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UVODNA BESEDA UREDNIKA  

 Cenjeni bralci našega glasila. Gotovo ste opazili, ko 
spremljate naše aktivnosti v župnijah, da je bil mesec 
oktober zelo pester in poln zelo velikih in lepih 
dogodkov. Najprej pa nas je oktober nagovarjal k molitvi 
rožnega venca. Upam, da ste se v vaših družinah in 
posamič odločali za molitev rožnega venca. Učinki 
molitve morda ne bodo vidno takoj, a seme ljubezni do 
molitvenega življenja ste posejali. Posebej, če so bili 
navzoči otroci. Vem pa, da je tiste najlepše družinske 
molitve res malo…škoda… 
Za nami je tudi sveta birma, ki je nam katehetom dala 
obilo dela. Oh, ko bi vse povedano tudi sedlo v mlada 
srca…tako pa… žalostno, le vzdihujemo, saj so bili že 

rezultati drugi dan po birmi sila klavrni. Veseli nas, da je 
vsaj peščica začutila ob birmi kaj globljega v sebi. Zato z 
zanimanjem preberite članek o njihovem romanju v 
Nazarje… 
Ker želim kar v uvodu dati besedo tudi našemu novemu 
sodelavcu p. Marjanu, prepuščam naslednje vrstice 
njemu in njegovi predstavitvi. Verjamem, da ga boste 
sčasoma spoznali osebo, njegovo besedo in vzpodbude. 
V Dravogradu, Šempetru in Šentjanžu smo mu izrekli 
dobrodošlico. Naj mu tudi s tega mesta zaželimo obilo 
blagoslova in veselja, ko bo plemenitil naša občestva s 
svojim doprinosom k duhovnemu življenju.  
                                                       župnik Igor 

Naš novi sodelavec:  
Jezuit p. Marjan Kokalj 

Naša PZD je prejela dodatno pomoč. Dosedanji 
pomočnik g. Marjan Banič je zaradi bolezni moral 

prekiniti sodelovanje in se mu za njegov trud 
zahvaljujemo, zato nam je nadškof + Alojzij Cvikl 
ponudil p. Marjana Kokalja za novega sodelavca.  

O sebi je zapisal tole:  
Sem p. Marjan Kokalj, jezuit in trenutno 

študentski duhovnik v Mariboru na Katoliškem 

študentskem centru Sinaj. Prihajam z 

Gorenjske, konkretno iz vasi Topolje v Selški 

dolini (v bližini Škofje Loke).  
 

Kratka življenjska zgodba: Po gimnaziji v Škofji 

Loki sem eno leto služil vojaški rok v nekdanji 

Jugoslaviji v Štipu v Makedoniji, nato 

doštudiral na filozofski fakulteti v Ljubljani 

Slovenski jezik s književnostjo ter etnologijo in 

kulturno antropologijo, vmes sem se že zaposlil na kulturnem področju na občini Škofja Loka, leta 2000 vstopil 

k jezuitom, študiral v Italiji, postal diakon in nato kaplan v Dravljah v Ljubljani, se po štirih letih še vrnil na 

študij v Rim za dve leti, odšel za šest mesecev na Filipine (od kjer izhaja pričujoča fotografija), štiri mesece 

pomagal na različnih župnijah v Ljubljani in okolici ter avgusta letošnjega leta prišel za študentskega 

duhovnika v Maribor. Ker ob nedeljah študentov v Mariboru ni toliko, sem se odločil, da pomagam na kateri od 

župnij. G. nadškof mi je svetoval vašo PZD, saj ima g. župnik moderator veliko področje in veliko župnij v 

upravi. Vesel sem, da lahko z vami delim nedeljske dopoldneve in okušam tudi lepoto Koroške. 
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PRETEKLI DOGODKI v  sliki in besedi - oktober 2016  
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

