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                                    UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Cenjeni bralci našega glasila Studenec. Za nami je še zadnji mesec počitnic in verjamem, da ste se imeli 
zelo lepo. Da ste izkoristili svoj prosti čas. Zato pa smo zdaj spet smelo zakorakali v novo šolsko in 
Pastoralno leto.  Življenje se bo kmalu vrnilo v stare tire, na delovna mesta in v šolske klopi, vrnile se 
bodo vsakdanja naglica in stare skrbi. V teh počitniških dneh so nas razveseljevali naši športniki na 
Olimpijskih igrah, naši otroci in animatorji so doživljali radosti ORATORIJA v Dravogradu in Šentjanžu.  
Življenje torej za mnoge ni bilo nič počitniško. Mnoge ljudi povrhu še tarejo težave, mnogi so vedno znova 
izpostavljeni trpljenju in strahu za preživetje, ki ne prizanaša niti otrokom niti starejšim. Svet je postal 
tekma, ko se ne izgublja časa in teče svojo pot naprej. V politiki ali v ekonomiji je vsak trenutek, ki ga ne 
izkoristim, da bi si pridobil prednost, nazadovanje in izguba. Svet je eno samo rivalstvo – in če se ustavim, 
izgubljam.  

Ko se vračamo nazaj v vsakodnevne skrbi in življenje, bo 
ena naših glavnih nalog: ohraniti lepote in vrednote, ki smo 
jih bili v tem počitniškem času deležni. Jasno nam mora 
biti, da so mnoge nenadomestljive, nezamenljive, brez 
cene. Z drugimi besedami: tega, kar najgloblje v sebi čutim 
kot vrednoto, tudi za najvišjo ceno ne smem prodati. Ne 
smem se razprodajati, kakor se svet danes razprodaja.  
Pred nami je že novo pastoralno leto in kot boste lahko 
prebrali v napovedniku dogodkov, se bo v naših župnijah 

ogromno dogajalo. Napisanih je kar 32 dejavnosti po naših župnijah in gotovo niso vse, saj se nekatere še 
naknadno zgodijo. Kakorkoli, lotimo se jih z veseljem in ljubeznijo.  
Med nas prihaja Fatimska Marija romarica, ki se bo ustavila skoraj v vseh župnijah naše PZD. Vsaj za 
kratko. Izkoristimo čas izjemnih milosti zase, za svoje potrebe, za potrebe župnij in naših občestev. 
Začeli bomo tudi veroučna srečanja in razpored bomo še prilagajali urnikom v šoli. To je za katehete, 
učitelje in starše najtežje opravilo. Kako uskladiti urnike, da bodo lahko otroci pridobili čimveč zase in da 
povrh ne bodo še obremenjeni. Preko različnih šolskih in obšolskih dejavnostih bodo učenci in dijaki 
odkrivali lepoto, smiselnost in bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki nam je zaupan v odgovorno upravljanje.. 
Od mladih je odvisna naša prihodnost. Zavedajmo se tega. 
 

Vloga staršev je pri tem odločilna. Tako starši in učitelji, bi naj bili s svojimi izkušnjami opora in z 
osebnim odnosom do narave in do ljudi zgled. Saj znanje staršev bogati znanje otrok in mladih, življenjski 
zgledi pa plemenitijo njihova srca, da bodo mogli, ko bo napočil njihov čas, znanje uporabljati s srcem in 
tako ta svet delati lepši in prijaznejši za vsakega človeka. Vsem velja zahvala za vse dobro, ki ste ga vložili 
v preteklih letih za njih, za naše skupno dobro. V novem šolskem letu pa želim veliko medsebojnega 
zaupanja, pomoči, potrpežljivosti in naklonjenosti. Če bomo znali tako pristopati k svojim odgovornostim, 
se bomo na koncu leta lahko vsi veselili sadov, ki jih bo obrodilo naše delo. Gotovo pa ne bo šlo brez 
molitve občestva in nas samih. Zato vsi iskreno povabljeni k zaupni molitvi za naše otroke in veroučence. 
                                                                                                                                                                                      žpk Igor   
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi skozi mesec avgust 2016 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

