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UVODNA BESEDA UREDNIKA  

       Cenjeni bralci. Kajne, kako je hitro minil december in 
z njim naša priprava na božične skrivnosti?! Toliko lepih 
dogajanj se je spet zvrstilo in kako pomenljivi so bili ti 
dnevi priprave na Gospodovo rojstvo. Hvala vsem, ki ste 
povabila slišali, opravili najlepše – očistili svoje srce v 
sveti spovedi in stopili v osebni odnos do Emanuela. 
Gotovo vam bo to v blagoslov.  

        Ponosen sem na stvaritve, ki so nastajale pred 
božičem. Na jasličarje: od Gustija Vertačnika pri 
Šempetru, otrok veroukarjev na Ojstrici, ustaljenih 
jasličarjev v Črnečah in Libeličah, Šentjanških 
zanesenjakov in seveda dravograjskih staršev letošnjih 
prvoobhajanskih pripravnikov in njihovih pomočnikov, ki 
so mogočne jaslice Srca 'finiširali' do izjemnega izraza. 
Posebej gospa Marina Štamulak, oba ključarja Stanko in 
Vinko, tajnica Zofija ter moja malenkost. Res velja vsem 
iskrena zahvala za tako lepo ustvarjalnost (tudi pri 
podružnici sv.Magdalene na Vratih imajo lepe jaslice).  

  Želel bi si, da bi vsako leto v naših župnijah več ljudi 
sodelovalo pri postavljanju jaslic. Kakšno sporočilo že 
tako in tako imajo jaslice, s tem pa bi še bolj pridobile na 
občestvenosti. Škoda, da smo v skoraj vseh cerkvah s 
prostorom omejeni, razen pri Šempetru in Dravogradu. 
V tej številki glasila boste našli vse jaslice, da nam 
ostanejo zapisane in fotografirane za zgodovino.  
       Nekoliko sem pa žalosten ob dejstvu, da je bil obisk 
duhovne obnove za vse sodelavce v župnijah PZD slabo 
obiskan. Redko jih organiziramo, pa še takrat je obisk 
slab. Se res tako bojimo poglobljenega pogleda vase? In 
vendar smo povabljeni, kot nekdaj apostoli, da bi se dali 
Jezusu podučiti, da bi vzljubili njegovo ljubezen in storili 
še kaj več, kot je nujno. Zato – ob naslednji duhovni 
obnovi naredimo res nekaj zase, za svoje oblikovanje 
duhovne podobe, za svojo dušo in za pričevanje v svetu, 
ki nam je prepogosto nenaklonjen. Žal pa še mi tako radi 
z njim 'trobimo' v času in prostoru.  
 
Pohvala velja vsem tudi staršem prvoobhajancev, ki ste 
sprejeli kipec Marije romarice iz Fatime v svojo družino. 
Tako ste na najlepši način podoživeli advent na zelo 
pomenljiv način.  Po vaših izjavah sodeč, je bil ta 
milostni obisk res nekaj posebnega. Povezal je vašo 
družino in vse vas v molitvi. Kar je seveda tudi smisel 
adventnega časa. Marija nas zna tako lepo povezovati. 
Hvala, da ste slišali povabilo tudi drugi, ki ste kipec 
sprejeli. Bila je ena lepših pobožnosti v adventu. Naj Bog 
blagoslovi vašo družino z novimi milostmi in radostmi. 
Staršem prvoobhajancev velja zahvala tudi za lepo 
sodelovanje pri maši na sveti večer, ko smo sprejeli Luč 
miru iz Betlehema. Hvala tudi vsem, ki ste ponesli ta 
plamen domov. 

  
Hvala skavtom za prihod Luči miru v naše 

župnije PZD. Hvala za lepo sodelovanje. Naj 
Luč miru iz Betlehema še dolgo odmeva v 

naših srcih in družinah.
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PRETEKLI DOGODKI v  sliki in besedi - december 2016  
v Pastoralni zvezi Dravograd 