SREČANJE MOLIVK ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA – 2. oktober 2016 
Na prvo nedeljo v oktobru smo se v župniji Sv. Peter na 
Kronski gori srečale članice Živega  rožnega venca. Danes je v 
Živi rožni venec vključenih že preko 16.500 molivcev v 
domovini in po svetu.  V naši župniji je trenutno 32 molivk, na 
srečanju pa se nas je zbralo nekaj čez 20. Po lepi nedeljski 
maši na praznik rožnovenske Matere božje smo srečanje 
nadaljevale ob prijetnem klepetu in prigrizku v župnišču.  
Vsaka članica te molitvene zveze  vsak dan zmoli vsaj eno 
desetko rožnega venca za nove duhovne poklice in 
stanovitnost poklicanih. Temu namenu pa dodamo še mnoge 

druge: za naše družine, župnijo, medsebojno razumevanje,  … 
Vesele smo, da se nam bo pri molitvi pridružila tudi skupina 
mož.  Tudi danes nam Jezus naroča: “Žetev je obilna, delavcev 
pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na 
svojo žetev.” (Mt 9,37.38; Lk 10,2). 
Zbrane so bile vesele, da smo pripravili to srečanje,  podale pa 
so tudi  predlog, da še letos skupaj poromamo na Brezje, kjer 
je sedež  te molitvene zveze. 
B.J. 

ZAHVALNA NEDELJA V ŽUPNIJI DRAVOGRAD – 2. oktober 2016 
V župniji Dravograd smo obhajali zahvalno nedeljo kot duhovno nadgradnjo občinskega praznovanja Zlate jeseni. Že v soboto je bilo 
zelo živo v župniji, saj smo v skupni pripravi na zahvalno nedeljo, zavzeti farani iz darov narave in iz duhovnega bogastva leta 
usmiljenja krasili daritveni oltar in cerkev. Prvič smo vse prinesene pridelke faranov povezali v eno skupno celoto, kot zahvalo 
celotnega župnijskega občestva Bogu, tako kot želimo graditi skupno, povezano župnijsko občestvo. 

Lepo okrašena cerkev s pridelki in še posebej daritveni oltar, ki je zažarel kot Jezusovo odprto 
usmiljeno srce, v katerega smo v zahvalo Njemu simbolno položili telesna in duhovna dela 
usmiljenja prikazana v konkretnem dejanju, sliki in besedi, nas je sprejela v nedeljskem jutru. 
Cerkev je bila dodobra napolnjena s farani in v slovesno darovani  zahvalni sv. maši našega 
župnika Igorja smo bili globoko duhovno povezani v zahvali Bogu za vse, kar smo prejeli in vse 
kar smo za drug drugega. Še posebej globoko je segel v naše duše njegov nagovor o pomnožitvi 
vere  v navezavi na Lukov evangelij, ko so apostoli prosili Gospoda za močno vero in tako 
izpostavil: vera se poglablja v skupnem povezovanju, delu in obhajanju v občestvu.  
Sledila je zahvala ob koncu sv. maše, ko nas je Vančy popeljal v čas zahvaljevanja naših 
prednikov Bogu, ki so se globoko zavedali, da samo Bog daje rast. 
Prejeli smo blagoslov z Najsvetejšim in zmolili zahvalno molitev za posvetitev naše župnije 
Marijinemu brezmadežnemu srcu ob obisku Fatimske Marije romarice. 
Po maši pa smo se družili v preddverju cerkve ob dobrotah članic našega župnijskega odbora za 
dobrodelnost. Veseli,  duhovno obogateni smo odhajali. Ponesli smo  v srcu hvaležnost Bogu, 
našemu župniku Igorju in našemu  župnijskemu občestvu za vse naše skupno življenje in vse 
duhovne in materialne dobrine, ki so nam dane od Boga. 

Irma 

SLAVILNI BEND ‘SVETNIKI’ MED NAMI –  9. oktober 2016 
V nedeljo 9.10.2016 je bila sveta maša v Dravogradu precej drugačna kot navadno. Cerkev je bila napolnjena do zadnjega sedeža in 

kar nekaj nas je stalo. Veliko je bilo mladih, posebej bodočih birmancev, 
kateri se še zadnji teden pripravljajo pred sv. Birmo. 
Prav za njih je namreč prvič v Dravograd prišla krščanska glasbena skupina s 
slavilno glasbo Svetnik, skupina mladih, ki s svojo pesmijo in iskrenim 
veseljem pričujejo za Jezusa, govorijo o Bogu in ga slavijo. Čutiti je bilo veselo 
vznemirjenje. Veselje in pričakovanje pred sv. mašo pa je bilo še večje tudi 
zato, ker smo v naši župniji isti dan sprejeli našega novega pomočnika v 
župniji, patra, jezuita, g. Marjana KOKALJ-a, ki je ta dan pri nas tudi prvič 
maševal. Ga. Irma ga je v imenu vseh nas prisrčno pozdravila in začela se je 
sv. maša. Kako slavnostna je bila in kako polna Božje navzočnosti. Skupina 
Svetnik je prepevala, pesem se je dotikala src, srca so se odpirala Bogu, mi pa 
smo se iz začetne okornosti in zadržanosti kmalu sprostili in zapeli skupaj z 
njimi. 
Namesto pridige po evangeliju sta člana skupine Tadej in Matjaž pričevala o 

