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UVODNA BESEDA UREDNIKA  

Cenjeni bralci. Že smo stopili v sveti adventni čas, pred 
nami pa je še pogled nazaj. Blagodejno je pogledati na 
prehojeno pot in biti predvsem hvaležen. Za vse lepo in 
dobro. Za toliko dobrih ljudi, ki nas obkrožajo in za vsa 
lepa srečanja, ki nas bogatijo. Tudi meseca novembra je 
bilo tako, saj smo kar precej dogodkov zabeležili v naših 
župnijah PZD.  Vsaj krajšo vsebino vsega boste našli v 
tem glasilu.  
Posebej nas veseli, da je prišlo do srečanja ministrantov. 
Bilo je v Šentjanžu in čeprav je v nekaterih župnijah 
čutiti pomanjkanje teh odličnih sodelavcev, smo vseeno 
lepo pripravili naše srečanje. Več o tem preberite v 
zapisu Simone Jerčič Pšeničnik. Dobro sprejet je bil tudi 
slovesen zaključek svetega leta. Povsod ste odlično 
sodelovali in menjava zborov je bila to nedeljo še kako 
lepa in dobra poteza.  
Pevce smo počastili tudi ob prazniku svete Cecilije, a je 
bil odziv žal le polovičen. Nekateri še vedno ne začutijo, 
kako lepo je graditi in ohranjati skupnost duha pevcev 
tudi na duhovnem nivoju. Kako pomembno je petje pri 
maši pa so odzivi na gostovanje Slavilnega benda 

preteklo nedeljo v Dravogradu, kjer je polna cerkev ljudi 
resnično globoko doživela duhovno pesem in iskreno 
sodelovanje vseh. Še si želimo takega pričevanja mladih 
in zavzetega prepevanja vseh pri svetih mašah. Zato tudi 
s tega mesta iskrena zahvala vsem glasbenim 
ustvarjalcem po naših župnijah. Brez vas pevcev je sveta 
maša veliko bolj siromašna. Prav bi bilo, da bi svoje 
mesto pri našim mašah dobilo tudi ljudsko petje, ki je 
ponekod povsem zamrlo.  
Želel bi, da bi pismo slovenskih škofov o krščanskem 
pogrebu ne šlo tako mimo nas. Prebirali smo ga na dan 
vseh svetih pri mašah. Poudarili so, da bi naj bil 
krščanski pogreb tak kot smo ga poznali dolga stoletja – 
s krsto. Če pa kdo želi žarni pogreb, pa bi bilo najbolj 
prav, da svojci poskrbite za primerno slovo od mrtvega 
telesa pokojnega. V pogovoru bomo našli najboljšo 
obliko slovesa, ki bo poudaril naš krščanski odnos do 
telesa, pa čeprav je mrtvo. Telo je namreč 'tempelj 
Svetega Duha' in je treba z njim ravnati skrajno 
spoštljivo ter se od njega na najlepši način tudi posloviti. 
Prav bi bilo, da bi se o tem veliko pogovarjali.  

Pred nami pa je sveti advent. V treh župnijah 
(Libeliče, Črneče in Dravograd) smo obudili lep 
adventni običaj 'Marijo nosijo'. Povsod je kipec 
Fatimske Marije lepo sprejet in poveže družine 
v molitvi. Upamo, da bomo prihodnje leto ta 
običaj obudili v vseh naših župnijah PZD.  
Sicer pa, želim vam, da se lepo pripravite na 
letošnje božično praznovanje. Vabljeni k 
svitnicam ob sredah in sobotah ob 6.00 uri. 
Poseben čar so svitnice in vsi dobrodošli.  
Hvala tudi vsem, ki ste stalni naročniki tega 
glasila in hvala za vaš dar, ki ga namenite za 
pokritje stroškov tiskanja.  
Pa ne pozabite na poravnavo verskega tiska za 
prihodnje leto. 

