtek 9. junij – seja ŽPS Sv.Peter na Kronski gori 
Petek 10. junij – sv.maša v Domu Črneče ob 9.00 
Sobota 11. junij – srečanje dekanijskih pevskih zborov v Črni ob 18.00 
Sobota 11. junij – krstna sobota v Dravogradu 
Nedelja 12. junij – PRVO SVETO OBHAJILO v ŠEMPETRU ob 10.00 
Torek 14. junij – seja ŽPS Šentjanž 
Sobota 18. junij – krstna sobota v Črnečah 
Nedelja 19. junij – lepa nedelja in zaključek verouka v Dravogradu ob 9.30 
Ponedeljek 20. junij – začetek likovno kiparske kolonije na Ojstrici (izdelava kipov za cerkev sv.Duha na Ojstrici) 
Četrtek 23. junij – DRUGI RAZGOVOR ZA KRST 
Četrtek 23. in 24. junij – 24 urna molitev in post za domovino – molitvena veriga (prijave na www.nasadomovina.si ) 
Petek 24. junij – slovesna maša na Ojstrici ob 11.00 ob godu farnega patrona Sv. Janeza Krstnika 
Petek 24. junij – MAŠA ZA DOMOVINO v farni cerkvi ob 16.00, nato ob 17.00 odprtje razstave o vojnih dogodkih v Infopisarni, nato  
                              ob 18.00 slovesna proslava pri cerkvi sv.Vida v trgu (združeni pihalni orkestri in združeni pevski zbori)  
Petek 24. junij – slovesna maša ob godu farnega patrona Sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu ob 19.00 
Sobota 25. junij – ROMANJE župnij PZ Dravograd v Petrovče in na Teharje 
Nedelja 26 junij – lepa nedelja in zaključek verouka v Šentjanžu in na Ojstrici ob 10.00 z družabnima prireditvama Pod lipo 
Sreda 29. junij – praznik Sv.Petra in Pavla – molitvena ura za novomašnika Robija na Ojstrici po maši ob 11.00 
Sreda 29. junij – mašniško posvečenje v Mariboru v stolnici ob 16.00 (novomašnik Robi Sekavčnik iz župnije Ravne) 
Četrtek 30. junij – molitvena ura za novomašnika Robija v Libeličah ob 16.00  in Črnečah ob 18.00 
Petek 1. julija – molitvena ura za novomašnika Robija – ob 17.00 v Šentjanžu, ob 18.00 v Šempetru in ob 19.00 v Dravogradu 
Sobota 2. julij – shod dveh škofij pri Sv. Pankraciju na Remšniku (navzoča graški škof in mariborski nadškof)  
Nedelja 3. julij – lepa nedelja v Šempetru ob 10.00 in na Viču ob 11.00 
Nedelja 3. julij – nova maša Robija Sekavčnika na Ravnah ob 10.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------  

MOLITEV ZA NAŠO DOMOVINO SLOVENIJO: 
  

Gospod Jezus, ti si prišel na zemljo, da povežeš razkropljene 

človeške otroke. Na križu si porušil  steber sovraštva in 

razdeljenosti, zato nam pomagaj premagovati nasprotja in 

nesoglasja. Pošlji Svetega Duha, da bomo odkrito sprejeli tvojo 

besedo in jo uresničili v družbeni skupnosti in v občestvu. 

Blagoslovi, Gospod,  domovino in naš narod, da se bomo v Svetem 

Duhu trudili iskati tisto, kar nas povezuje, ne pa poglabljali starih 

sporov, zaradi katerih smo se že tolikokrat  razšli.  

Trkaj na naše srce, trkaj vztrajno, bodi potrpežljiv in neutruden, 

da se bo odprlo zate in za brate. Amen. 

 
 
 

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

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

http://www.nasadomovina.si/