tem kako sta onadva spoznala Gospoda, o čudežu, ki ga je Gospod naredil v njunih življenjih, ko ju je poklical, tako da je njuno 
življenje postalo en sam čudež. Kot mladostnika namreč nista našla smisla svojega življenje in sta zato hodila po nevarnih poteh. 
Smisel sta iskala v heavy metal glasbi, katera večinoma ne prinaša dobrih sporočil, in je velikokrat satanistično obarvana, ter v drogah 
in spolnosti. Z veliko hvaležnostjo Bogu, ki ju je potegnil iz te poti jima kasneje dal veliko več kot sta kadarkoli prej upala, se še danes 
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zahvaljujeta Njemu, tako da ga z drugimi člani skupine slavita, mu pojeta in 
pričujeta o Njem. Povedala sta, da prav tako nas, vse mlade, vsakega izmed 
nas, tudi danes kliče Gospod, nam govori na srce, le da ga je včasih težko 
slišati. Sploh pri mladih, v katerih glavah, kot so povedali, se lahko včasih 
dogaja prava »žurka« in je zato težko slišati Boga, ki nas usmerja v našem 
življenju na pot, ki je za nas najboljša in nam govori, da lahko  potem 
sprejmemo prave odločitve. 
Pri sv. maši so sodelovali tudi mladi. Dekleti Lara G. in Glorija B. sta mašo 
polepšali z lepo pripravljenim uvodom v pozdrav miru ter uvodom v molitev 
očenaš, da smo nato z dvignjenimi rokami k Bogu vsi skupaj molili Gospodovo 
molitev. 
Tako lepo pripravljena in polepšana sv. maša je prehitro minila, nam pa so še 
ves dan v ušesih in srcu odmevala zapeta besedila. Eno podelim z vami 

 

Največji  
  

Največji si, večji od vseh stvari, 
vse si ustvaril Ti, velik si, Bog. 
Največji si, v zvestobi in milosti, 
vse, kar je, Te slavi, dobri naš Bog. 
  

Pred Tabo, moj Gospod, 
vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. 
Nad vsako bilko bdiš, 
za ptice neba skrbiš, dober si. 
  

Preden rodil sem se, 
poznal in poslal si me, zdaj sem tu. 
V prsih gori srce, 
dvigam glas in roke… 
  

Največji si, večji od vseh stvari, 
vse si ustvaril Ti, velik si, Bog. 
Največji si, v zvestobi in milosti, 
vse, kar je, Te slavi, dobri naš Bog. 
  

Majhen in zaskrbljen,  
a Tvoj otrok ljubljen sem; kličeš me, 
da s Tabo govorim, 
vsak dih Ti izročim, prav vse. 
  

Nič nemogoče ni, s Tabo, 
ki ljubiš me, hvala ti. 
V prsih gori srce, 
dvigam glas in roke… 
  

Največji si, večji od vseh stvari, 
vse si ustvaril Ti, velik si, Bog. 
Največji si, v zvestobi in milosti, 
vse, kar je, Te slavi, dobri naš Bog. 
  

Nič nemogoče ni, s Tabo, 
ki velik si, največji si! 
ne, nič nemogoče ni, s Tabo, ki velik si

Majda J.. 

ZAHVALNA NEDELJA NA OJSTRICI – 16. oktober 2016 
ŽPS Ojstrica je predlagal, da bi zahvalno nedeljo slavili že v oktobru, ko je mogoče 
oltarje lepo okrasiti z podarjenimi božjimi darovi iz naših njiv, vrtov, sadovnjakov, 
gozdov, zato smo to nedeljo 9. oktobra obhajali letošnjo zahvalno nedeljo. Skupaj 
z otroci, ki so prinesli košare dobrot k oltarju in napisom HVALA v mnogih jezikih 
sveta, smo pristopili k oltarju in zahvali. Tako smo na najlepši način tudi v tej 
visoki župniji malo pod 1000 m proslavili dobrega Boga, ki nam vsako leto 
blagoslavlja naše delo, naš trud. Župnik Igor je v nagovoru spomnil, da je treba 
vedno znova pomisliti na božje delovanje, tudi pri rasti in zorenju plodov zemlje in 
se nenehno zahvaljevati za vse darove zemlje in za vse naše lepe medsebojne 
odnose. Vse je treba spremljati dobrohotno in nič omalovažujoče. Po maši pa smo 
nekaj dobrot pokusiti in se povezali v prijetno skupnost, ki skupaj slavi dobrega 
Boga in se med seboj razume, spoštuje in vzpodbuja. 

