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                                    UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Cenjeni bralci našega glasila Studenec- Prvi mesec počitnic je za nami in mesec avgust bo mimogrede vzel slovo. Ob 

pregledu dogodkov meseca julija smo jih kar nekaj našli in prav je, da se dogaja. Kot župnik bi si želel še več 

sodelovanja, še bolj živa občestva v naši Pastoralni zvezi. Zgodilo se je nekaj sprememb v naši dekaniji, saj je na 

Ravne prišel novi župnik Boštjan Lenart. Tudi Prevalje so dobile novega župnika Franca Brgleza, dosedanjega 

župnika v Slovenski Bistrici. Tako na Ravnah kot na Prevaljah pa bosta oba dosedanja obolela župnika ostala v 

pomoč. Gotovo se bo zgodilo nekaj sprememb tudi v naši Pastoralni zvezi, oziroma načrtujemo nekaj novih 

pastoralnih dogajanj in prijemov. Res bi rad živa občestva povsod. Mislim, da je skrajni čas, da stvari premaknemo 

na bolje. Število nedeljnikov vztrajno pada, ideje sicer so, a se 

tako težko realizirajo. Tajništvo naše PZD je dejavno in gotovo 

bomo našli način, kako razgibati vse župnije v naših PZD. Lepe 

nedelje so sicer posebno bogastvo za vsako župnijo, ki jo dodobra 

razgiblje, a gotovo niso edina možna duhovna ponudba za naša 

občestva. Eden lepših dogodkov preteklega meseca je gotovo bil 

duhovni 'vikend' naših ministrantov in pevcev otroškega zbora.  

(glej sliko).  

Za 17 otrok je bil nekakšen 'Martinov oratorij', kjer smo 

spoznavali svetega Martina, čigar 1700 letnico letos 

obeležujemo. Otroci so zelo uživali in dejavno sodelovali. Hvala 

vsem, ki ste pomagali pri izvedbi le-tega, posebej staršem za 

zaupanje. Gotovo bodo v prihodnje takšni dnevi duhovnosti in sprostitve 

pogostejši. Prinesejo obilje dobrega in potrebnega za življenje naših 

mladostnikov. 

Lepa in povezovalna je bila tudi slovesnost 35. obletnice moje nove maše. Hvala 

vsem za pozornosti, darila ter molitve.  

 

Zgodba zase je obisk papeža Frančiška na Poljskem, kjer se je udeležil 

svetovnega dne mladih. Navdušujoče za vse – organizatorje in mlade. Posebej v 

veselje nam mora biti tudi lepa udeležba naših mladih na srečanju Festival 

mladih v Medžugorju v začetku avgusta. V prihodnji številki bodo gotovo polni vtisov kaj lepega poročali vsem nam.    

 

Kaj se bo dogajalo v prihodnje? Seveda bi rad večjo povezanost župnij med seboj, več zavzetosti za rast božjega v nas 

in župnijah. A to so včasih le pobožne želje župnika v Dravogradu in okolici. Ali pa tudi ne?!!  
 

V drugi polovici meseca avgusta bodo starši na svoj gmail prejeli okvirni razpored verouka za letošnje leto. Da bi pravi 

čas načrtovali tudi verouk v svoja redne dejavnosti. Precej poudarka bomo dali na sodelovanje staršev veroučencev, ne 

le v Dravogradu,, pač pa tudi v preostalih župnijah PZD.  

Pa lepe preostale počitniške dneve vsem in vsakomur.                                                                                           žpk Igor   
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi skozi mesec julij 2016 

v Pastoralni zvezi Dravograd 
 

OBNOVA VODNJAKA IN LEPA NEDELJA PRI SV. PETRU NA KRONSKI GORI – 3. julij 2016 
Že kar nekaj časa je vodnjak pri farofu v Šempetru klical po 
obnovi in korajža nekaterih se je pokazala ob obnovitvenih 
delih, ki jih je vodil Franc Javornik s pomočniki-sodelavci. 
Tudi letos je lepo število faranov olepšalo farno cerkev za 
praznovanje lepe nedelje, za lepše slavljenje farnega 
zavetnika Sv. Petra. Bilo je vse pripravljeno na lepo nedeljo, 
cerkev je bila okrašena, oltarji pripravljeni, a zagodlo jo je 
vreme, da nismo mogli ponesti Najsvetejše okrog cerkve in do 
prvih polj s travniki. Tako smo slovesnost opravili v cerkvi ter 
poprosili za božji blagoslov in varstvo. Tudi srečanje faranov 
po maši je bilo, a vsi smo tako pogrešali sonce. Po maši je 
župnik Franček blagoslovil še naš obnovljeni vodnjak. Le-ta je 

v preteklosti gotovo 
zbiral in nudil požirke 
hladne vode 
obiskovalcem, prav bo, 
če bo to tudi sedaj 
postal lepa in koristna 
značilnost našega kraja. 
Priznanje vsem in 
zahvala za skrb. 