V Assisiju so 2. avgusta 2016 slovesno praznovali 800-letnico porciunkulskega odpustka. Romarja, ki stopi skozi vrata bazilike sv. 
Marije Angelske, takoj pritegne majhna romanska cerkev, ki je fizično središče, predvsem pa duhovno srce celotnega svetišča. Gre za 
Porciunkulo, kjer je sv. Frančišek prebudil hrepenenje po nebesih, tistih resničnih, ki se začenjajo na zemlji s svetostjo. Papež 
Frančišek bo Assisi obiskal 4. avgusta, dva dni po prazniku porciunkule. 
Takšno posebno dovoljenje za podelitev tega odpustka pa ima vsako leto tudi cerkev Sv.Križa nad Dravogradom, kamor se je podalo 
precejšnje število romarjev od blizu in daleč. Slovesnost je vodil mariborski upokojeni nadškof Franc Kramberger ob somaševanju 
okoliških duhovnikov. To dovoljenje je še od takrat, ko so župnijo Črneče vodili bratje kapucini in je ta privilegij ostal tej romarski 
cerkvi do današnjih dni. Blaženi papež Pavel VI. pa je ta odpustek na 2. avgust pod običajnimi pogoji naklonil tudi vsem stolnim in 
župnijskim cerkvam. 

Če poklekneš na pragu Porciunkule v Assisiju, lahko vidiš napis: »Ta kraj je svet«. Tam se 
je namreč Bog spustil na zemljo in se zadržal v pogovoru s Frančiškom. Napis na 
zgornjem delu Porciunkule pa pojasni, da gre za vrata, skozi katera se vstopa v večno 
življenje. 
Frančišek je prav to svojo cerkvico naredil kot odmev Božjega odpuščanja za spokornike 
vseh časov. Tistega avgustovskega dne je ljudem, ki so bili v zavetju hrastovih senc, 
naznanil: »Bratje, vse vas želim poslati v nebesa in vam oznanjam milost, ki sem jo prejel 
iz papeževih ust.« Gre za porciunkouski odpustek, asiški odpustek, zaklad Porciunkule. 
Omenjeni odpustek je sv. Frančišek izprosil od papeža Honorija leta 1216, da bi lahko vsi 
ljudje, tudi tisti, ki si niso mogli privoščiti dragih romanj v svete kraje lahko bili deležni 
Božje milosti. Tako je najprej dobila majhna cerkvica sv. Marije Angelske privilegij za 
prejem odpustka, kasneje pa se je le-ta razširil na vse cerkve, ki jih upravljamo manjši 
bratje. 
Ob prazniku DEVICE MARIJE ANGELSKE v PORCIUNKULI (2. avgusta) lahko v vseh cerkvah, 
ki jih upravljajo manjši bratje (frančiškani, minoriti in kapucini) prejmete PORCIUNKULSKI 
ODPUSTEK, če se srečate z Bogom v zakramentu sprave, se udeležite sv. maše in 
prejmete obhajilo ter molite Vero, Očenaš, Zdravo Marijo in Slavo Očetu po namenu 
svetega očeta. 
Pa še to: Kaj je odpustek? 

Odpustki so odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi 
pogoji zadobi kristjan zase ali za rajne po službi Cerkve, ki kot srednica odrešenja razdeljuje zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov 
(prim. KKC 1471-1479.1498). 

(povzeto po www.franciskani.si) 

LEPA NEDELJA PRI podružnici SV. OŽBOLT v župniji Šempeter na Kronski gori – 7. avgust 2016  
Prav prisrčno je bilo srečanje faranov pri podružnični cerkvici pri Sv. 
Ožboltu na Otiškem vrhu na prvo nedeljo v avgustu. V sobotnem 
popoldnevu so skrbne roke žena in moški olepševali okolico in 
notranjost svetišča. Niso manjkali niti najmlajši, šolarji, ki so po svojih 
močeh pomagali. Skrbne roke so tako pripravile vse za lepo nedeljo, ko 
se zbere veliko ljudi iz okolice. Tudi letos smo nato najprej ponesli 
Najsvetejše okrog cerkve ter prosili pri štirih evangelijih za blagoslov 
dela, polj, gozdov, prosili za mir in pravo sožitje med ljudmi. Seveda so 
procesijo in mašo spremljali domači pevci iz Šempetra. Novi prti so 
pokrili že tako lepo okrašene oltarje.  
 
Cerkveni ključar Franc Pirnat, ki je dva dni prej praznoval okrogli 

življenjski jubilej šestdeset let in njegova družina, so naročili prte in poravnali nastale 
stroške.  
 