Igor 

SVETA BIRMA V ŽUPNIJAH Pastoralne zveze Dravograd – 15. in 16. oktober 2016 
Nadvse slovesno in veselo je bilo v župnijah PZD v soboto 15. in v nedeljo 16. oktobra, ko je  zakrament Sv. birme prejelo 
41 birmanskih pripravnikov (iz župnije Dravograd 13, iz  župnij Črneče in Libeliče 10 ter iz župnij  Šentjanž in Sv. Peter 18). 
Dolga skoraj devetletna veroučna priprava otrok, ki so jo skupaj s starši z veliko ljubeznijo opravili požrtvovalna 
katehistinja Katja, župnik Igor in pomočniki –  animatorji, je duhovno oblikovala na poti odraščanja otroke v zrele 
mladostnike. Zadnja neposredna priprava za vse birmanske pripravnike je potekala v tednu pred sv. birmo v župniji 
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Dravograd. Začetek je bil vesel, slavilen, duhovno sproščen v nedeljski sv. maši 9. oktobra s slavilno skupino Svetnik in 
novim duhovnim pomočnikom v PZD jezuitom g. Marjanom Kokaljem. 
Nadvse pomemben dan za birmanske pripravnike je bil ponedeljek 10. oktobra, ko so se pred večerno sv. mašo srečali s 
svojim birmovalcem nadškofom Marjanom Turnškom. V prisrčnem, prijateljskem razgovoru  je g. nadškof položil  v srca 
birmanskih pripravnikov veliko lepega in dobrega. Ta večer so pri g. nadškofu opravili sv. spoved starši in botri. Vse 
skupaj se je zaokrožilo v darovani sv. maši, pri kateri je g. župnik Igor  birmanskim pripravnikom tako lepo razlagal 
njihova gesla, ki so si jih izbrali za svoje vodilo. 
Birmanski pripravniki so v torek, sredo in četrtek  zelo skrbno in lepo opravili sv. spoved. 
Tridnevnica (sreda, četrtek, petek) je bila tako bogata in višek duhovne priprave src birmanskih pripravnikov na prihod Sv. 
Duha.  Pred in v večernih sv. mašah so bili globoko duhovno nagovorjeni s strani župnika Igorja po citatih- življenjskih 
resnicah iz Sv. Pisma, razlagah darov Sv. Duha na njim razumljiv način, po simbolih prometnih znakov, ki stojijo na poti 
življenja in kako se naj jih upošteva, da bo pot varna in bo pripeljala vsakega na njegov cilj – izpolnitvi življenjskega 
poslanstva. Nagovarjal jih je slavilni bend s petjem slavilnih pesmi, nagovarjala so jih pričevanja mladih, še posebej tiho 
in globoko sam Jezus v Božji besedi, Evangeliju in Evharistiji. Z njimi so bili njihovi starši in botri in tudi molitveni botri, ki 
so vsak dan molili za njih in  s katerimi je po besedah župnika Igorja dogovor, da jih v molitvi spremljajo še po birmi in se 
z njimi srečajo. 
Po vseh duhovnih pripravah src birmanskih pripravnikov in tudi zunanjih, ko so starši skupaj skrbno očistili cerkev, jo s 
cvetjem in simboli Sv. Duha- belimi golobčki okrasili ter s simbolom leta Božjega usmiljenja z napisom darov Sv. Duha 
okrasili daritveni oltar, je bilo vse pripravljeno za slovesnost Sv. birme. 
Tako je bila slovesnost Sv. birme v župniji Dravograd, v župniji Libeliče in v nedeljo v župniji Sv. Peter na Kronski gori. 
V Dravogradu je bila slovesnost v sobotnem dopoldnevu. Sv. mašo je daroval birmovalec g.em. nadškof Marjan Turnšek v 
somaševanju župnikov Igorja in Frančeka. Pozdravili so ga birmanci, član ŽPS Dravograd g. Marko ter domači župnik Igor. 
Nadškof je v duhovnem nagovoru, v navezavi na Božjo besedo in Evangelij, v srca birmancev in vseh navzočih nežno 
polagal razlago bistva zakramenta sv. birme. Kaj želijo starši, botri svojim otrokom ? Srečo….., ki pa je žal z vsem kar 
premorejo ne morejo dati, ker srečo je treba živeti. Da pa se to uresniči, se mora človek odžejati, tako telesno kot 
duhovno. Duhovna žeja je žeja po Ljubezni, ki jo daje Bog in samo v osebnem odnosu do Boga in v medsebojnih odnosih 
se človek odžeja. Pot za potešitev žeje je molitev, sv. maša, zakramenti. Da bi vsi razumeli kaj je zakrament sv. birme  je 
podal sodobno razlago preko razumevanja interneta in sicer darovi Sv. Duha  v srcih vernih so signal-antena, ki lovi Božji 
internet- Sv. Duha in samo tako je v polnosti možno živeti odnos – ljubezen do Boga in bližnjega. 
Sv. maša je bila nadvse slovesna, ki ji je poseben ton božjega dajalo tudi čudovito igranje in petje okrepljene slavilne 
skupine Čudež. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birmanci župnije Dravograd s 
katehistinjo Katjo, župnikom 
moderatorjem Igorjem in 
župnikom sodelavcem 
Frančekom. 
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Veliko dobrega, duhovnega, božjega se je zlilo v srca birmancev, lepo je bilo ta dan skupaj praznovati v skupnem 
občestvu v župniji. V srcih botrov in molitvenih botrov pa je ostala tiha prošnja in molitev  za birmance, da ostanejo po 
birmi v občestvu Cerkve in, da v polnosti zaživijo svoje življenjsko poslanstvo iz darov, Sv. Duha, ki so jih prejeli ta dan. 
Naslednji dan je slovesnost vodil g. nadškof ordinarij + Alojzij Cvikl, ki je z njemu lastno prepričljivostjo nagovarjal tako 
birmance, starše kot tudi botre. Lepa slovesnost se je povsod končala z obveznim fotografiranjem za spomin in župnijsko 
kroniko.   