MIKLAVŽ JE OBDARIL OTROKE V vseh župnijah naše Pastoralne zveze Dravograd – 5. in 6. december 
Na predvečer godu Sv. Miklavža se je 
zbralo v cerkvi v Dravogradu 150 otrok 
s starši. Krajši program, radovedne oči 
in iskrivo pričakovanje je zaznamovalo 
letošnje pričakovanje Sv. Miklavža. S 
pesmijo, ki jo je oblikoval otroški 
cerkveni zborček in recitatorji 
veroučenci in molitve otrok so 
pripomogle, da so otroci pričakali svoja 
darila. Nista manjkala niti hudobca, ki 
sta se za ‘prevlado nad otroci stepla na 
koru”, kar je otrokom bilo veliko 
znamenje, da so prepiri med ljudmi 
nesmiselni.  
Prav tako so se starši potrudili na 
Ojstrici in pripravili z Dravograjčani 
darila za svoje otroke. Tako je Miklavž 
na Ojstrici obdaril 30 otrok. Kakšno 
veselje je bilo med otroci vedo 
povedati starši, ki so skupaj z otrokom 

čakali na obdarovanje in blagoslov Miklavža. 
Polna cerkev otrok in njihovih staršev je bila tudi v Črnečah in 
Libeličah, kjer so otroci pričakali Sv.Miklavža in njegove 
pomočnike angelčke. Dobrotni škof je otrokom namenil nevsiljiv 
vzgojni nagovor in jim prebral zgodbo. Otroci so Miklavžu 
dokazali, da znajo moliti, on pa jim je razdelil darila, ki so mu jih 
pomagale pripraviti sodelavke župnijske Karitas.  
Podobno prisrčno je bilo tudi v Šentjanžu, kjer so miklavževanje 
pripravile sodelavke Karitas. Lepo je, ko znajo otroci Miklavžu in 
posledično vsem, ki so darila pripravili pokazati veliko 
hvaležnosti. Vse te prireditve pa imajo cilj – navdušiti otroke za 
dobroto.  

Zahvala za vso organizacijo v Dravogradu gre Anici, Luciji, Zofiji in Mirjani ter otroškemu zborčku župnije Dravograd, 
članicam Karitas po ostalih župnijah in sodelavcem. Pa seveda Miklavžu s spremljevalci angeli, ki je bil lep in radodaren. 

dopisniki 

PRAZNIK BREZMADEŽNE V ŽUPNIJAH PZD – 8.december 
V četrtek 8. decembra smo v župnijah PZD s slovesnimi sv. mašami počastili 
brezmadežno spočetje Device Marije. Pri večerni sv. maši v Dravogradu se je 
cerkev napolnila z verniki, Marijine pesmi, ki so jih zapele pevke pevskega zbora 
so v dušah vzbujale  skrivnostno hrepenenje po Bogu, po Marji, po Jezusu 
Odrešeniku. Božja beseda, Evangelij in župnik Igor so nas peljali v srčiko za 
človeški razum nedoumljive Božje skrivnosti Marjinega brezmadežnega 
spočetja. Molitev papeža Frančiška, ki jo je ta dan popoldan zmolil pred kipom 
Brezmadežne na Španskem trgu v Rimu, je segla v naše duše in ostali smo v 
nekaj trenutkih tišine osupli  v skrivnostni razsežnosti božjega. Ob zaključku sv. 
maše je sledil še en Božji dotik, ko je Fatimska Marija romarica, ki je romala v 
tem adventu iz družine v družino po naši župniji, bila nežno predana iz rok ene 
družine v roke druge. V dušah se je odprlo  hrepenenje, da bi Marija prišla do 

vsakega in prinesla tolažbo, ljubezen in mir. Prosi za nas, Sveta Božja Mati!                                                                                                 I.K. 
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3. ADVENTNA NEDELJA V DRAVOGRADU – 11.december 
Na tretjo adventno nedeljo v Dravogradu so oblikovali sv. mašo birmanski 
pripravniki, ki so vernike nagovorili, da se v teh adventnih dneh  ustavimo, 
umirimo in pripravimo naša srca, da bomo vanj sprejeli Jezusa, ki prihaja. Na oltar 
so tudi položili svečo, ki so jo dobili v začetku novembra v Mariboru na srečanju 
letošnjih birmanskih pripravnikov naše nadškofije. S položitvijo sveče na oltar in 
molitvijo očenaš so se spomnili na skupino birmanskih pripravnikov iz Raven na 
Koroškem, s katero so se pobratili na srečanju. Mašo so z veselim petjem  
obogatili pevci našega otroškega pevskega zbora. 