                                          župnik  Igor 

molitev s patri benediktinci v samostanu Šentpavel ob 

letošnjem adventnem zvezdnem romanju 27.nov.2016
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PRETEKLI DOGODKI v  sliki in besedi - november 2016  
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

PRAZNIK VSEH  SVETIH IN PRAZNIK SPOMINA NA NAŠE RAJNE - 1. in 2. november 
V vseh župnijah Pastoralne zveze so se v teh dneh obhajale svete 
maše v spomin vseh svetnikov in naših rajnih, opravil se je blagoslov 
grobov in na pokopališčih molitev za rajne. Še posebej v cerkvi 
Dravogradu  se je molilo po imensko za rajne, za katere smo verniki  
prosili, da zanje moli cerkveno občestvo in darovali za maše za 
pozabljene rajne. Pri vseh mašah se je bralo pastirsko pismo 
slovenskih škofov o krščanskem pogrebu. S posebnimi 
poudarki:«Smrtna ura kot pomemben del življenja, Slovo od rajnega 
in pogrebna slovesnost, Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne 

slovesnosti zato izrazito izžarevajo vero v posmrtno življenje in jo s simboli izpovedujejo. Kristus je bil položen v grob. 
Telo je svetišče Svetega Duha, saj je bilo posvečeno že z zakramentom svetega krsta in drugimi zakramenti, predvsem pa 
hranjeno s sveto Evharistijo. Zato naj bo naš odnos do telesa tudi ob smrti nadvse spoštljiv in prežet z upanjem in vero v 
večno življenje. Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa.«   

SREČANJE CERKVENIH KLJUČARJEV in TAJNIKOV ŽPS v PZD  – 3. november 
V Libeličah smo se takoj po praznikih Vseh svetih in vernih duš 
dnevu srečali cerkveni ključarji naših cerkva v Pastoralni zvezi. 
Medse smo povabili tudi tajnike ŽPS ter po sveti maši v farni 
cerkvi  srečanje nadaljevali v dvorani pri Buču. Veliko tem smo 
obravnavali, da bi se med seboj bolje spoznali ter smelo 
načrtovali prihodnje aktivnosti, ko se bo med nami mudil 
nadškof na svoji posebni vizitaciji koroških župnij. Svoje delo in 
načrte so tajniki ključarjem predstavili, pa tudi ključarji so nas 
seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in 
poslanstvu. Strinjali smo se, da je prav, da vemo drug za 
drugega in da naše župnike podpiramo pri njihovem poslanstvu 
ter jim olajšamo naporno povezovalno delo v naših župnijah. S 

prijetnim druženjem in kupno večerjo smo končali prvo tako skupno srečanje.  
Z.M.  

SREČANJE ZA BIRMANCEV Z NADŠKOFOM IN SVETOVNIM PRVAKOM V 
MOTOKROSU TIMOM GAJSERJEM - 5. november 2016 

V športni dvorani zavoda Antona Martina Slomška je v dopoldanski sobotnih urah potekalo srečanje za birmance 
Mariborske nadškofije, ki bodo 
zakrament svete birme prejeli v 
pastoralnem letu 2016/17. Srečanja 
so se udeležili tudi naš birmanski 
pripravniki iz PZD. V prvem delu je 
bila ob prepevanju pesmi priprava na 
pričevanje Tima Gajzerja, njegovega 
očeta ter pozdrav gostitelja, 
mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla. 
Sledila je sveta maša, ki jo je ob 
somaševanju številnih duhovnikov 
daroval nadškof Cvikl. Po sveti maši 
pa je sledil pogovor s svetovnim 
prvakom Timom Gajserjem in 
njegovim očetom, ki sta z njima lastno 
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navdušenostjo spregovorila o njunem odnosu do Boga. Mladi so bili navdušeni in presenečeni, ko so spoznali, da je biti 
kristjan povsod pravzaprav ideal, ki le ni tako nedosegljiv. Le zaupanje in globoko vero moraš imeti v srcu pa gre vse z 
lahkoto. Nadškof Alojzij je mladim povedal, da je cilj teh priprav, da začutijo lepoto in bogastvo vere. Namesto pridige je 
odgovarjal na vprašanja mladih. Dejal jim je:''Naj vas  spremlja božja bližina, da bi na koncu, ko bomo šli k birmi res to 
doživeli kot srečanje z Gospodom, ki nas želi po sv. Duhu potrditi v tem, kar je dobrega, da bi lahko v ta svet prinašali luč, 
dobroto, ljubezen.“ 
 

RAZSTAVA MARINE ŠTAMULAK V CERKVI V DRAVOGRADU – 5. in 6. november 
V soboto in nedeljo po maši smo si obiskovalci v 
preddverju farne cerkve v Dravogradu ogledali zanimivo 
razstavo nekaterih izdelkov, ki jih ustvarja Marina 
Štamulak. Usoda jo je pripeljala v Dravograd, kjer je 
odkrila svoj skriti talent. Ves prosti čas vloži v ustvarjanje 
izdelkov iz naravnih materialov. Zelo rada reciklira 
odpadne in stare stvari ter nežno iz umetne mase izdeluje 
kipe, božje podobe in različno cvetje. V svoje izdelke daje 
ogromno ljubezni, kar je čutiti iz njih. Pri njej lahko vsak 
najde nekaj zase ali za obdarovanje še tako zahtevnega 
obdarovanca. Tako smo lahko pokukali v njen umetniški 
ustvarjalni svet. 