     I.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Birmanci župnijeLibeliče z 
birmovalcem g.Turnškom 
in katehistinjo Katjo ter 
obema župnikoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birmanci župnije Šentjanž 
in Sv. Peter na Kronski 
gori z birmovalcem 
ordinarijem g. Cviklom in 
katehistinjo Katko ter 
župnikom Igorjem. 
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SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE V PZD – 20 . oktober 2016 
  

V četrtek 20. oktobra 2016 zvečer je v župniji Sv.Peter na Kronski gori 
potekalo srečanje bralcev božje besede za vse, ki jo berejo in 
posredujejo v župnijah Pastoralne zveze Dravograd. Srečanje smo 
pričeli s sveto mašo in med mašo nas je župnik Igor povabil k 
sodelovanju v dialoški pridigi, ki se je nanašala na evangeljski odlomek 
tega dne. Po maši je sledila kratka razlaga o obnašanju pri branju božje 
besede in nekaj praktičnih napotkov, ki nam jih je podal župnik Igor. V 
skupinah pa smo razmišljali o različnih vidikih vključevanja novih bralcv, 
raznega sodelovanja pri ostalih obredjih v cerkvi ter sprejeli kar nekaj 
sklepov: 
1. Sklep: Bralec ne sme nikoli » špricat« nedeljske maše ! ( vsaka se mora 
zavestno nadomestit). Vsak bralec mora dnevno živeti z Božjo besedo ali preko 
verskega tiska, sv. Pisma, radia Ognjišče….. z osebno molitvijo, sv. mašo – 

                                                                                                  hraniti se mora z Božjo besedo. 
2. Sklep: V cerkvah se namestijo košarice z listki Božje besede za vse. 
3. Sklep: Občasna duhovno izobraževalna srečanja bralcev- takšna kot današnje na nivoju PZD se morajo v prihodnje nadaljevat. Po 
potrebi za konkreten stik in dogovor bralcev tudi po posameznih župnijah. 
4. Sklep: Na nivoju PZD se naj ponovno oblikuje biblična skupina v katero se vključijo tudi bralci. 
5. Sklep: Na FB se oblikuje skupina bralcev Božje besede. 
6. Sklep: Bralci  lahko oblikujejo tedenske duhovne vzpodbude, ki si jih izmenjajo po meilih. 
7. Sklep: Na nivoju  Dekanije se naj bralci udeležijo vsakoletnega srečanja bralcev Božje besede in bibličnih skupin. 