Hvala vsem, ki so pomagali pri pripravi in na sami slovesnosti, pa je bila vsaj malo 
poplačana s prigrizkom pri sosedu Medvedu. 

Igor 



 3 

OBISK KOLPINGOVE DRUŽINE v DRAVOGRADU – 7. avgust 2016 
V nedeljskem popoldnevu prve nedelje v avgustu so našo 
župnijo Dravograd obiskali romarji Kolpingove družine iz 
severovzhodne Slovenije (največ iz župnije Kamnica). Z njimi 
je bil tudi nadškof Alojzij Cvikl. Ta nedeljski dopoldan so 
namreč bili na romanju na Višarjah, kjer je bilo tradicionalno 
srečanje Treh Slovenij.  
Ko so se vračali pa so se želeli spočiti od dolge utrujajoče 
vožnje. Župnik Igor jih je sprejel, orisal zgodovino 
Dravograda in sedanje življenje župnije ter Pastoralne zveze. 
Ključarja iz Sv. Magdalene, Danica Šatur in Franc Tratnik pa 
sta poskrbela za pogostitev in krepčilno kavico. Tudi molitve 

ni manjkalo ter blagoslov vseh romarjev. Klepet je bil zato prav prisrčen in počitek dobrodošel. Še nekaj posnetkov za 

spomin in že so z avtobusom odšli na svoje domove.                                                                                                   Igor 
 

LEPA NEDELJA PRI SV. KRIŽU - 14. avgust 2016 
S procesijo okrog romarske cerkve sv.Križa in praznično mašo smo v naši župniji tudi letos obeležili praznik Marijinega 
vnebovzetja. Slovesnost je vodil črneški župnik Franček Kraner, polepšala pa sta jo župnijski pevski zbor pod vodstvom 
Maruše Mavrič in Pihalni orkester Šentjanž z dirigentom prof. Alojzem Lipovnikom. Velik prispevek k praznovanju pa so 
dodali cerkveni ključarji, dobre gospodinje in drugi požrtvovalni ljudje s Tolstega Vrha, Dobrove in Podklanca. 

                              
       Franci Kotnik 

 

 

 

 

 

PRIČEVANJE MLADIH O ROMANJU V MEDŽUGORJE v začetku avgusta 2016 
Četrtkov večer 18. avgusta na praznik svete Helene, (ki je poznana kot romarica  v Sveto deželo, kjer je obiskovala 
posvečene kraje in po starem izročilu naj bi našla tudi Jezusov križ ), v župniji  Dravograd ni bil običajen počitniški večer. 

Pri večerni sveti maši so sodelovali mladi animatorji 
PZD, ki že ves teden  v župniji vodijo oratorij za 53 
otrok. Kot prijetna svežina v počitniških dneh je bila 
njihova duhovna popestritev sv. maše, kjer so vse še 
posebej nagovorili z razmišljajočo molitvijo Očenaš. 
Po sv. maši pa so mladi animatorji, ki so v začetku 
avgusta romali v Medžugorje na Mladifest  vse 
navzoče prijazno nagovorili kot pričevalci za Jezusa in 
Marijo in z nami podelili svoja najgloblja duhovna 
doživetja v Medžugorju. Vsi so pogumno pričevali o 
svoji veri v Boga in odprto in iskreno povedali, da so 
prejeli velike milosti od Marije, da so opravili sveto 
spoved, se popolnoma odprli za delovanje Svetega 

Duha v njihovih dušah, da so lahko doživeli čudovita osebna srečanja v molitvi z Marijo, ki so ji bili sposobni izročiti vse 
svoje križe, trpljenje in jo prosili za pomoč v svojem vsakdanjem življenju in za svoje družine. Z globokim žarom so 
pripovedovali kako so poromali k Mariji na Crnico in na Križevac, kjer so tudi prenočili pod zvezdnatim nebom. Nobena 
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odpoved jim ni bila prehuda (večina je romala bosa in v postu),  saj so čutili Marijino materinsko ljubezen in mir ter doživeli 
najgloblje Božje dotike. Povedali so, da so veliko prejeli na tem romanju za svojo osebno poglobitev vere, pogum za 
svojo osebno molitev in v družinskem okolju. Sprejeli so tudi svojo odločitev, da dajo na razpolago svoje sposobnosti tudi 
za župnijsko občestvo kot animatorji za otroke na oratoriju. 
Čudovito pričevanje mladih o osebnem duhovnem stiku  z mamo Marijo in Jezusom, je vse v navzoče močno prevzelo, jih 
pustilo v globoki razmišljajoči tišini in odhajali smo Bogu hvaležni za te mlade v naši PZD. 