 
LETOŠNJE ZAHVALNE NEDELJE V PZD – 6. november 

Na zahvalno nedeljo 6. novembra so se po vseh župnijah podružničnih cerkvah 
obhajale zahvalne nedelje (tako v  farni cerkvi v Šentjanžu, Šempetru,  v Libeličah in 
Črnečah in podružničnih cerkvah na Viču, Sv. Križu, Sv. Magdaleni, Sv. Jederti, Sv. 
Ožbolt), V Dravogradu je že bila zahvalna nedelja prej. Odlično okrašeni oltarji, pred 
katerimi so bili poljski pridelki, so sporočali, da smo za vse, kar smo prejeli na 
vrtovih, njivah, hlevih in gozdovih resnično hvaležni. Bogu hvala za vse, kar nam je 
dobri Bog dal.  
 

 
 

SVETNIK Sv. MARTIN - 11. november in Martinova nedelja  
Ob letošnji 1700 letnici rojstva svetega Martina, smo pri 
mašah posebej izpostavili njegov lik in vse, kar tega 
svetnika tako krasi. Dravograjski ministranti in otroci 
pevskega zbora so se na letošnjem poletnem vikendu 
srečali z njim, njegovim likom ter se navdušili za vse 
dobro, ki ga je sveti Martin živel. Postal je priljubljen 
svetnik. Samo v ljubljanski škofiji mu je posvečenih 41 
cerkva. Ljudstvu se je priljubil. Cerkvene slike ga kažejo 
kot usmiljenega  darovalca  – siromaku daje polovico 
svojega plašča. Na 33. nedeljo med letom smo tudi v 
župniji Dravograd v slovesni  sveti maši počastili Sv. 
Martina. V začetku svete maše so lik svetnika 
župnijskemu občestvu predstavili pevci otroškega zbora 
z vstopno pesmijo o Sv. Martinu  in veroučenca s 
krajšim pomenljivim prizorom iz njegovega življenja. 

V razlagi evangelija je župnik Igor globlje popeljal k resnici o propadu tega sveta, o smislu naših dobrih del, naših lepih 
odnosov, ki jih gradimo, o smislu vere, ki je samo odlična popotnica za  hojo skozi ta svet in o plačilu ker ljubimo in 
živimo po evangeliju.  Poudaril je, naj nikar ne pričakujmo plačila za vse to na tem svetu, nagrada nam je obljubljena v 
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večnosti. Pot, da bomo prišli do večnega življenja in do nagrade za življenje po evangeliju na tem svetu, pa je naše 
vztrajanje v svojih življenjskih situacijah, v katerih stanovitno čakajmo na Kristusov prihod, saj nam On govori: »S svojo 
stanovitnostjo si boste pridobili življenje!« Radost življenja so vso sveto mašo med vernike delili otroci otroškega zbora, s 
svojim lepim in  ubranim petjem večinoma novih pesmi. Hvala jim za tako, zelo veselo poživitev svete maše.   
                                                                                                                                                                                                                   I.K. 

SREČANJE MINISTRANTOV PZD V ŠENTJANŽU - 18. november 
Katehistinja Katja je v vabilu zapisala: “Lepo je, če otroci pri sveti maši sodelujejo in tako poskrbijo, da so naša bogoslužja 
bolj doživeta. Ena od lepih priložnosti sodelovanja pri maši je ministriranje. Veseli smo za vse tiste, ki pridno ministrirajo. 