Končni pečat srečanja pa je bil skupni agape, ko smo na mizo darovali vsak svoj dar in se okrepčali z jedjo in besedo.  
» BRALCI BOŽJE BESEDE RASTEMO IN ŽIVIMO PO BOŽJI BESEDI:«                                                                            Irma 
 

NADŠKOFIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV V MARIBORU – 22. oktober 2016 
Srečanja se je udeležilo tudi 10 naših ministrantov iz 
župnije Dravograd, ki so tudi tekmovali v ministrantskem 
kvizu o svetem letu, o mislih papeža Frančiška,o..tem in 
onem iz življenja ministranta ter dosegli med dvajsetimi 
ekipami kar DRUGO mesto. BRAVOOOOO.  
Čestitke našim mladim ministrantov in ekipi kviza:  
FILIP Jeseničnik, SARA Mager Žlof in FILIP Otto.  
Pokal jim je med sveto mašo podelil nadškof Alojzij Cvikl. 
Maša je bila tudi vrh vsega srečanja ministrantov v tem 
svetem letu. Zbralo se jih je 150 iz 20 župnij mariborske 
nadškofije. Iz Koroške samo dve župniji.   

Matic 

 
PRVOŠOLČKI PRVIČ PRI VEROUKU – 22. oktober 2016 

  

Tudi letos smo se razveselili novih veroučencev 
v prvem razredu v tem veroučnem letu. 
Staršev, ki so se odločili za verouk svojega 
otroka je letos 18. Seveda tudi ta generacija 
prihaja k verouku enkrat na mesec skupaj s 
starši in se veseli skupnih spoznavanj Jezusa in 
njegove šole ljubezni. Za spominček smo 
naredili skupni posnetek otrok s starši in 
župnikom. Prvo uro sta priskočili na pomoč tudi 
animatorki Glorija in Lara, v prihodnje pa bo 
sodelovala tudi letos tajnica ŽPS Zofija. 

igor 
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SREČANJE STAROSTNIKOV V ŠENTJANŽU – 23. oktober 2016 

 

Župnijska Karitas je pripravila tudi to leto srečanje za vse starejše v kraju 
Šentjanž. Zanje je opravil sveto mašo župnik Igor, veliko jih je prejelo sveto 
bolniško maziljenje. Posebno doživetje pa so pripravili v veroučni učilnici, ko so 
pozorno sledili krajšemu kulturnemu programu ter medsebojnemu druženju ob 
okusni hrani. Pripravili so ga v Domu Sv. Eme, razdelile pa skrbne članice Karitas 
Šentjanž. Te so pripravile tudi lepe koristne spominke, ki se bodo dale uporabiti 
v kuhinji (rezanci in domači čaj). Svojo mamo in babico Pavlo Kotnik pa so 
domači presenetili s šopkom cvetja, saj je babica ta dan praznovala svoj 85. 
rojstni dan.   

 Igor 

 

ROMANJE MLADIH –  Iz nebes v Pekel – 23. oktober 2016 
Tokrat smo mlade postavili pred preizkušnjo, koliko zaupajo 

svojim voditeljem. Povabili smo jih na »izlet v neznano« in 
sproti odkrivali dele poti. Najprej smo se ustavili v Nazarjah, 

kjer so še odprta t.i. svetoletna vrata. Mlade smo povabili, da 
ponovno 
darujejo 

svetoletni 
odpustek, a 
so morali za 

to nesebično 
in 

darovanjsko 
dejanje 

izpolniti nekaj 
zahtev. 

Najtežji korak 
je gotovo sveta spoved. Kljub temu, da spoved ni bila obvezna 

in so nekateri bili pri tem zakramentu pred dobrim tednom, 
so vsi prestopili prag spovednice. Mladi niso morali prehvaliti 

empatije in vzpodbud mladih patrov, Tomaža in Andreja. Za 
nekatere je bila tudi sveta maša, ki je sledila, nepozabno lepo. 