B.J. 

DUHOVNO SPROSTITVENI DNEVI PRI SV. PRIMOŽU NA POH. ZA MINISTRANTE IN MLADE PEVCE 
4. - 6. julij  2016 

Tudi letos smo se podali z otroci, ki sodelujejo pri 
ministriranju ali cerkvenem petju v otroškem zboru na tri 
dneve sprostitve in ‘mini’duhovne vaje z naslovom S Sv. 
Martinom Boga slavimo in radi delimo. Izbrali smo župnišče 
Sv. Primož na Pohorju, kjer smo preživeli dve noči in tri dneve. 
Bilo je lepo, saj smo spoznavali lik Sv.Martina, čigar 1700 

letnico rojstva letos obeležujemo. Nagovarjala nas je njegova 
preprostost, ponižnost, dobrota, iskrenost, veselje do Svetega 
pisma itd. Skozi igro, pogovor in molitev nas je nagovarjal 
Sv.Martin, tako priljubljen svetnik današnjega časa, o katerem 
pa vemo bore malo. Morda le to, da na njegovo god iz ‘mošta 
dela vin’ in da so obvezno na mizi mlinci, rdeče zelje in gosje 
meso. Je res samo to, smo se spraševali in dobivali odgovor za 
odgovor. Da je pojem dobrote, ponižnosti, skromnosti. Vrline, 
ki so zlasti sodobniku tako tuje. Poleg duhovnega oblikovanja 
smo veselo peli, molili, nabirali borovnice za pripravo večerje, 
šli na peš pohod k bližnji kmetiji pri Mornu. Tu so nas veselo 
sprejeli, postregli in gospodar nam je pokazal pravo lajno in iz 
nje smo izvabili prijetno melodijo. Ni manjkal niti frak s 
cilindrom, ki so ga godci z lajno obvezno uporabljali. Okusno 
kosilo pa sta nam pripravljala gospa Danica Šatur in Franc 
Tratnik, sicer cerkvena ključarja cerkve Sv. Magdalene na 
Vratih.Vsem, ki so nam pomagali, gospe Zofiji, animatorki Neji 
in župniku Igorju smo se na koncu iskreno zahvalili. Posebej 
pa dobremu Bogu s sveto mašo izrazili svojo veliko hvaležnost 
za druženje in spoznanja. Staršem pa pokazali kaj smo skozi 
gledališke prizore spoznali o Sv. Martinu. 

 Igor 

 

LEPA NEDELJA PRI SV. JEDERTI v Bukovski vasi - 10. julij 2016 
Tako prisrčne znajo biti lepe nedelje pri nas na Koroškem. Ena takih je bila 
tudi pri Sv.Jederti v Bukovski vasi, ki jo je vodil na lepo sončno nedeljo 
10.julija župnik Igor. Domačini so tudi letos skrbno pripravili notranjost 
cerkve, jo okrasili, spletli vence ter postavili oltarje. Tako se krajani tudi lepo 
povezujejo med seboj in nedeljska sveta maša je praznik za vse. Pa obvezna 
procesija, ki so jo letos polepšali cerkveni pevci iz župnije Sv.Peter na Kronski 
gori s svojim ubranim petjem. Tako lepo je odmevalo okrog cerkve  
Sv.Jederti, da je utihnilo še ptičje petje…hvala vsem sodelujočim za vse, kar 
so naredili za lepo bogoslužje in prazničnost prostora. 