B. K.N. 

 

ADVENTNA PRPRAVA FARANOV NA BOŽIČ IN DUHOVNA OBNOVA ZA SODELAVCE PZD – 15.december 
Adventni čas je čas miru in pričakovanja. Tega se prav gotovo premalo 
zavedamo, saj se nas je v četrtek 15.12.2016 v Dravogradu zbrala le 
peščica sodelavcev PZD na duhovni obnovi. Gospod župnik nam je 
osvetlil pomen duhovnosti v času adventa. Zunanjo podobo in simbol 
adventa predstavlja adventni venček, ki ima globlji  duhovni pomen, saj 
vsaka svečka posebej vabi: prva  k sv. maši, druga k molitvi, tretja  k 
dobrim delom in četrta k spreobrnitvi ( zakramentu sv. spovedi). Advent 
je čas, ko se spominjamo preteklosti, živimo v sedanjosti in se 
pripravljamo na prihodnost. V preteklosti smo advent doživljali precej 
drugače, kot danes, posebno sporočilnost adventa so imele »svitnice«, ki 
smo jih tudi letos obhajali v župniji Dravograd, to so bile zgodnje jutranje 

sv. maša ob sredah in sobotah, ko so molitev, petje, duhovni nagovori župnika Igorja klicali v duše hrepenenje po Odrešeniku.  V sam 
začetek adventa je vstopila Sv. Devica Marija, ki je v podobi kipa Fatimske Marije romarice  ves advent romala po domovih naših 
družin, najprej družin prvoobhajancev in nato vseh ostalih.  Njena prva sporočilnost povezovanja vseh v veri, upanju in ljubezni, se je 
dogajala vsak večer pri sv. maši, ko je poromala iz rok ene družine v roke druge družine, ki jo je odnesla na svoj dom in večer v 
družinski molitvi preživela z njo. Sveti večeri v družinah z molitvijo ob Mariji so člane družin med seboj na novo povezali v ljubezni, 
izročanju svojega življenja njej in doživljanju hrepenenja po presežnem, večnem. Veliko skrivnostnega in božjega se je v teh večerih 
zgodilo v srcih. Marija v tem adventu ni samo bolj trdno povezala družinskih vezi, ampak je z nevidnimi nitkami vere, upanja in 
ljubezni povezala širše župnijsko občestvo, saj so se ob njej v molitvi poleg družinskih članov zbirali tudi sosedje in prijatelji. Marija je 
prinesla v domove mir, molitev, tolažbo in v srcih pripravila prostor za rojstvo svojega sina Jezusa. Podobno dogajanje v družinah ob 
kipu Fatimske Marije se je dogajalo tudi v župniji Črneče in Libeliče. Veroučenci in veliko faranov PZD se je odzvalo povabilu in 
opravilo adventno sv. spoved. Višek adventne priprave je bila božična osemdnevnica. Župnijsko občestvo se je v lepem številu osem 
dni pred praznikom zbiralo vsak večer pri sv. maši, ki je bila prepletena s posebnim bogoslužjem. S petjem: Kralja, ki prihaja pridite 
molimo, smo nosili kip Marije iz cerkve v kapelico in na ta način še bolj podoživljali romanje Marije v Betlehem, kjer je za nas rodila 
Jezusa Odrešenika.V tem adventu smo farani PZD z duhovnim vodenjem našega župnika Igorja, ob danih mnogih možnostih, romali z 
Marijo v Betlehem, da  tam najdemo »Dete v plenice povito in položeno v jasli », ga z ljubeznijo sprejmemo in mu v svojem srcu 
damo dom.                                                                                                                                                                                                                     I.K. 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA – 19.december 
Tudi letos so skavti v naše župnije PZD prinesli Luč miru iz Betlehema, v nekatere že na 4. 
adventno nedeljo, v Dravogradu in na Ojstrici pa na sam sveti večer. Sporočilo Luči miru je letos 
posebej sporočilno: Brez Tebe me zebe! “Tvoj dar  me iz dneva v dan bodri,me greje, v meni 
vedno bolj živi. Z Božjo pomočjo gradiva mir,ki bo presegel vsak prepir.Okoli nas ljudje trpijo ob 
porazu,živijo vsak v svojem mrazu. Res ni potrebe, da jih zebe, dajmo jim en košček sebe. 