Želimo pa spodbuditi še koga, da bi se pridružil 
ministrantom.” V petek, 18. 11. 2016 ob 17. uri, so se v 
veroučni učilnici in kasneje v cerkvi v Šentjanžu srečali 
ministranti in ministranti pripravniki Pastoralne zveze 
Dravograd. Srečanje je vodil župnik Igor, pomagali pa so tudi 
župnik Franček in ostali sodelavci. Lepo je bilo videti 
ministrante iz vseh župnij PZD (Dravograd, Ojstrica, Sv. Peter 
na Kronski gori, Šentjanž, Črneče in Libeliče). Na samem 
začetku srečanja so se ministranti vprašali »Kdo sem?«, »Kaj 
sem?« in »Zakaj sem tu?«. V tišini so lahko premislili o svojem 
poslanstvu in izrazili svoje prošnje. »Kdor služi Gospodu in mu 
je po volji, ga bo sprejel in njegova prošnja bo segla do 
oblakov.« (Sir 35,16)  Nekateri ministranti svoje poslanstvo že 

dlje časa opravljajo in so bili tudi uradno sprejeti med ministrante, drugi bodo to šele postali in sedaj delujejo kot 
ministranti pripravniki. Za vse je bilo druženje koristno, ker so se zavedli, kako pomembno je njihovo sodelovanje pri 
vseh obredih in dejavnostih v župnijah. S pomočjo animacijske igrice so izkusili, kako pomembno je za ministranta 
ZAUPANJE sebi, župniku in občestvu. Človek, ki nikomur ne zaupa, živi v strahu in njegovo življenje je napeto, tudi 
nesrečno; človek, ki zaupa in širi pozitivno sporočilo, pa lahko živi bolj srečno, ker vedno ve, da je nekje kdo, ki mu v 
določenem trenutku lahko poda roko. »Blagoslovljen mož, ki zaupa v GOSPODA in je GOSPOD njegovo zaupanje.« (Jer 
17,7) Pomembno je tudi ZNANJE, s katerim ministrant pomaga župniku pri mašah, pogrebu in drugih obredih. Drugi del 
srečanja je potekal v cerkvi, kjer so udeleženci srečanja spoznali praktične napotke za delo ministranta: kaj pripravijo 
pred mašo, kako pripravijo oltar, kako in kdaj zvonijo, kje stojijo oz. sedijo med mašo, kakšno vlogo imajo glavni 
ministranti, stranski ministranti in ministranti svečonosci … Informacij je bilo kar veliko in med sveto mašo so tisti, ki 
ministriranje že odlično obvladajo, lahko pokazali, kaj vse mora ministrant vedeti in znati, da lahko maša poteka 
nemoteno. Za ministrante začetnike je bilo informacij kar veliko, vendar so napotke zavzeto spremljali in jih bodo v 

bodoče lahko uporabljali pri 
ministriranju. »On je podaril ljudem znanje, da 
bi ga mogli proslavljati v njegovih čudovitih 
delih.« (Sir 38, 6).Nazadnje ministrant s svojim 
zgledom VODI oziroma USMERJA. Ob koncu 
maše so vsi prejeli svečke in s pomočjo lepih 
duhovnih misli, ki jih je prebrala ga. Zofija, 
obljubili, da bodo tudi oni lučke, katerih 
svetloba razveseljuje ljudi, s katerimi se 
srečujejo v svojem vsakdanjem življenju. »Bog 
je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je 
svetloba.« (1Mz 1, 3).Na koncu sledi najboljše 
in po dobrih dveh urah so uradnim in 
neuradnim ministrantom že oglašali trebuščki. 
Iz župnišča se je k sreči že širil vonj po 
palačinkah. Topel čaj in slastne palačinke z 

marmeladnim in čokoladnim nadevom … njam … njam … že zato se splača biti ministrant. 

Simona J.Pšeničnik 
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DUHOVNI VIKEND ZA MLADE NA HOMCU - 18.- 20. november 
Duhovni vikendi za otroke in mlade postajajo v naši PZŽ 
Dravograd stalnica. Otroci jih imajo radi, starši jih počasi 
sprejemajo. Bogu hvala!Ta konec tedna, v času, ko se je 
zaključevalo sveto leto, smo na Homcu pri mami Mariji 
izpeljali duhovni vikend za naše mlade po birmi - verjamem, 
da močno pod vodstvom Svetega Duha. Bilo nas je 26 vseh 
skupaj. Vedno znova strmim, kaj zmore narediti Božji Tolažnik, 
če ga povabimo in dovolimo, da deluje. Mladi pa, neverjetno 
si želijo Boga, hrepenijo po tem neskončnem Izviru, če jim le 
dovolimo in omogočimo stik z Njim. V soboto zvečer, po sveti 
spovedi, smo izvedli molitev. Tako posebno, za mlade, veliko 