J.O. 
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PIKNIK ŽPS DRAVOGRAD – 10. julij 2016 
Tudi družabni del našega dela je potreben. Zato smo se v nedeljo člani 
Župnijskega pastoralnega sveta Dravograd 10.julija 2016 podali na lovsko kočo 
Strojna, kjer smo preživeli lep sončni popoldan. Obvezno pečenje, nekaj zabavnih 
tekmovanj, pogovor, muzika, obiranje borovnic in nabiranje gob ter obisk, pa je 
popoldan minil kot bi trenil. Prijeten hlad nam je lepšal nedeljski popoldan. Le 
škoda, da nikoli ne moremo uspeti biti vsi…no, da smo le na sejah v polni zasedbi, 
piknik se že preboli…ha,ha… 

župnik moderator Igor 

 

 
SV. BENEDIKT, ZAVETNIK EVROPE – 11. julij 2016 

Svetega Benedikta, začetnika zahodnega meništva, je papež Pavel VI. 24. oktobra 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je “s 
križem, knjigo in plugom prinesel krščanski napredek narodom, razkropljenim od Sredozemskega morja do Skandinavije, od Irske do 
prostranih nižin Poljske”.Poljak Janez Pavel II., prvi slovanski papež, je leta 1980, ob 1500 letnici rojstva sv. Benedikta, dejal, da je bila 
Evropa na novo rojena ob propadu velikega rimskega imperija. »Ko se je porajala na njegovih kulturnih temelj ih, je po zaslugi 
benediktinskega duha iz tistega izročila povzela in v dediščino evropske in vesoljne kulture utelesila vse tisto, kar bi se sicer izgubilo.« 
Redovna pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt in jih imenujejo “evangelij, presajen v resnično življenje”, je mogoče povzeti v treh 
besedah: ‘Ora et labora!’ (Moli in delaj). Skladno povezovanje dela in molitve je ideal krščanskega prizadevanja za popolnost  ali 
izpolnjevanje božje volje. 

 

35. OBLETNICA NOVE MAŠE NAŠEGA ŽUPNIKA IGORJA – 12. julij 2016 
V torek 12, julija, na 
god sv. Mohorja in 
Fortunata je bilo 
praznično v župniji 
Dravograd, saj je z 
večerno darovano 
sv. mašo praznoval 
svoj 35. letni jubilej 
mašništva naš 

gospod  župnik Igor. Praznične maše so se udeležili 
predvsem člani skupin, ki delujejo v župniji, domači 
pevski zbor, tajniki Pastoralne zveze Dravograd župnik 
sodelavec g. Franček Kraner. Mašo so sodelavci 
sooblikovali in pri njej sodelovali. Darovana sv. maša je 
bila ena velika zahvala g. Igorja Bogu za njegov 
duhovniški poklic in zahvala faranov in župnijskih 
sodelavcev PZD za župnika Igorja. Sodelujoči so izrazili 
jubilantu vso spoštovanje in zahvalo za njegovo 
prehojeno duhovniško pot in v zavedanju teže 
duhovniškega poklica, mu izrazili tudi sočutje in vso 
podporo in pomoč pri njegovem nadaljnjem delu za vse 
župnije PZD. V nagovoru je gospod Igor orisal, kako danes vidi 
neverjetno povezavo med praznikom sv. Mohorja in 
Fortunata, svojo darovano prvo sv. mašo na ta dan pri Sv. 
Devici Mariji na Kamnu v Vuzenici-tako imenovani Slomškovi 
Vuzenici in njegovo ljubezen do knjig, predvsem Mohorjeve 
družbe in ganjen priznal, da vse to je bilo izvršeno po Božji 
volji. Mi pa smo hvaležni spoznali, da je bilo po Božji volj, da 
smo lahko zadnjih šest let del te zgodbe, ki jo preko g.Igorja 
kot našega duhovnika za naše večno življenje piše Gospod. Ob 
koncu sv. maše je bilo slavljencu Igorju izrečeno še voščilo v 
imenu faranov in sodelavcev PZD:”Hvala g. Igor, da se po 

vaših maziljenih rokah vsak dan v daritvi sv. maše, učlovečuje 
živi Jezus in prihaja v naša srca. Še posebej hvala, da ob 
današnji veliki krizi duhovniških poklicev, vi ostajate trdni na 
svoji poti duhovništva. Bog naj vas še naprej živi, blagoslavlja 
in ljubi. Sv. Devica Marija na Kamnu naj vas nikoli ne spusti iz 
svojega nežnega in ljubečega objema. Vaše novomašno geslo: 
‘Vse zmorem v njem, ki mi daje moč‘, naj vam vsak dan daje 
novih moči za delo, življenjsko vedrino in vaše darovanje naj 
rodi še veliko Božjih sadov v srcih ljudi. Bilo je prisrčno, 
iskreno praznovanje, izraženo z zaupanjem v g. Igorja za 
nadaljnjo skupno delo za Božje kraljestvo v PZD. 