Vzpodbudili smo jih, da v življenju sami skrbijo za očiščenje  
svoje duše. 

Pred cerkvijo nas je pričakalo čudovito jesensko sonce in 
neverjetno lepo obarvana narava. Nismo imeli veliko časa, saj 
nas je urnik vabil naprej. Z radovednostjo in rahlim zadržkom 
smo stopili v sprejemni prostor sester klaris. Klarise so 
najstrožji red, živijo v popolni klavzuri, zaprte od zunanjega 
sveta, v molitvi, premišljevanju in ob delu. Še drva si cepijo 
same. Sprejele so nas kar 4 sestre, od tega 2 mlajši, ki sta nam 
tudi zaupali svoji življenjski zgodbi. Ena je komaj končala 

gimnazijo, druga pa je pravkar diplomirala. Mladi so obnemeli 
od presenečenja in ganjenosti. Opazili smo tudi, da se sestre 
med seboj brez izjeme vikajo. Sledilo je povabilo sester, da se 
pridružimo molitvi angelovega čaščenja. Sester nismo videli, 
bile so za zaveso. Slišali pa smo lahko njihovo dobesedno 
angelsko petje – popolna ubranost in harmonija. Takšno petje 
zlahka pričakujemo v nebesih. Med mladimi je bila popolna 
tišina, še kašljati si ni upal nihče. Razživeli smo se šele, ko so 
nas sestre povabile nazaj v sprejemnico, kjer nas je že čakala 
bogato obložena miza. Napokali smo se do sitega in pustili 
polovico hrane, tako radodarne so bile sestre z nami. 
Verjetno so se odpovedale svojemu kosilu, da so lahko tako 
obilno postregle nam. Naj dodamo, da sestre ne jedo mesa in 
temu primerno je bilo tudi naše resnično okusno kosilo. 
Na refleksiji so vsi mladi izrazili presenečenje in navdušenje 
nad doživetjem pri sestrah. Obljubile so jim svojo molitev, 
nekateri so tudi zaupali svoje namene, nekaterim pa so celo 
same ugotovile njihove molitvene namene. Z globokimi vtisi 
smo se odpravili dalje. V avtomobilih smo tudi zmolili zanje in 
povabili mlade, naj se tudi doma spomnijo na njih. Imeti 
takšno molitveno podporo je neverjetna milost in dar. 
Pot nas je vodila dalje v Šempeter, kjer smo se spustili v rove 
jame Pekel. Kratek, a zanimiv ogled. Na poti domov smo se 
ustavili še na kratkem prigrizku in skoraj prehitro je minila 
tokratna pot mladih. Polni vtisov in polnih src so se odpravili 
domov. Sedaj pa ostaja molitev, molimo za te mlade, da bo to 
doživetje še dolgo odmevalo v njih in bodo lahko iz tega črpali 
svojo duhovno hrano. Molimo tudi za njihove domače, da 
bodo kos doživljanju njihovih otrok. Bogu in Mariji hvala za 
tako lep razplet dneva. 

Marko Kocuvan 
 

PRAZNIK LETOŠNJIH ZAKONSKIH JUBILANTOV v Libeličah – 23.oktober 2016 
V lepem nedeljskem dopoldnevu smo se zbrali letošnji jubilanti in ob spremljavi poročne koračnice stopili v farno cerkev v Libeličah. 
Prišli smo iz vseh župnij PZD (razen iz Šentjanža) ter po slovesni misijonski sveti maši /bila je misijonska nedelja/ nadaljevali svoje 
praznovanje z duhovnim nagovorom župnika Igorja. Povabil nas je k zvestobi še v vseh nadaljnih letih skupnega življenja. Posebno 
pozornost je posvetil srebrnoporočencem, ki jih je posebej blagoslovil in s priznanjem oz.zahvalo počastil ta lepi spomin srebrne 
poroke. Tudi ostali jubilanti smo prejeli spominsko plaketo iz rok tajnika ŽPS Libeliče Petra Vernekerja, ki je s sodelavci zelo lepo 
ozaljšal oltarni ambient, pred katerim smo zakonsko zvestobo ponovili zakonci jubilanti. Z nami sta bila tudi iz Šempetra zakonca 
Vrhovnik, ki sta v zakonu že 60 let, pa zakonca Kaiser iz Dravograda že 55 let. Tudi zlatoporočenca Vravnek smo imeli, ki sta sicer 
posebno zlato poroko že slavila, vendar sta se pridružila tudi temu skupnemu slavju. Pet parov je bilo srebrnoporočencev.
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 Vseh parov nas je bilo 32. Slovesnost smo v cerkvi končali s 
skupnim fotografiranjem in se nato podali še na skupno kosilo 