petja in z besedami vzpodbude. Bil sem zatopljen v svoj odnos z Bogom, ko naenkrat pogledam gor in vidim, da naši 14 
letniki klečijo - nihče jim ni rekel tega ali o tem govoril - preprosto popadali so na kolena. Sledil je plenum in izlitja mladih 
kaj so doživljali, neverjetno. Bog je resnično živ…Potem smo imeli voditelji krajšo refleksijo. Prisluhnemo in v hiši smrtna 
tišina. Kaj so šli spat? Gremo pogledat, nikjer nikogar. Vsi, čisto vsi, so se zbrali v dekliški sobi in samoinciativno molili 
rožni venec Božjega usmiljenja. Je lahko človek še bolj presenečen?V nedeljo sveta maša - vrhunec. Prošnje in zahvale, 
da samo poslušaš, obnemiš,..Videlo se je, da je še g. Marjan bil presenečen. Tudi sam je povedal nekaj osebnih pogledov 
glede svojega odnosa do Boga in zelo osebno o čistosti. Bogu hvala! Koliko mladih je reklo: »Zdaj pa resnično verjamem v 
Boga!« Kaj ni to nekaj čudovitega?!? Si ne takšnega spoznanja želi vsak od nas? Podprimo te mlade in za njih in njihove 
družine molimo. Ne bo nam žal!  
                                                                                                                                                                                                                 M.K. 

ZAKLJUČEK SVETEGA LETA USMILJENJA V PZD - 20. november 
Lepo, slovesno in praznično je bilo slovo od svetega leta božjega 
usmiljenja. V naših župnijah Pastoralne zveze smo s posebnim začetnim 
obredom svete maše končali to izjemno leto. Tajniki ŽPS so nam po 
obhodu s križem in svetoletno zastavo ter svečami okrog cerkve nato v 
besedi opisali vso bogastvo, ki smo ga v naših župnijah doživljali skozi 
vse sveto leto. Toliko izjemnih dogajanj je bilo v naši PZD, da smo se kar 
čudili…kaj vse dela božja milost v nas, koliko korajžnih dogodkov smo 
speljali. Veliko lepih doživetij, romanj in prehodov skozi sveta 
vrata…Bogu hvala za vse milosti svetega leta. Na začetku svete maše so 
nam tajniki ŽPS prebrali pregled strnjenih dogodkov v naši PZD. Veliko, 
res veliko se je dogajalo preko celega leta in Bohu smo hvaležni, da smo 
lahko na povabila odgovarjali s svojo navzočnostjo. Posebej navdihujoča 
so bila naša roman: na Ptujsko goro, v Mariborske cerkve, v Petrovče, 
mladi v Nazarje ter kot pika na i še romanje v Rim in Assisi. Veselili smo 
se tudi srečanja s tremi misijonarji usmiljenja, ki so prišli s posebnim 
poslanstvom v naše župnije, posebej k Sv. Križu, čigar 165 letnico smo 
letos obhajali.  
Naslednji veliki dogodek v svetem letu je bil obisk Fatimske Marije pri 
nas. Tudi župnije v naši PZD so ga sprejele. Marija je namreč ljubezen, ki 

sestopa v temine današnjega človeka. Fatimska sporočila so vedno bolj aktualna. Srečanje z Marijo je bilo za vse zelo 
blagodejno. Marija si je želela ponižnih src, ki so pripravljena živeti po njenih sporočilih, ki so povzetek Evangelija. 
Vsakega, ki je prišel pred Marijo, je gotovo pripeljala Božja milost. Marija se je dotikala nas, se sklanjala v naše temine in 
klicala k molitvi, pokori in spreobrnjenju. Popolnoma svobodni smo se lahko odločili, ali bo lahko pred Jezusa odnesla 
naše privoljenje, da se želimo darovati Bogu. Kakšna mojstrovina Božje ljubezni. Pod križem, v Fatimi, v Dravogradu, 
Šentjanžu, Črnečah, Libeličah, pri Svetem Petru, v naših srcih … . Vsak je prišel pod križ in k Mariji sam. Odšel pa je skupaj 
z Njo in jo popeljal na svoj dom, če je le dojel globok pomen Jezusovega daru »Glej, tvoja Mati«.  
 