Irma 
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ZLATOPOROČENCA VRAVNEK – slavje v Dravogradu – 16. julij 2016 

Prijetna, nekoliko hladna, je bila sobota 16. julija 2016, ko sta s svojimi svati obhajala v cerkvi Sv. 
Janeza Evangelista v Dravogradu svojo zlato poroko Kristina in Stanislav  (Slavko) Vravnek. 
Petdeset častitljivih let skupnega življenja je za njima, saj sta svoj prvi da dahnila tiste pomladi 
11.6.1966 v Dravogradu. Življenje je bilo zanju pestro. Mladi ženin je stopil v zakonski stan v rosnih 
18 letih. Rodil sem jima je sin Stanko ter dve hčerki Anka in Marjeta. Sedaj se ‘kitita’ že z nazivom 
pradedek in prababica. V krogu družine in prijateljev sta slavljenca Bogu izrekla svojo zahvalo za 
vso lepo in manj lepo v njunem zakonu. Županja Marijana Cigala jima je v začetku slavja v imenu 
občine Dravograd čestitala, orisala njuno skupno pot in izročila posebno listino s priložnostnim 
darilom. Župnik Igor Glasenčnik, ki je daroval slovesno zahvalno sveto mašo, ju je ponovno 
blagoslovil. Izročila sta si tudi zlatopororočna prstana za nadaljnjo skupno srečno življenje v 
ljubezni. Ob koncu slavja sta na oltar položila tudi eno svojih zlatoporočenskih palic (žezlo) v znak 
hvaležnosti do Boga, ki jima je naklonil dolga leta srečnega življenja in utrjeval njun zakon z 
ljubeznijo, razumevanjem in srečo. Župnik Igor pa je vsem navzočim v začetku obreda tudi 
obrazložil pomen zlatoporočenskih palic. Čestitke tudi v imenu vse farne skupnosti, ki ji oba zvesto 
pripadata. Posebej Slavko rad pomaga pri priložnostnih delih v župniji, kar mu gre iskrena zahvala. 
Njegov sin Stanko pa je tako in tako že dolgoletni ključar farne cerkve. 

Igor 

ŠMARJEŠKA NEDELJA V LIBELIČAH – 17. julij 2016 
Šmarješka nedelja v Libeličah ni le ena izmed nedelj v mesecu juliju, ampak je lepa nedelja, ki jo na 
praznik sv. Marjete obhajamo s procesijo z Najsvetejšim po vasi. Pot, ki jo procesija opravi, vodi od 
farne cerkve sv. Martina proti avstrijski meji, kjer tik ob njej stoji kapelica, kjer je prva postaja in 
molitev. Od tu se napotimo proti vasi, mimo župnišča do kapelice na sredi vasi, kjer se procesija zopet 
ustavi in ob lepo okrašeni kapelici izvede molitev. Nato se po vasi napotimo proti cerkvi k sveti maši. 
Lepo nedeljo popestrimo še z drugimi spremljajočimi dogodki. Tako je na lepi nedelji pel domači 
cerkveni zbor, za glasbene vložke je poskrbel Pihalni orkester Šentjanž, z zvonika pa so se oglašali 
cerkveni zvonovi v različnih melodijah. Dogodek je zahteven zalogaj za vse, ki sodelujemo na pripravah 
zanj in dogajanje po »uradnem« delu. Libeličanke in Libeličani so okrasili cerkev, zasadili mlade breze 
na izhodih iz cerkve ter ob kapelicah. Okrasili smo bandere, »lahterne« in nebo, ki so obvezen del 

procesije. Ni manjkalo sladkih dobrot  in pijače po maši pred cerkvijo. Za goste, muzikante in vse, ki so pomagali ta praznik pripraviti 
pa so tudi letos poskrbeli pri Buču.                                                                                                                                          Povzeto po: libeliče.si 