v dvorano gasilskega doma Libeliče, ki so 
nam ga za to priložnost z vesejem 
odstopili gasilci Libelič. Hvala.  
Župnik Igor nas je po kosilu tudi zabaval s 
frajtonarico in šaljivimi besedami lepšal 
naše srečanje. Kar hitro je minilo veselo 
pomenkovanje in druženje. Tudi plesa ni 
manjkalo. Skupaj smo ugotovili, da je 
potrebno res malo in že smo lahko veseli, 
družabni in v sprostitvenem vzdušju lažje 
premagujemo zakonske težave, pa tudi 
radosti. Hvala župnikoma za pripravljeno 
srečanje ter tajnikom PZD za povabilo.               

                                                                                             udeleženca

                                                                                                                                                                                                             

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - november 2016 
  

Torek 1.nov. ob 14.00 – v Dravogradu blagoslov grobov in molitev na pokopališču za rajne. Drugod po razporedu oznanil 
Četrtek 3. nov. ob 18.00 – srečanje cerkvenih ključarjev naše PZD v Libeličah s Tajništvom PZD 
Sobota 5. nov.- srečanje birmanskih pripravnikov z nadškofom v Mariboru na Vrbanski /gimnazija AMS) 
Ponedeljek 7.nov. do srede 9.nov.– srečanje duhovnikov z nadškofom na Pohorju (Bellevue) 
Nedelja 6. nov. – zahvalna nedelja v Šempetru ob 9.30 in na Viču ob 11.00 
Četrtek 10. nov. ob 17.00 – PRVI RAZGOVOR ZA KRST za vse župnije PZD 
Četrtek 10.nov. –  ob 19.15 – seja ŽPS Šentjanž  
Nedelja 13.nov. ob 8.00 – Zahvalna nedelja pri Jedrti in ob 9.30 zahvalna nedelja pri Sv. Ožboltu 
Nedelja 13.nov. ob 11.00 – po maši seja ŽPS Ojstrica 
Torek 15. nov. ob 19.15 – seja ŽPS Črneče 
Petek 18. nov. ob 17.00 v Šentjanžu – srečanje vseh ministrantov PZD  
Petek 18.nov. do 20.11.– Duhovne vaje za pobirmance in animatorje na Homcu 
Nedelja 20.nov. – MENJAVA ZBOROV in bralcev božje besede v naši PZD – hkrati ZAKLJUČEK SVETEGA LETA 
Torek 22.nov. ob 18.30 – duhovno in družabno srečanje cerkvenih pevcev v Dravogradu  
Četrtek 24.nov. ob 17.00 – DRUGI RAZGOVOR ZA KRST V Dravogradu za župnije PZD 
Sobota 26.nov. - ob 10.00 v Šempetru delavnica adventnih vencev, ob 15.00 v Šentjanžu, Maribor - srečanje organistov ob 9.00 
Nedelja 27.nov. – Prva adventna nedelja - v Dravogradu mladinska slavilna maša ob 9.30 s slavilnim bendom 
Torek 29.nov. ob 19.15 – seja ŽPS Libeliče  
 

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

KRSTI: V oktobru so postali člani božjega ljudstva: Tit Havli v Libeličah, Nik Vrhovnik v Šempetru, Alex Nenadić 
v Dravogradu, Nik Ferš na Ojstrici,  Črt Urh v Dravogradu; Klara Simić iz Šempetra, Ajda Joh iz Dravograda, 
Tadej Jakob Vidovič iz župnije Šmihel pri Pliberku. 

POROKE: v oktobru ni bilo poroke, bilo je srečanje zakonskih jubilantov v Libeličah. Udeležilo se je 32 parov. 

POGREBI: V Očetovo hišo so odšli: + Frančiška Kolar iz Podklanca /v Dravogradu/; + Pajnik Justina iz Dravograda; + 

Rozina Hudrap iz Libelič, + Rižnik Matilda iz Dravograda; + Terezija Roger iz Podklanca; + Jože Sušek iz Šempetra 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
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.“ 
 

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