zapisala Irma 

LEPA NEDELJA PRI SV. BOŠTJANU – 14. avgust 2016 
 

V cerkvi Sv. Boštjana je eden od oltarjev posvečen Sv. Roku, ki je godoval v torek 16. avgusta in v njegovo čast se vsako 
leto tu obhaja lepa nedelja. Skrbni domačini so tudi letos že pred praznikom lepe nedelje lepo pripravili cerkev in okolico 
cerkve za procesijo z Najsvetejšim. Toda v  nedeljo  21. avgusta, na dan praznika, je deževalo. Zato se je vsa slovesnost 
odvila v cerkvi. Župnik Igor je v sodelovanju s sodelavci in dravograjskimi cerkvenimi pevci najprej daroval sv. mašo, nato 

pa seje slovesna počastitev Najsvetejšega izvedla pri dveh oltarjih 
v cerkvi, kjer smo Boga prosili za blagoslov našega dela in življenja, 
za zdravje, za rodovitnost polj in varstvo pred naravnimi 
nesrečami.  Božja beseda v evangeliju in potem v nagovoru g. 
župnika je zarezala v globino src vseh navzočih, saj je spregovorila 
o krivici, ki jo delamo hote ali nehote ljudem, ko gledamo v 
njihova življenja in jih obsojamo, namesto, da bi živeli svoja 
življenja po Božji volji tako kot nas vabi On in uresničili svoje 
življenjsko poslanstvo v resnični ljubezni z vero in zaupanjem v 
Jezusa Kristusa. Ločnica gre po sredi srca slehernemu izmed nas in 
vsak se sam odloča ali bo odprl vrata svojega srca za Boga in si s 
tem v upanju pridobil vstopnico za Božje kraljestvo. Bog kliče in 
vabi, vendar je nujno potreben človekov odziv za sodelovanje z 
njim. Kljub dežju je slovesnost lepo potekla, saj je v srcih  zasijalo 

sonce –Jezus, ki smo ga ponesli vsak na svoj dom. Vsem, ki so pripravili slovesnost lepe nedelje se je g. župnik iskreno 
zahvalil za njihovo skrb in trud.                                                                                                                                                            I.K. 

Oratorij 2016 v DRAVOGRADU 16.8. – 19. 8. in v ŠENTJANŽU 22.8.- 26.8.2016  
Za nami je letošnji Oratorij v obeh župnijah. Glavni junak letošnjega oratorija je bil Ostržek, literarni lik iz povesti 
italijanskega pisatelja Carla Collodija, ki je stara že 135 let. Ostržek je simpatična in vedno navihana lesena lutka. Preden 
se preobrazi v pravega dečka, doživi veliko zanimivega. Tekom oratorija smo preko igre spremljali njegovo pot rasti, na 
kateri se sreča z različnimi ovirami, izzivi, skušnjavami, dolžnostmi, slavo, razkošjem, bedo, zabavo … Tako je bilo preko 
vseh oratorijskih dogajanj otrokom in animatorjem sporočeno: od Ostržka se lahko vsi veliko naučimo. Njegova 
dobrosrčnost, pogum, vztrajnost, želja po resnici in prizadevanje za dobro so nam lahko svetel zgled. K temu nas je 
navajala tudi letošnja oratorijka himna, katero zadnjo kitico zapisujemo:  

                                                     
Pa še nekaj 
fotografij:  
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» 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! « 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - september 2016 
  