 

 
PRAZNOVANJE BOŽIČA V ČRNEČAH in PRI SV. KRIŽU – 

25.december 
S prisrčnim nagovorom Dominike Knez in nastopom violinistke 

Maje Otič se je pričelo letošnje polnočno slavje v  naši župnijski cerkvi. Slovesna maša, ki jo je daroval 
naš župnik Franček, jaslice, božična drevesa, ubrano petje cerkvenega zbora  pod vodstvom Maruše 
Mavrič in polna cerkev so v nas prebujali praznično  razpoloženje ter morda vsaj nekoliko približali 
skrivnost božične noči. Skoraj petindvajset let je minilo, odkar je domačinka Milena Kadiš povabila 
mlade z Dobrove in Podklanca k cerkvenemu petju. Mladi so skoraj pol drugo desetletje prepevali pri 
bogoslužju v romarski cerkvi Sv.Križa.Niso pa peli le v cerkvi, ampak tudi na drugih kulturnih prireditvah 
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v občini Dravograd in izven nje pod vodstvom Janeza Ciglerja.Vendar so pevce ločile različne  poti življenja, zato jih sedaj slišimo peti 
le občasno. Na božični večer smo jim lahko  prisluhnili med slovesno mašo, ki jo je v cerkvi sv.Križa daroval črneški župnik Franček.. 
Ubrano petje na koru je pod vodstvom kitaristke Anje Roger v marsikom budilo lepe spomine in božična zgodba, ki sta jo doživeto 
predstavili Mira Mori in Melita Šumnik. Ta pevski zbor bi radi še večkrat  poslušali. 

Fr.Ko 

PRAZNOVANJE BOŽIČA V ŠENTJANŽU IN ŠEMPETRU – 25. december 
Tudi v obeh župnijah, ki spadata v PZD, 
smo slovesno praznovali Gospodovo 
rojstvo in ga na predvečer praznika 
počastili s krajšo božičnico 
Novorojenega. Otroci, člani zbora 
Šempetrski pavri in pevke Šentjančanke 
so z besedo in pesmijo pričarale 
božično vzdušje, ki ga dopolnila sveta 
maša p.Marjana Kokalja. Že 20 leto pa 
nas na Šempetru s svojo postavitvijo 
jaslic razveseljuje Gusti Vertačnik, ki je 
za letos uvedel nekatere novosti v svoji 

jaslični kompoziciji. Tudi Šempetrski pavri so pripravili pred polnočnico krajši božični koncert. Tako so olepšali slovesnost. Hvala 
vsem, ki so pomagali k doživetemu slavju božiča.  
Že tretje leto zapored smo pripravili tudi koledovanje. Naši mladi koledniki so s spremljevalcema odšli na pot v četrtek, 29. 
decembra.  Trikraljevska akcija, ki poteka pod okriljem Misijonskega središča Slovenije nosi letos naslov »Česar se mi veselimo – radi 
z drugimi delimo«.  Razdeljeni v dve skupini so naši koledniki obiskali več kot 50 domov na Otiškem Vrhu. Povsod ste nas lepo 
sprejeli. Upamo, da smo vas razveselili z našim veselim oznanilom o Jezusovem rojstvu, voščilom in blagoslovom vašega doma. 
Zahvaljujemo se vam za vašo odprtost, za vse sladke  in denarne darove, ki smo jih zbrali kar  592,50 €. Sredstva bodo nakazana na 
transakcijski račun Misijonskega središča Slovenije, od koder vsako leto podprejo projekte naših misijonarjev. V imenu vseh, ki bodo 
vaše pomoči deležni, se vam za vsak vaš dar iskreno zahvaljujemo. 