LEPA NEDELJA V ČRNEČAH – 24. julij 2016 
V nedeljo 24. julija smo v naši župniji praznovali god farnega sozavetnika sv. Jakoba. Slovesnost smo pričeli s procesijo po vasi, med 

katero smo se trikrat ustavili pri oltarčkih in skupno molili. Na brezovih vejah, 
ki so obkrožale oltarčke, so bili listki z deli usmiljenja:”lačne nasititi, žejne 
napajati, bolnike obiskovati, nage oblačiti….” primerno v letu božjega 
usmiljenja. Praznovanje  se je nadaljevalo v župnijski cerkvi s sveto mašo, ki jo 
je daroval domači župnik Franček Kraner, z ubranim petjem pa so jo popestrili 
pevci župnijskega zbora pod vodstvom Maruše Mavrič in pihalni orkester iz 
Šentilja. Sledilo je druženje v župnišču. Praznik nanovo poveže ljudi v župniji, 
saj se je treba nanj temeljito pripraviti in tako so se izkazali požrtvovalni 
posamezniki, ki so očistili in okrasili cerkev, pripravili oltarčke in zasadili 
brezove veje, pomagali pri procesiji  ter pripravili dobrote za prisotne.  

 

PRAZNIK MARIJE MAGDALENE IN LEPA NEDELJA – 24. julij 2016 
Mala cerkvica na Vratih, katere zavetnica je Sv. Magdalena, je res nekaj posebnega, saj se tu dogaja marsikaj in že leta in leta k njej 
na lepo nedeljo prihajajo številni verniki od blizu in daleč. Tako se je tudi  letos v luči praznika Marije Magdalene in lepe nedelje tu 
odvijalo kar štiridnevno praznovanje. V petek 22. julija smo v Cerkvi prvič praznovali god Marije Magdalene kot praznik, ki ga je 2. 
junija letos z vatikanskim dekretom Papež Frančišek povzdignil iz ravni „obveznega goda“ na raven „praznika“. Papež 
Frančišek hoče s to potezo poudariti odlično vlogo Marije Magdalene v evangelijih in v življenju prve skupnosti. Obenem pa v skladu z 
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zadnjimi znanstvenimi dognanji prispeva k odpravi „zgodovinske krivice“, ki je je bil deležen lik Marije Magdalene. Slednja namreč ni 
bila prostitutka, ni bila spokornica (v smislu odmaknjenega spokorniškega življenja) in ni bila Jezusova žena. Gre za tri trdovratne 
zmote, ki jih imamo dolžnost počasi zradirati in doumeti pravo in odločilno vlogo Marije Magdalene kot prve oznanjevalke 
Jezusovega evangelija. Na večer praznika v petek je g. župnik Igor daroval praznično sv. mašo in ob tej priliki  najprej pred vstopom v 
svetišče nadvse spoštljivo  blagoslovil skupno opravljeno delo in novi marmorni tlak v cerkvi. Zbralo se je lepo število vernikov in ob 
lepem petju dravograjskih cerkvenih pevk, poudarku nagovora župnika o pomenu novega praznika, je sv. maša izzvenela kot iskrena 
zahvala in slavospev  našemu Stvarniku. V soboto je bila priprava na lepo nedeljo v polnem teku. Prišlo je veliko dobrih ljudi, ki so v 
veselju in druženju postavili mlaj, pripravili zunanjost za praznovanje kot se za praznik spodobi in žene so s cvetjem okrasile cerkev.  
Sončna in vroča 17. nedelja med letom 24. julija je privabila na lepo nedeljo pri sv. Magdaleni številno (okoli 350) pisano množico 
vernikov od najmlajše dvomesečne Magdalence, ki je prvič prišla obiskat svojo krstno zavetnico, do mladih, starejših, ki vsako leto 
zelo radi prihajajo. Praznično sv. mašo je daroval g.pater Vinko Škafar, zlatomašnik kapucin, ob sodelovanju dravograjskega 
cerkvenega pevskega zbora, bralcev božje besede, ministrank in ključarjev. V pridigi je orisal pomen novega praznika Marije 
Magdalene v navezavi na zavetnico te cerkvice in poudaril pomembno vlogo žensk, ki so jo kot oznanjevalke imele skozi zgodovino 
Cerkve in jo  bodo imele v prihodnosti. Povabil je vse moške, da se zahvalijo za svoje žene in vse za svoje matere in jih priporočijo v 
priprošnjo Mariji Magdaleni. V procesiji z Najsvetejšim so dekleta trosila cvetje in ponesla kip Marije k štirim oltarjem, kjer smo molili 
in prosili  Boga za blagoslov vsega našega dela in življenja. Za veselo in radostno vzdušje je poleg cerkvenih pevcev poskrbela tudi 
Ojstriška godba na pihala. Po končani slovesnosti sta za veselo druženje poskrbela Kimperk teater in skupina Zapev. Gostoljubni 