Petek 1. september: SVETOLETNO ROMANJE V RIM na razglasitev bl. Matere Terezije za svetnico 
Nedelja 4. septembra ob 11.00: LEPA NEDELJA pri SV. DUHU na Ojstrici 
Sreda 7. septembra ob 16.00 v Dravogradu: seja Tajništva PZD z družabnim piknikom 
Četrtek 8. septembra ob 17.00 – PRVI RAZGOVOR ZA KRST v Dravogradu 
Četrtek 8. septembra: maše po prazničnem razporedu Male Gospojnice v vseh župnijah PZD 
Sobota 10. september od 8.00 – 11.00 - v Dravogradu VPIS OTROK k VEROUKU  
Sobota 10. september ob 11.00– krstna sobota v Dravogradu  
Sobota 10. september ob 12.30 – krstna sobota pri Sv. Ožboltu na Otiškem vrhu 
Nedelja 11. september po maši ob 9.30 – v Dravogradu VPIS OTROK K VEROUKU  
Nedelja 11. september ob 9.30 – ponovitev nove maše Robija Sekavčnika pri Sv. Križu  
Ponedeljek 12. septembra ob 18.30 v Šentjanžu ob 18.30 – SKUPNA SEJA ČLANOV ŽPS v naši PZD v Domu borcev v Šentjanžu       
Torek 13. septembra – VPIS OTROK k verouku v župniji ŠENTJANŽ (od 8.00 – 10.00 ter od 16.00 – 18.00) 
Torek 13. septembra ob 19.00 – prihod romarjev iz Eibiswalda in romarska dvojezična maša pri Sv.Križu  
Sreda 14. septembra – VPIS OTROK k verouku v župniji LIBELIČE (od 16.00 – 18.00) 
Sreda 14. september – praznik Povišanja Sv.Križa – maše dopoldan ob 9.30 pri Križu na Dobravi  
Četrtek 15. septembra – VPIS OTROK v župniji ČRNEČE (po večerni maši ob 18.00) 
Petek 16. september ob 18.30 – Prvi dan Tridnevnice pri Sv. Križu pred obiskom Fatimske Marije 
Sobota 16. septembra – VPIS OTROK K VEROUKU v župniji DRAVOGRAD (od 8.00 – 11.00) – še zadnji termin 
Sobota 17. september ob 16.00 – Zlata poroka pri Sv. Petru na Kronski gori (Smolar Oto in Cilka) 
Sobota 17. september ob 18.30 – Drugi dan Tridnevnice v Šentjanžu ob obisku Fatimske Marije 
Nedelja 18. september – KATEHETSKA MAŠA ob pričetku verouka v župniji DRAVOGRAD 
Nedelja 18. september – VPIS OTROK k VEROUKU v župniji OJSTRICA po maši ob 11.00  
Nedelja 18. september – Srečanje kmetic Koroške na Ojstrici ob 11.00 s sveto mašo Za varstvo in blagoslov pri delu 
Ponedeljek 19. septembra – ZAČETEK VEROUKA V NAŠIH ŽUPNIJAH /glej začasni razpored verouka/ 
Ponedeljek 19. septembra ob 18.30 Tretji dan Tridnevnice v Dravogradu pred prihodom Fatimske Marije 
Torek 20. september ob 8.00 – SPREJEM FATIMSKE MARIJE pri cerkvi Sv. Magdalene na Vratih in enourna pobožnost 
Torek 20. september ob 9.00 – sprejem Fatimske Marije v Črnečah 
Torek 20. september ob 11.00 – sprejem Fatimske Marije v Libeličah 
Sreda 21. september ob 17.00 – sprejem Fatimske Marije v Šempetru na Kronski gori 
Sreda 21. september ob 19.00 – sprejem Fatimske Marije v Šentjanžu 
Sreda 21. september ob 20.30 – sprejem Fatimske Marije v Dravogradu 
Petek 24. septembra-praznovanje godu bl. Antona Martina Slomška 
Nedelja 25. september – pri vseh mašah slavje Slomškove nedelje; v Šentjanžu ZAČETEK KATEHETSKEGA LETA 
 

VABILO NA 
22. DOBRODELNI KARITAS KONCERT v DRAVOGRADU 

v petek 30. septembra ob 19.00 v Dvorani Špic D 
 

nastopajoči: 
 

-  Ansambel SRČNI MUZIKANTI 
- ŠEMPETRSKI PAVRI 

- KRISTINA ANGELIKA in ALJAŽ RAVNJAK 
- OPZ OŠ DRAVOGRAD pod vodstvom Irene Jeseničnik 

- Glasbena skupina  M.J.A.V. 
- MePZ NATANAEL iz Slovenske Bistrice 

- MARIJANA MLINAR in ROBERT VIDALI 
- TANJA KLANČNIK 

 