FL in BJ 

PRAZNOVANJE BOŽIČA, SV. ŠTEFANA IN SV. JANEZA - FARNEGA PATRONA V ŽUPNIJI DRAVOGRAD –  
25., 26., 27. december 

V zadnjih dneh adventa je bilo v farni cerkvi v  Dravogradu zelo živo in skrivnostno. V cerkvi so v sodelovanju staršev prvoobhajancev, 
posebne ekipe faranov in pod skrbnim vodenjem župnika Igorja, nastajale prečudovite jaslice Srca, ki nazorno z duhovno globoč ino, 
na pretresljiv način govorijo o bistvu našega verovanja in nosijo vso sporočilnost neizmerne božje ljubezni do nas z rojstvom Jezusa v 
božjem in našem srcu.  
Na sveti večer 24. decembra, sta se s hrepenenjem v srcih faranov in veselim pričakovanjem rojstva Jezusa, v temini cerkve in božji 
svetlobi Luči jaslic, darovali dve sv. maši. Pri večerni sv. maši so cerkev napolnile predvsem družine z otroki in veliko veselje je 
napolnjevalo vse, ko so otroci in starši z Lučjo miru iz Betlehema obkrožili jaslice. Ob polnočnici pa so enako storili farani. Luč miru so 
prinesli tudi letos skavti s posebno poslanico. Pred  sv. mašama  se je v božičnici odvil slovesen pozdrav Luči iz Betlehema z izbranimi 
besedami in  pesmijo otroškega zbora: Lučke v srcih si prižgimo in svetonočno najlepšo pesmijo: Sveta noč, blažena noč. Že je sledila 
Slava, pesem, darovana  najbolj slovesna sv. maša, v kateri nas je g. župnik Igor peljal skozi svetost večera v bistvo božične skrivnosti 
preko razlage jaslic Srca:»Božje srce za naše srce; Odprimo srca za Luč sveta« v navezavi na naše vsakdanje življenje, ko mnogokrat 
iščemo za svoje ozdravljenje pomoč pri raznih »zdravilcih« tega sveta, ki ne morejo ozdraviti  in zato drago plačujemo. Jezus pa je 
prišel zastonj in on zdravi zastonj, le odpreti mu moramo vrata svojega srca. Za nas je On zastonj, ker je že On za nas plača l ceno z 
darovanjem svojega življenja  na križu in vstajenjem. Tako smo v tej sveti noči potešili svoje hrepenenje srca ob Jezusu v jaslicah in 
odšli srečni domov z zaključnim blagoslovom Haitske pesmi: »Prav vedno, ko drug drugemu podarimo ljubezen, ko se ublaži stiska 
nesrečneža, ko postanejo srca zadovoljna in srečna, prihaja Bog med nas in nam prinaša luč. Takrat je božič.«Na sam praznik Božiča 

je bila darovana sv. maša v Dravogradu in v podružnični cerkvi sv. 
Magdalene, kjer sv. mašo daroval p.Marjan v napolnjeni cerkvici,ki je 
vernike je pričakala lepo božično okrašena  in jaslice, ki so jih naredile 
skrbne roke ključarjev Franca in Danice ob pomoči nekaterih žena. Lepo je 
bilo tudi druženje po sv. maši.  
V ponedeljek 26. decembra se je v župniji Dravograd z darovano sv. mašo 
slovesno obhajal praznik prvega mučenca Sv. Štefana. Lik prvega mučenca 
sv. Štefana se nas je  v luči božične skrivnosti dotaknil z močjo njegove  
neomajne vere v Jezusa, ko ni klonil in je pod udarci kamenjanja zanj umrl. 
Pri tej sv. maši je bil tudi blagoslov soli in vode v čast sv. Štefanu  in 
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prebrano je bilo  božično pismo slovenskih škofov. Ob koncu sv. maše 
smo zmolili še molitev za našo domovino Slovenijo, saj smo tudi 
praznovali državni praznik samostojnosti in enotnosti.  
V torek 27. decembra na praznik Sv. Janeza, apostola in evangelista 
smo v naši župniji slovesno praznovali, saj je Sv. Janez evangelist naš 
farni zavetnik. Tako je praznovaje v župniji zajemalo dva dela: 
darovano sv. mašo in blagoslov mošta v čast  Sv. Janeza. V začetku sv. 
maše je čast zavetniku s kajenjem daritvenega oltarja in njegove 
podobe nad glavnim oltarjem izkazal župnik Igor, ki nam je že v uvodu 
lepo predstavil Sv. Janeza kot tistega učenca, ki ga je Jezus ljubil. On je 
bil tisti, ki je z najbolj gorečo in vdano ljubeznijo sledil Jezusu, ga 
spremljal ves čas njegovega delovanja, pri zadnji večerji je naslonil 
glavo na njegove prsi, edini od učencev bil z materjo Marijo pod 
križem in jo vzel za svojo mater. Tekel je h grobu Jezusa in izkazal čast 
Petru, da je prvi stopil v grob. Veliko je pretrpel za Jezusa in napisal 