domačini s ključarjema Danico in Francem na čelu, so vse prisotne 
pogostili z jedačo in pijačo in veselo druženje je potekalo še dolgo v 
nedeljski popoldan. V ponedeljek 25.julija, na praznik apostola 
Jakoba starejšega se je štiridnevno praznovanje pri  Sv. Magdaleni 
zaključilo, z  darovano večerno sv. mašo in blagoslovom vozil v 
priprošnji k Sv. Krištofu za srečno vožnjo v okviru vsakoletne akcije 
MIVA Slovenija. Slovesnosti je opravil naš župnik moderator Igor, ki 
se je tudi iskreno zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali in 
sodelovali pri izvedbi teh prazničnih dni. Posebna zahvala gre 
ključarjema Danici Šatur in Francu Tratniku, ki sta s svojim 
darovanim delom, organizacijo in povezovanjem vsega, s svojo 
preprostostjo izkazala svojo veliko ljubezen do cerkvice Sv. 
Magdalene in gostoljubnost do ljudi. Lepi so bili ti štirje praznični 
dnevi, duhovno bogati in prijateljsko sproščujoči za vse, saj so 
potekali v pravem krščanskem duhu, v skupnem delu in praznovanju 
z Jezusom in Marijo Magdaleno. 

Foto: družina Adam z zaslužnimi za nov tlak v cerkvi                                                                                                                                                                     I.K. 

MLADI Z BLAGOSLOVOM V MEDŽUGORJE - 31. julij 2016 
Zadnjo nedeljo v juliju smo nedeljsko bogoslužje 
oblikovali nekoliko drugače. Svoj dar za sveto mašo 
in blagoslov so prispevali mladi, ki se odpravljajo 
na Mladi fest v Medžugorje. S svojimi prošnjami so 
tudi sodelovali in navzoče povabili k sodelovanju. 
Prepeval pa je priložnostni slavilni band, ki že 
sodeluje ob različnih priložnostih (krsti, poroke, 
praznovanja, ipd.). Celotno občestvo so navdušili s 
svojim petjem in bogatih besedilih. Vsi so se 
strinjali, da morajo takšno sodelovanje večkrat 
ponoviti. 

Slišali smo misel, da nas Marija po svojih sporočilih v Medžugorju opozarja, da danes hudič najbolj napada družino in mlade. Ti 
osnovni celici človeštva najbolj sovraži, mrzi v dno srca in ju želi uničiti. Morda je tudi to razlog zakaj se danes tako napada družino in 
zakaj so mladi tako preizkušeni. K temu je papež Frančišek na svetovnem srečanju mladih dodal, da ga žalosti, ker vidi toliko mladih, 
ki so zašli na temno pot, ki so se izgubili in ne najdejo smisla življenja. Upanje nam vliva nepregledna, 2 in pol milijonska množica, ki 
se je cel teden veselila in rajala okoli svetega očeta. Upanje nam vlivajo tudi naši mladi, ki se v tem tednu odpravljajo k naši Mami 
Mariji. Mladi iščejo sveto, iščejo duhovno, želijo slediti Jezusu in Mariji. Gospod župnik je v nagovoru vzpodbudil mlade, naj ne 
nehajo širiti svojega veselja, svojega nasmeha, ker se ga je tako enostavno nalesti in z veseljem je videti mladega človeka, ki se 
iskreno veseli. Naj jih z veseljem navdušuje tudi Marija. Mladi so na koncu navzoče prosili za molitev po njihovih namenih s katerimi 
romajo v Medžugorje. Kdor je želel je prejel ime romarja za katerega moli v tem tednu. Odziv je bil enkraten in listkov z imeni je 
zmanjkalo. Mladi so hvaležni za tako močno molitveno podporo. Tudi oni se bodo spomnili svojih molivcev pri Mariji.                  M.K. 
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ČAS POČITNIC: 
Poletje je! Vroče. Ti pa bolj razgrete glave, tako da … Vrzi v kovček kopalke, 

brisačo in Sveto pismo, čeprav ti ga nekateri odsvetujejo brati, in odpotuj! Pa 

čeprav ne boš šel kam daleč. So ljudje, ki prepotujejo svet po dolgem in počez, se 

potapljajo v morske globine, osvajajo ledene višine … vse v želji, da »bi se našli«, 

da bi našli »od trnja do zvezd«! A za nekoga, ki se je našel, je ta pot ponavadi zelo 

kratka, saj ve, da je pot do zvezd le delček krožne poti do sebe, ali, kot je zapisal 

sv. Pavel: »Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti, da boste neoporečni in 

nepokvarjeni, brezgrajni Božji otroci sredi sprijenega in pokvarjenega rodu, med katerim žarite na svetu kakor 

zvezde« (Flp 2, 14-15). Če torej poznaš »bližnjico«, res ni potrebe, da se potikaš križem kražem in se izgubljaš po 

brezpotjih. 