Cena vstopnice je 8,00 €. 
Koncert bo povezovala Katja ČEVNIK 
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VABLJENI na ČETRTO DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN –   18.9.2015 ob 
15.00  NA PREVALJAH – pri cerkvi  
V dekaniji Dravograd – Mežiška dolina tudi letos prirejamo srečanje družin. Namenjeno je 
družinam, ki si želijo preživeti prijetno nedeljo ob druženju, pogovorih, izobraževanju, 
molitvi, razvedrilu; vse to v krogu podobno mislečih, z družinami, ki živijo podobne 
vrednote. Predvsem je takšno nedeljsko popoldne priložnost, da se medsebojno 

opogumljamo na poti krščanskega življenja. Posebej zanimiv bo pogovor za starše. Sodeluje tudi naš otroški zbor iz 
Dravograda. Starši vabljeni, posebej tisti z majhnimi otroci in prvoobhajanci. Lepo bo!!! 

 

FATIMSKA MARIJA ROMARICA V NAŠI DEKANIJI 
DRAVOGRAD – MEŽIŠKA (20. – 22. september) 

torek 

Dravograd - 

Mežiška 

8.00 sprejem pri Sv. Magdaleni – 
župnija Dravograd; 9.00 Črneče; 11.00 

Libeliče; 13.00 Strojna in nato Sv. Danijel 
nad Prevaljami; 17.30 Mežica; 20.00 Črna 

na Koroškem, prenočitev; 

 sreda 

Dravograd - 

Mežiška 

6.30 slovo s Črne na Koroškem; 7.00 
Prevalje; 11.30 Ravne na Koroškem; 

15.00 Kotlje; 17.00 Sv. Peter na Kronski 
Gori; 19.00 Št. Janž pri Dravogradu; 

20.30 Dravograd in slovo iz dekanije; 
 

Razmišljanje - Zakaj so sveta vrata drugačna kot druga vrata? 
Sveta vrata so res nekaj posebnega. Kakor je znano, smo 
doslej imeli le štiri sveta vrata in sicer v Rimu. Ta sveta 
vrata so bila vedno povezana s svetimi leti, ki so 
razglašena za celotno Cerkev. Poznamo tudi posebna 
sveta vrata, ki so pa vezana samo na kakšno določeno 
romarsko cerkev, kot naprimer cerkev sv. Jakoba v 
Komposteli. V Komposteli imajo tudi sveta vrata, ki jih 
odprejo tisto leto, ko praznik sv. Jakoba pade na 
nedeljo. Naslednje takšno sveto leto bo leta 2021. V 
svetem letu imajo sveta vrata posebno vrednost in 
posebno nalogo, ker so tesno povezana s svetim in so 
del vseh milosti, ki jih v svetem letu naklanja Cerkev 
svojim vernikom. 
Vstopna vrata vedno predstavljajo ločnico med svetim 
in profanim. Vstopiti skozi vrata pomeni preiti iz enega 
prostora v drugega. Če imajo že vsaka vrata pestro 
sporočilo, toliko to bolj velja za sveta vrata. Že ob 
pogledu človeka skušajo nagovoriti, ga hočejo popeljati 

v duhovne globine, da bi kristjan, ki z vero stopa skozi 
sveta vrata, čutil povabilo, da se ob srečanju s svetim z 
njim samim mora nekaj spremeniti. Tudi to željo je 
potrebno imeti ob prehodu skozi sveta vrata. 
Tako vrata cerkve in še posebej sveta vrata imajo v 
liturgični tradiciji poseben pomen in sicer vrata 
predstavljajo za ljudi dostop do Očeta preko Kristusa, da 
bi poslušali njegovo besedo, ki jo oznanja Cerkev, da bi 
bili deležni lomljenja kruha in molitve in vse to 
pripomore k rasti božjega ljudstva. 
Najpomembnejša izjava o vratih v evangeliju pa je: »Jaz 
sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter 
in ven in bo našel pašo.« (Jn 10,9) 
V upanju, da bo to leto vsak od naših faranov vstopil 
skozi sveta vrata in pridobil milosti zase in za svoje, 
npr.rajne, se ta čas do konca svetega leta potrudimo in 
naredimo res nekaj globokega zase. 

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

V         POGREBI: V avgustu 2016 so se v večnost preselili: + Štefan Polaner iz Dravograda; + Branko Plimon iz   
                      Dravograda; + Kozman Ivana iz Dravograda. Naj jim bo Bog bogat plačnik.   
 