četrti evangelij in Razodetje. Tako velikega in svetega farnega zavetnika ima naša župnija in vendar se tega mi farani premalo 
zavedamo, da bi se njemu priporočali in k njemu molili za župnijo, čeprav nas gleda s slike nad glavnim oltarjem. Ton slovesnosti 
svete maše so dajali pevci  s petjem božičnih pesmi. V drugem delu je sledil slovesen blagoslov mošta v sodelovanju Sadjarskega 
društva Dravograd. Mošt je v nagovoru blagoslovil župnik Igor. Član sadjarskega društva Janez  Jurič je ob tem prebral svojo pesem 
Naš mošt, v kateri je dal slavospev moštu. Predsednik sadjarskega društva Avguštin Verhnjak je v lepem nagovoru povedal, da je 
ponosen, da se že tretje leto v sodelovanju Sadjarskega društva Dravograd in župnije ob prazniku sv. Janeza, blagoslavlja mošt 
namesto vina, ki ga tu ne pridelujemo. Poudaril je tri namene blagoslova mošta: dati čast moštu kot naši  avtohtoni  pijači,učiti- širiti 
kulturo pitja mošta, spoštovanja pitja ob primernem času na kulturen način (nazorno sta to pokazala predsednik društva in župnik z 
popitjem mošta iz kozarcev na peclje) ;ob moštu prijetno, prijateljsko druženje, ki povezuje ljudi.Da je bil namen res pravi in 
plemenit, je po končani slovesnosti v cerkvi sledilo lepo, sproščeno, prijateljsko druženje ob moštu in dobrotah Sadjarskega društva 
in župnijskega odbora za dobrodelnost. 

  Irma 

 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA V ŽUPNIJI ČRNEČE – 25. do 31.december 
Ne mraz, ne spolzke ceste, ne utrujenost niso prestrašili ali premagali naših kolednikov, da 
ne bi že dvajseto leto zapored od hiše do hiše oznanjali veselo vest o Kristusovem rojstvu, 
hkrati pa prosili dar za ljudi, ki jih v misijonskih deželah teži huda revščina.V tednu počitnic 
med božičem in novim letom so si ti mladi vzeli čas in skupaj naredili nekaj dobrega za 
ljudi, ki jih najbrž ne bodo nikoli spoznali. Župljani so vseh pet skupin kolednikov prijazno 
sprejeli in se  z darom spomnili  ljudi, med katerimi živijo in delajo slovenske misijonarke in 
misijonarji. 

 Fr. Ko 
 

JASLICE PO NAŠIH ŽUPNIJAH – slikovno gradivo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Postavljanje jaslic z veroučenci na Ojstrici 

 
 
                                                                                                         
                                                                                              Jaslice Gustija Vertačnika pri Sv. Petru na Kronski gori 
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jaslice v Črnečah 
 
 

      
 
  
 

'Jaslice Srca'  v Dravogradu                                                 
 

 
 
 
 
                                                                                                         jaslice pri Sv.Križu 

 
 
jaslice v Libeličah 

 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jaslice pri Sv. Magdaleni na Vratih 

 
 

jaslice v Šentjanžu (nastop pred polnočnico)  
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Statistični podatki za župnije Pastoralne zveze Dravograd – leto 2016 
 

Nekaj zanimivosti statističnih podatkov za naših 6 župnij PZD za leto 2016  

Zakrament svetega krsta so prejeli: 
DRAVOGRAD: 33 otrok, od tega 15 fantov in 18 deklic, 3 zakonski, 2 civ.zakon, 28 nezakonskih 
ŠENTJANŽ: 5 otrok, od tega 4 fantje in 1 deklica, 1 zakonski, 4 nezakonski 
Sv.PETER na Kronski gori: 12 otrok, od tega 6 fantov in 6 deklet, 2 zakonska, 10 nezakonskih 
OJSTRICA: 3 otroci, 1 fant in 2 deklici, 1, nezakonski, 2 nezakonski 
ČRNEČE: 6 otrok,  3 fantje, 3 dekleta, vsi izvenzakonski 
LIBELIČE: 7 otrok, 4 fantje, 3 dekleta, 2 zakonska, 5 izvenzakonskih 
  