Si že zaprl kovček? Krasno! Zdaj pa samo še ugasni telefon, izklopi računalnik in premakni v »prosti tek«! Poletje je. 

Če lahko premnogi gospodje svoje poslanstvo opravljajo » v leru«, si lahko tudi ti privoščiš kak dan ali teden oddiha. 

Pogrešali te ne bodo! Vsaj ti gospodje ne. Pogrešali pa so te preko leta tvoji otroci, zakonec, prijatelji ..., ko si ti 

opravljal svoje »poslanstvo«. 

Pojdi že! Pojdi! Ne skrbi: Božje kraljestvo ne bo propadlo, če si boš ti malo oddahnil. Ne obnašaj se, kot da moraš ti 

rešiti svet. To je Kristusova naloga! In opravil jo je izvrstno. Ti pa nikar ne misli, da si kaj posebnega, če kdaj pa 

kdaj vskočiš namesto Simona iz Cirene. Nisi ne prvi ne zadnji! In tudi edin ne, hvala Bogu! Zato: Uživaj! 
Po: G. Čušin, Ognjišče 08/11 

ODRINI NA GLOBOKO 
 

Zadnje čase sem postala podobna nasedli, napol razpadli barki, ki so jo valovi 

življenja neusmiljeno butali zdaj sem zdaj tja. Utrujena in vsega naveličana 

sem tonila v malodušje. Sprva sem nekako še skrivala težave, jih odrivala in 

se izogibala soočenju s samo seboj. Nenadoma pa je treščilo. Ni šlo več 

dalje, vsaj ne na tak način … Kajti izgubila sem smer, imenovano krščanska 

naravnanost; krmilo vere se je kdovekam zataknilo in nebo, sicer posuto s 

svetlimi zvezdami veselja do življenja, so prekrili nepredirni oblaki. Dan je 

bil dnevu enak, vse je postalo eno samo ponavljanje, plehka rutina. Vse 

obveznosti sem opravljala zgolj mehansko. Naenkrat nisem zmogla nobene 

moči in veselja več … Barka, ujeta na plitvini. Dobesedno nasedla in brez 

moči za ponovno plovbo … 

Danes ti izročam svojo barko v popravilo. Zaradi zanemarjanja so se globoko 

vanjo zajedle alge in nabralo se je polno nesnage. Vse predolgo se je samo 

uporabljala, vzdrževal pa je ni nihče. Pa bi jo morala, o, pa še kako! Jambor je 

razrahljan, jadra so scefrana, barva je sprana, da o nekdanji svežini in bleščeče beli 

barvi ni ne duha ne sluha … Sidro, s katerim se v viharju učvrstim, že kdove kako 

dolgo ni bilo pravilno uporabljeno. Rešilni čoln, prav tako rešilni jopič – zadnje čase 

sem se naokrog vozila brez obojega.  

In zdaj sem tu, kupček trhlih desk, ki ga morda le še po nekem čudežu nekaj drži 

skupaj … Morda je zdaj pravi čas, da si vzamem čas, da barko spravim v red, da bo 

ponovno lahko odrinila na varno plovbo življenja, kjer se bo lahko izogibala plitvinam 