KRSTI: V avgustu so člani božjega ljudstva postali: Kiara Malus iz Dravograda /Trije križi/; Leja Kupljen iz 
Dravograda; Julija Klančnik iz Šempetra, Lian Ajtnik iz Dravograda,  Nina Krotmajer iz Dravograda. Staršem 
čestitamo in otrokom obilo zdravja in milosti na pot življenja.   
 
POROKE: Zakrament svetega zakona sta prejela: Silvo Potočnik in Natalija roj. Prikeržnik v Dravogradu,   
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MISLI PAPEŽA FRANČIŠKA PRED ZAČETKOM POUKA IN VEROUKA 

Starši bi morali dobiti Nobelovo nagrado za 
rešitev enačbe, kako v štiriindvajsetih urah 
opraviti delo, za katerega je potrebno dvakrat 
več časa. V družini časa vedno primanjkuje, 
dela pa je vedno preveč. A ravno molitev, za 
katero nam običajno zmanjka časa, v hitenje 
vsakdana vrne mir in veselje. 
Tako papež Frančišek s katehezo o družini 
spregovori o družinski molitvi. Poudarja je, da 
Bog ni le vsemogočni Stvarnik in Sodnik, ampak 
tudi Oče, ki nas ljubkuje z očetovsko ljubeznijo, 
nas spremlja in varuje. Zato ga moramo tudi mi 
ljubiti z vročo in čustveno ljubeznijo, iz katere 
izvira duh molitve. 
Čas za molitev si moramo vzeti kljub številnim 

obveznostim in pomanjkanju časa. Papež je kot primer navedel Marto in Marijo (Lk 10,38-42), ki se učita, 
da je delo sicer pomembno, a še pomembnejše je poslušati Gospoda. 
Na koncu papež starše poziva, naj otroke učijo moliti in pokrižati se. Skupaj naj prebirajo evangelij in 
molijo, da bo njihovo družinsko življenje obdano z Božjo ljubeznijo.                                                      (iz www.iskreni.net) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Blaženi Anton Martin Slomšek, ki 
se ga še posebej spominjamo v 
mesecu septembru, spada med naše 

največje narodne buditelje. 

Ustanavljal je šole, pisal učbenike, 
zgodbe in pesmi, s katerimi je 

vzgajal preprostega človeka ter 
budil v njem narodno zavest. Znan je tudi po tem, da je prenesel 

sedež lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor. S tem je 

zaslužen, da Slovenci še danes govorimo svoj jezik v naši 

domovini. Naj nam bo kot učitelj in duhovni voditelj vzor, da bi 
tudi mi znali ceniti lasten jezik in domovino ter bili zgledni 

kristjani današnjega časa.  
Zato smo na oratoriju pri 
molitvi nosili njegovo sliko, da 
bi mladim prišla še bolj v 
zavest njegova podoba 

odličnega učitelja in 

vzgojitelja, ki nam je še 

danes izjemen vzor. Vzor 

pri igri, molitvi in učenju. 
 
 

WI-FI – Po koncu službe pride mama po otroka v 
vrtec. Vrata velikega otroškega igrišča okoli vrtca so 
odprta, vsi otroci so v peskovniku, vsak s svojim 
mobilnikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci. Mama 
zaskrbljeno pripomni: “Kako lahko spite, vrata so 
odprta, vam bojo otroci ušli.” – Vzgojiteljica brezskrbno 

pojasni: “Nič ne bojo ušli. Pri 
nas je wi-fi samo v območju 
peskovnika.“  
 
 

 

KUHANJE – Dva vajenca stanujeta skupaj in si kuhata 
sama. Ko se nekega dne naveličata precej enolične 
hrane, meni eden od njiju: »Ne    bi bilo slabo, da bi 
kuhala po kašnih 
receptih.« – Drugi 
odgovori: »Sem tudi jaz 
razmišljal o tem, toda 
kaj, ko se vsi recepti 
začenjajo z: Vzemi čisto 
posodo …« 
 

»Ko se šef zbudi,  
mu prosim pojasnite,  
da je to na steni zgolj razpoka.  
Njegovemu grafu bodo  
delavci namestili nov okvir.« 
 

 

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

            Naklada 200 izvodov. 