To nedeljo pa smo po sklepu tajništva PZD tudi menjali cerkvene zbore in bralce božje besede. Zato je bilo praznovanje 
še bolj lepo in doživeto. Pa skrbne gospodinje so povsod pogostile cenjene goste -pevce in sodelavce.                župnik Igor 
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POVEZALA NAS JE SVETA CECILIJA - ZAVETNICA CERKVENEGA PETJA - 22. november 
God sv. Cecilije  je vsako leto priložnost, da pevci počastimo svojo 
zavetnico in se priporočimo njenemu varstvu. Tudi letos smo sklenili 
na tajništvu PZD, da k sv. maši in na srečanje povabimo vse zbore 
naših župnij. Odziv sicer ni bil polnoštevilen, a smo vseeno z velikim 
zanimanjem prisluhnili g. Vinku Potočniku, ki je pevcem spregovoril o 
vrednosti petja pri bogoslužju in našemu doprinosu k temu 
slavilnemu bogočastju. Pri maši je župnik Igor povzel misli, ki jih je v 
novi številki Družine zapisal p.Zdravko Jakop o ljudskem petju. Po 
končani sveti maši pa smo se podali k Cecilijanki (to je druženje 
pevcev ob večerji, pijači in lepi pesmi). Župnik moderator Igor pa se je 
vsem prisotnim pevcem in organistom iz srca zahvalil v imenu naših 
župnijskih občestev za čudovito sodelovanje in lepšanje bogoslužja s 
petjem. 

Z.M. 

PRAZNOVANJE LEPE NEDELJE V ČRNEČAH - 27. november 
Prva adventna nedelja je bila za župnijo Črneče posebej lepa, ker so 
praznovali god zavetnika župnije sv.Andreja. Polna cerkev, slovesno 
bogoslužje, lepo petje cerkvenega zbora in okrasje v prezbiteriju so 
praznik še polepšali. Praznično mašo je ob somaševanju župnika 
Frančeka Kranerja daroval g. rektor Jože Kopeinig iz Katoliškega doma v 
Tinjah na Koroškem. V nagovoru je prepričljivo razložil, kaj vse lahko 
dobrega storimo v adventu. Ljudje smo bitja odnosov in srečanj. Da pa 
bi naša srečanja z bližnjimi, v njih in v nas pustila sledi sreče, ki  je 
vstavljena v besedo ” srečanje”, se jih moramo naučiti  poslušati in jim 
izkazati usmiljenje, kadar ga  potrebujejo. V višini srca in oči, ne pa 
zviška. To je lahko ena od zaobljub v letošnjem adventnem času. Po 
maši smo lahko kupili adventne venčke in voščilnice, ki so jih pripravile 

članice župnijskega Karitasa in nadaljevali druženje v župnišču.                                                                            F. Kot. 
 

MOLITEV SLOVENIJE ZA EVROPO – 28. november - 4. december 
 

Tudi v naših župnijah PZD smo se pridružili akciji molitve za našo Evropo. Sklep SŠK je namreč bil, da v tednu od 28. 
novembra do 4. decembra 2016 molimo za Evropo, ki se izgublja v materializmu in veliki negotovosti. Zato čutimo 
potrebo molitve zanjo. 
 

ZVEZDNO ROMANJE V SAMOSTAN ŠENTPAVEL – 27. november 
Prva adventna nedelja, ki je obenem 
bila nedelja Karitas in sklep tedna 
Karitas  je bila v župniji Dravograd 
duhovno osvežujoče posebna. S 
slovesno nedeljsko mašo, ki so jo 
oblikovali mladi in s petjem popestril 
slavilni bend, smo verniki v povsem 
napolnjeni cerkvi doživljali nežne in 
globoke Božje dotike povabila, da z 
odprtimi srci stopimo v adventni čas. 
Božja Beseda, kakor vse izrečene misli 
so klicale k prebuditvi, k odpuščanju, k 
spreobrnitvi k novemu življenju in k 
veselju, da v Očetovem objemu 
usmiljenja gremo s hrepenečimi srci 
prihajajočemu Jezusu Odrešeniku 
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naproti.  Z blagoslovom adventnega venca, se je prižgala na njem prva svečka kot znamenje pričakovanja LUČI. Ob koncu 
maše je še prva družina prejela iz rok župnika Igorja kipec Fatimske Marije, ki bo kot romarica v tem adventnem času 
romala po naših družinah in bodo ob njej družine molile, se ji izročale in prosile za vse milosti. Popoldanski pohod v 
Šentpavelski samostan k patrom benediktincem k večerni molitvi, je dopolnil dopoldansko doživeto sv. mašo. Tako se je 
na povabilo samostana letos že na peti Zvezdni pohod odzvalo kar 67 pohodnikov iz Dravograda, Slovenj Gradca, Raven 
in Labota. Lepo druženje se je končalo na samostanskem dvorišču, kjer so nas postregli s čajem in smeli smo sodelovati 
pri večernivah s patri benediktinci. Lepa dvojezična molitev nas je povezala in na koncu smo simbolno izročili naš 
adventni venček samostanski skupnosti v roke opatu samostana. Na koncu smo bili tudi pogoščeni s tradicionalno 
krajnsko klobaso, ki jo izdelujejo v okviru samostana. Še malo prijetnega pomenka in že smo se odpeljali veseli in 
duhovno bogatejši proti domu. 