televizije, potrošništva, čenč, brezbrižnosti ipd. Tako bo ponovno »odrinila na 

globoko«! 
Ognjišče 8/02 

MODRE MISLI: 
Prosti čas je zgubljen, če je le čas za lenarjenje                                            Bojim se, da bodo kristjani, 
brez obveznosti do Boga, sebe in bližnjih.                                                    ki živijo na tem svetu  
Prost si dela, ne pa osnovnih človeških dolžnosti.                                           samo z eno nogo,  
(Vladimir Jereb)                                                                                            tudi v nebesih le z eno nogo.  
                                                                                                                                                     (Dietrich Bonhoeffer) 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - avgust 2016 
Sobota 6. avgust: krstna sobota pri Treh križih 
Nedelja 7. avgust ob 10.00: lepa nedelja pri Sv. Ožboltu na Otiškem vrhu  
Nedelja 7. avgust ob 11.00: lepa nedelja pri Treh križih in blagoslov avtomobilov 
Ponedeljek 8. avgust ob 10.00: sveta maša pri SV. Ožboltu 
Četrtek 11. avgust ob 17.00 v Dravogradu: Ni razgovora (glej na 18.avgust)  
Sobota 13. avgust ob 11.00: krstna sobota v Dravogradu  
Sobota 13. avgust ob 17.00: Odprtje svetoletnih vrat na Homcu (nadškof Cvikl) – glej plakat na tej strani 
Nedelja 15. avgust: MARIJINO VNEBOVZETJE, slovesne maše v romarskih središčih. 
Torek 16. avgust ob 9.00: ZAČETEK ORATORIJA v Dravogradu 
Četrtek 18. avgust ob 17.00 v Dravogradu: PRVI in DRUGI RAZGOVOR ZA KRST 
Sobota 20. avgust ob 11.00 – krstna sobota v Dravogradu 
Nedelja 21. avgust ob 11.00: lepa nedelja s procesijo pri Sv. Boštjanu 
Nedelja 21. avgust ob 15.00 – župnijsko srečanje starejših, ostarelih in bolnikov v Dravogradu (Karitas) 
Ponedeljek 22. avgust ob 9.00 – ZAČETEK ORATORIJA V Šentjanžu 
Sreda 31. avgust: seja Tajništva PZD z družabnim piknikom 
Petek 1. september: SVETOLETNO ROMANJE V RIM na razglasitev bl. Matere Terezije za svetnico  
 

Na praznik Marijinega Vnebovzetja vabljeni tudi k Devici Mariji na Kamen v Vuzenico. Maše v dopoldanskem času 
po znanem razporedu (ob 8h,9h,10h). 

Na predvečer praznika 14.8. bo slovesno tudi na Prevaljah. Vabljeni v našo osrednjo romarsko 

cerkev za našo dekanijo. Maša s procesijo z lučkami bo ob 20.00.  
 

Sicer pa – povabilo na praznovanje prihaja tudi iz Ptujske gore in iz Petrovč, kamor smo svetoletno poromali v 
juniju. Priložnosti za slavljenje Marije torej več kot dovolj. 

                                                                   

                                                     FOTO UTRINKA 
 
 
 
 
 
 
 

Kako okusne palačinke z 
borovnicami, ki so jih otroci sami 

nabrali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Blagoslov avtomobilov na Šempetru ob Krištofovi nedelji in akciji MIVA
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»Če si bil res tako dober 

učenec, kako to, da moraš zdaj 
voziti osem let star avto?« 

 

 

 

 
Letalo proti Sardiniji. 

 

 

 

 

Križanka ni nagradna, je za sprostitev v teh poletnih dneh.  
 

PREVARA – »Iz česa je tale jopica?« vprašuje kupec. »Iz čiste volne, gospod!« odvrne trgovec. »Ampak tukaj piše, da je iz 
bombaža!« Trgovec: »To je zato, da prevaramo molje!« 
 

 

KOMENTAR – Po prvem polčasu nogometne tekme pride trener v kabino radijskega 
reporterja: »Poslušajte, če morete; govorite nekoliko počasneje. Moji fantje ne morejo 
teči tako hitro kot vi komentirate.  
 

LE KDAJ? – Odvetnik začne s povzdignjenim glasom svoj obrambni zagovor: »Danes 
je gospod državni tožilec okoliščino, da je moj varovanec zagrešil tatvino pri belem 
dnevu, označil kot posebej oteževalno. Pred nekaj meseci je imel za posebej 
oteževalno to, da je za tatvino izrabil temno noč. Gospoda državnega tožilca 
vprašam: Kdaj naj, za božjo voljo, moj varovanec sploh krade?« 
 

IZKUŠNJA – Režiser pravi upravniku gledališča: »Za to predstavo potrebujem dva 
okoli šest mesecev stara dojenčka. Vendar prosim, ne kakšnih začetnikov, potrebujem 
ljudi z izkušnjami!« 
 

Pusti, naj malo teče, da bo bolj sveža.  
 

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče,  Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 200 izvodov. 
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