Zakrament svetega zakona so prejeli: 
DRAVOGRAD:  4 pari, eden se je poročil drugod 
ŠENTJANŽ: ni bilo poroke 
Sv.PETER na Kronski gori: 3 pari 
OJSTRICA in ČRNEČE: ni bilo poroke (v Črnečah so se 4 poročili drugod) 
LIBELIČE: 1 poroka, 1 zlata 
 

Cerkvenih pogrebov je bilo: 
DRAVOGRAD: 28 umrlih, od tega 15 moških in 13 žensk, povprečna starost 77 let, 2 krsti in 26 žar, 7 maziljenih, 13 ni 
prejemalo zakramentov; 
ŠENTJANŽ: 11 umrlih, od tega 6 moških in 6 žensk, 2 maziljena, 4 niso prejemali zakramentov, povprečna starost 69 let   
Sv.PETER na Kronski gori: 11 umrlih, 3 moški in 8 žensk, povprečna starost 72 let; 6 maziljenih 
OJSTRICA: 2 umrla, 2 moška in 0 žensk, povprečna starost 69 let, nobeden maziljen. 
ČRNEČE: 6 umrlih, 5 moških, 1 ženska, vsi, razen enega sprevideni 
LIBELIČE: 6 umrlih, 4 moški, 2 ženske, eden pokopan na Prevaljah 
Povprečje nabirk (darovanja) v župnijah ob nedeljah: 
Dravograd: 172 €, Ojstrica: 33 €, Šentjanž: 45 €, Sv.Peter: 51 €, Črneče: 50 €, Libeliče: 40 €, Sveti križ: 17 €. 
  

Razdeljena obhajila:   
Črneče 12.500 (vštet Sv.Križ in Dom Črneče), Dravograd 12.000; Libeliče 3.700; Šentjanž 3.800; Šempeter 3.400;   
Ojstrica: 1.600 
  

Naročniki verskega tiska:  
  

DRUŽINA: Dravograd 20, Črneče 10; Libeliče 6; Ojstrica 0; Šentjanž 0, Šempeter 0. 
OGNJIŠČE: Libeliče 35; Dravograd 26; Črneče 24; Ojstrica 14 , Šentjanž 9; Šempeter 3; 
Mohorjevke: Dravograd 10, Libeliče 8, Črneče 8, Ojstrica 1, Šentjanž 1, Šempeter 1, 
STUDENEC: Dravograd 25; Ojstrica 16; Šentjanž 12, Šempeter, Libeliče in Črneče (ni rednih naročnikov) 
MAVRICA: Dravograd 27, v drugih župnijah ni naročnikov 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – januar 2017 
  

Nedelja 1. januar . Svetovni dan miru in Novo leto 
Četrtek 5. januar ob 18.00: Molitvena ura za nove duhovne poklice (sodelujejo ministranti in člani molitvene zveze za DP) 
Petek 6. januar: Sveti trije kralji: blagoslov vode v čast Sv.Trem kraljem pri svetih mašah 
Nedelja 8. januar: BLAGOSLOV OTROK po vseh župnijah pri sv.mašah 
Nedelja 8. januar ob 9.30 v Dravogradu: BLAGOSLOV OTROK, KRŠČENIH V LETU 2016 v naših župnijah PZD 
Sreda  11. januar: DELOVNI SESTANEK TAJNIŠTVA PZD ob 18.30 v Dravogradu 
Četrtek 12. januar: PRVI RAZGOVOR ZA KRST ob 17.00 v Dravogradu 
Torek 17. januar ob 11.00: Praznovanje godu Sv. Antona, maša pri Sv. Boštjanu (blagoslov krač in druženje) 
Torek 17. januar: Seja ŽPS župnije Šempeter ob 18.00 
Petek 20. januar: ob 18.00 začetek Duhovnega vikenda za 7.razred na Homcu za vse župnije PZD 
Nedelja 22. januar: Začetek molitvene osmine za edinost med kristjani 
Nedelja 29. januarja – SVETOPISEMSKA NEDELJA 
Sreda 1.februar ob 10.00: srečanje koroških duhovnikov z nadškofom v Dravogradu ob začetku vizitacij Koroških župnij 
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 Ne silimo zakonca k spremembi 
 