I.K. 

V ŽUPNIJI ŠENTJANŽ IN ŠEMPETER 
V TEDNU KARITAS IN OB ZAČETKU ADVENTA – 21. - 27. november 

Pestro in živahno dogajanje v tednu Karitas in pred 
prvo adventno nedeljo se je dogajalo tudi v župniji Šentjanž in 
Sv.Peter. V tednu Karitas so veroučenci pri veroučnih urah 
spoznavali delo organizacije  Karitas. Ugotovili smo, da veliko 
ljudi potrebuje našo pomoč in da lahko tudi mi pomagamo, pa 
čeprav z majhnimi dejanji, včasih samo z nasmehom ali lepim 
pozdravom. Letošnje geslo je bilo  » v objemu dobrote«.  V 
takšnem duhu je potekalo tudi veroučno srečanje v Šentjanžu, 
kjer so nas obiskale prostovoljke Karitasa. Skupaj smo spletli 
mrežo prijateljstva in se tako povezali v eno veliko družino 
Karitas. Razmišljali smo o različnih načinih pomoči in stiskah  

tudi. Otroci so posebej radi prisluhnili pripovedi, kako je sv. Miklavž s svojim spremstvom obiskal in obdaril sodelavke 
Karitasa, ko so bile v njihovih letih. Le kakšen oreh ali suho sadje, pa so bili takrat otroci zadovoljni. Smo se kar zamislili 
nad tem, kakšne pa so danes naše želje. Ob koncu srečanja smo bili še pogoščeni s pecivom in sokom, saj prostovoljke 
Karitas res skrbijo za dobroto. Hvaležni smo za vso njihovo delo, pomoč in skrb ter ure in ure prostovoljnega darovanja v 
vseh župnijah naše Pastoralne zveze. Na adventnem vencu 1. sveča že gori, vabi nas k molitvi, vero nam krepi…Tako 
pravi ena izmed pesmi, ki nas vabi, da se v adventu malo umirimo in si vzamemo več časa za bližnjega in Boga. Pred prvo 
adventno nedeljo smo  v Šempetru, kjer je bila delavnica prvič in Šentjanžu pripravili za veroučence in njihove 
starše delavnico adventnih venčkov. V domačem vzdušju smo kot ena velika družina bili zbrani okrog mize v toplem 
župnišču v Šempetru, kjer smo z ga Bernardo razmišljali o simboliki in pomenu adventnega venca in natoiz zelenja spletli 
lepe venčke, jih okrasili s svečami in naravnimi okraski, ter jih v nedeljo prinesli k blagoslovu. V Šentjanžu  se je zbralo 
okrog 30  otrok skupaj s starši. Vzdušje je bilo prijetno in živahno, saj so otroci in starši med seboj lepo sodelovali. Venčki 
so počasi nastajali, eni iz vejic smreke, drugi iz vejic jelke, spet tretji iz ciprese in nekateri tudi iz maha. Sledila je še 
okrasitev, kar so z navdušenjem večinoma prevzeli otroci. Naše venčke smo odnesli v cerkev, kjer jih je  g. Igor na 
začetku sv. maše tudi blagoslovil. Med mašo smo bili s strani g. Igorja lepo nagovorjeni, da lahko tudi mi širimo dobroto 
in ljubezen. S spodbudami in veseljem v srcu smo naše adventne vence ponesli na svoje domove. Želimo si, da adventni 
venček ne bo le okras na naših mizah, ampak nas bo v tem adventu med seboj povezoval, nas vabil k molitvi in 
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družinskemu pogovoru, za katerega včasih kar zmanjka časa. Potrudimo se, da v naših domovih vsaj za nekaj trenutkov 
ugasnemo televizijo, računalnik in telefon, se zberemo ob adventnem vencu, skupaj preberemo zgodbo iz adventnega 
koledarja in z molitvijo v srcu pripravimo prostor Detetu, ki želi vstopiti v naše družine. 

K.E. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD - december 2016 
  

Četrtek 1. dec. ob 18.00 – Molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu 
Petek 2. dec. – obisk bolnikov po domovih 
Nedelja  4. dec.: god Sv. Barbare – v vodo damo češnjevo vejico in za božič bo cvetela 
Ponedeljek 5. dec. – v popoldnevu Miklavževanja po župnijah 
Sreda 7. dec. – rekolekcija v Črnečah ob 9.30  
Četrtek 8. dec. – praznik Brezmadežne in ob 17.00 – PRVI RAZGOVOR ZA KRST v Dravogradu za vse župnije PZD 
Petek 16. dec. ob 16.30 – duhovna obnova za sodelavce  
Torek 20.dec. ob 17.30 – skupna priprava na sveto spoved za vse župnije  
Četrtek 22. dec. ob 17.00 – DRUGI RAZGOVOR ZA KRST V Dravogradu za župnije PZD 
Sobota 24. dec. –  prihod Luči miru v župnije naše PZD ter večerne maše z blagoslovom jaslic in božičnico 
              ob 15.00 – v domu starostnikov Črneče 
              ob 18.30 v Dravogradu 
              ob 19.00 v Šentjanžu 
              ob 21.00 v Šempetru 
              ob 22.00 na Ojstrici in v Libeličah 
              ob 24.00 – POLNOČNICA v Črnečah in Dravogradu  
nedelja 25.dec. – BOŽIČ, maše po nedeljskem razporedu 
ponedeljek 26.dec. – Sv. Štefan, blagoslov soli in vode  v čast Sv. Štefanu, maše po nedeljskem razporedu, molitev za domovino 
torek 27.dec. – ob 9.30 - god farnega patrona v Dravogradu, in blagoslov mošta v čast sv. Janezu in družabnost 
sreda 28. dec. – tepežni dan in praznik Sv. nedolžnih otrok 
od 25.dec. – 6.jan. – TRIKRALJEVSKO KOLEDOVANJE  

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

KRSTI: V novembru so postali člani božjega ljudstva: Luna Škratek iz Dravograda, Aleks Glinik iz Libelič, Hana 
Vrhovnik iz Šempetra in Andraž Pečoler iz Dravograda. Naj jih spremlja obilje blagoslova in skrbna roka očka in mamice. 
POROKE: v oktobru ni bilo poroke razen biserna poroka: Peter in Amalija Primožič iz Libelič - 60 let zakona. 

POGREBI: V Očetovo hišo so odšli: + Mojca Zupančič iz Šentjanža, + Štefan Ošlovnik iz Šempetra, + Valentin 
Škratek iz Dravograda, + Peter Franc Kadiš iz Šempetra, + Alojz Nedok iz Libelič (pokopan na Prevaljah)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NAROČANJE SVETIH MAŠ 
Duhovniki ugotavljajo, da je mašnih namenov čedalje 
manj, zato vabimo in vzpodbujam vse vas, ne pozabite 
na to razsežnost našega občestvenega življenja. 
Duhovniki so povsem odvisni od naših darov, posebej od 
mašnih namenov. Hvala, če ste ohranili čut molitve za 
svoje rajne, za darove v razne namene, v zahvale, za 
zdravje… s tem vzdržujemo svojega duhovnika.  
Farani Šentjanža in Šempetra boste lahko za prihodnje 
leto naročali svete maše na tretjo adventno nedeljo.    
 

NAROČNINA ZA VERSKI TISK za 2017 
V župnijski pisarni lahko poravnate naročnino za verski 
tisk. (Družina 98,80 €, Ognjišče 30,90 €; Mohor. 46 €).  
Prav tako lahko kupite Družinsko pratiko, Marijanski 
koledar, božične voščilnice ter kadilo in oglje.                     
 
 

 
DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM – 17.dec. 
17. decembra bomo v Dravogradu pri sv. maši 
začeli z osemdnevno pripravo pred božičem. 
Posebej lepo vabljeni veroučenci. Vsak večer bomo 
prinašali Marijo Fatimsko iz cerkve v kapelo in 
slavilo Gospodov prihod. 
 
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA – 24.dec. 
Letos bo luč miru prispela na sam sveti večer, ko jo 
bomo s posebno božičnico slovesno prižgali in po 
maši odnesli na svoje domove. Prijazni skavti pa 
nam bodo ponudili sveče v ta namen.   

Tajništvo PZD 
 

ŠALA:  Akviziter: »Dober dan, fantek, ali je oče doma?« – 

»Ni ga.« – »Kje pa je?« – »Ne vem, ga grem vprašat!« 

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