Zakonca sta dolžna sprejeti odgovornost vsak zase in za svoje ravnanje. Pravico si imata 
povedati, kako se drug ob drugem počutita in kakšne spremembe si želita. Potem naj 
se pozorno opazujeta in pohvalita že drobne korake, ki so storjeni v novo smer. Če smo 
pozorni le na napake in na tisto, kar nas moti, lahko hitro spregledamo paleto dobrih 
stvari. 
S poroko se zavestno delo za dober odnos šele začne. Dobro je, da sta oba zakonca 
pripravljena skupaj rasti, se učiti in poglabljati odnos. Zato je neizmernega pomena, da 
skupaj zbiramo pozitivne dogodke in spomine iz obdobja pred poroko, iz obdobja 
zgodnje poročenosti in skozi celo življenje. Srečne dogodke si vtisnimo v spomin, 
zabeležimo trenutke, ko nam je lepo! Z vsemi čutili si zapomnimo vonje, okuse, kaj smo videli, slišali in doživeli ter kako smo se 
počutili sprejete, povezane in si v težkih trenutkih to čim močneje prikličimo v zavest. Na ta način zbiramo doto za naprej, saj ne 
vemo za preizkušnje, ki nas še čakajo. Če bomo ozavestili, kaj vse smo imeli pozitivnega, je to lahko zelo tolažeče v trenutkih 
preizkušenj.  
In vloga Boga v zakonskem življenju? Brez njega si težko predstavljamo dober zakon. Kljub dobrim nameram se lahko znajdemo v 
življenjski situaciji, ko zmanjka moči, volje in energije, da bi to, kar bi bilo dobro, tudi naredili. Dobro je, da z Bogom gradita zelo 
osebni odnos, se z njim pogovarjata kot z najboljšim prijateljem. Vsak dan kličita drug na drugega ter na otroke Božji blagoslov. Ko 
nam življenje prinese težke stvari in doživljamo svoj križ, lahko računamo tudi na Božjo pomoč. In če imata zakonca na skupni poti 
Njega kot zvestega spremljevalca, je korak lahko bolj pogumen in odločen. 

Po: Ognjišče 02/13 

 
NEKAJ ŠALJIVIH VRSTIC ZA KONEC 

Dnevnik neke plavolaske 

Dragi dnevnik. Ne boš verjel, kaj se mi je zgodilo. 

Lansko leto so mi v stanovanju zamenjali stara 

lesena okna za nova PVC z boljšo izolacijo. Okna 

so čudovita, privarčevala sem pri ogrevanju in vse 

bi bilo v redu, če me ne bi včeraj klical direktor 

firme, ki je okna dobavila in vgradila. Rekel je, da 

je minilo leto dni in da okna še niso plačana. 

Strašno me je presenetil in povedala sem mu, da so 

mi pri njih v prodaji rekli: "Ta okna so tako varčna 

in dobra, da se bodo po letu dni sama izplačala." 

HALOOOO!!!!!! LETO DNI JE MINILO!!!!!ČE 

SEM BLOND ŠE NISEM NEUMNA!!!!! Na drugi 

strani je nastala tišina, pa sem odložila slušalko. Tip 

se verjetno sedaj sam sebi zdi največji kreten. 

 

NOSEČNICA – Hči profesorja slovenščine pride 
domov, objame očeta in mu (sicer nekoliko 
prestrašena zaradi reakcije) zaupa na uho: »Fotr, 
otroka bom dobla.« – Oče ves iz sebe odvrne: »Za 
božjo voljo! Toliko let sem te učil lepe slovenščine, ti pa 
še vedno govoriš v narečju!« 

MOPED – Blaž zjutraj sreča prijatelja: »Vidim, da po 
novem voziš moped. Si že imel kakšno nesrečo?« – 
»No, prav malo. Ni vredno besed.« – »Od kdaj pa ga 
sploh voziš?« – »Od včeraj popoldne.« 

  

POKLIC – »Jaka, kje je zaposlen tvoj oče?« – »Dela v industriji prihodnosti.« – 
»Daj no, ja kaj pa počne?« – »Tiska koledarje!«  
 

PROSTO DELOVNO MESTO – Neki prosilec se oglasi v živalskem vrtu: »Bral sem 
oglas, da iščete krotilca divjega leva. Ali je mesto še prosto?« – »Žal ni, prav včeraj 
smo vzeli nekoga v službo. Toda brez skrbi, oglasite se spet čez dva ali tri dni.« 
 
 
 
 

»Zdaj moram sicer iti,  
ampak kdaj odprete popoldan,  
da pridem nazaj?« 

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


