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UVODNA BESEDA UREDNIKA  
  

Smelo in veselo smo zakorakali v novo leto in 
dnevi januarja so nam kar hitro minili. Že je tu 
februar in z njim najprej čudoviti praznik Svečnice. 
Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja 
prazničnost in razsvetljenje teme duha ter 
kristjana opominja, da mora biti otrok luči. 
Redovnice in redovniki pa praznujejo dan Bogu 
posvečenega življenja. To je dan zahvale, molitve 
za svetost, premišljevanja in medsebojnega 
srečanja. Redovniki dan posvečenega življenja 
praznujejo skupaj s škofi in drugimi verniki. 
 

Dan posvečenega življenja ima trojen namen: 
- hvaležnost za dar redovništva v posvečenem 
življenju, ki bogati in razveseljuje krščansko 
skupnost z mnogovrstnostjo darov (karizem), 
- da bi celotno Božje ljudstvo bolj spoznalo in 
cenilo posvečeno življenje, 
- da bi skupaj slavili čudovita dela, ki jih je Gospod 
naredil v Bogu posvečenih osebah in da bi se še 
bolj živo zavedali, kako nenadomestljivo je 

njihovo poslanstvo v Cerkvi in v svetu. 
 

Dan posvečenega življenja je uvedel papež Janez 
Pavel II. leta 1997. Tako letos praznujejo redovniki 
in redovnice že svoj 20 dan posvečenega življenja. 
Posvečene osebe so poklicane k refleksiji ter k 
obnovitvi in potrditvi svoje posvetitve.  
Papež poudarja, naj ta dan »pomaga vsej Cerkvi, 
da bo bolj cenila pričevanje oseb, ki so se odločile, 
da bodo tesneje hodile za Jezusom«. 
Bogu hvala za vse redovnike in redovnice in tudi 
naše župnije se pridružujejo čestitkam ob tem 
lepem dnevu posvečenega življenja. 
 

Pred nami pa je izjemen dogodek., Naš Koroški 
naddekanat bo letos deležen nadškofove vizitacije. 
Nadškof bo svojo pot pričel kaj kmalu, že 5.februarja, 
ko se bo najprej ustavil v dekaniji Stari trg. V 
naslednjih dnevih ga bo gostila naša dekanija 
Dravograd - Mežiška dolina. Tako bo v naših župnijah 
Pastoralne zveze Dravograd kar tri dneve in sicer 20., 
21.,in 22. februarja. Te dneve bo res pestro. Ogledal 

si bo farne cerkve, podružnice, 
župnišča, pogovoril se bo s 
tajniki ŽPS, člani ŽPS, člani 
našega Tajništva PZD, pevci, 
člani ŽGS in ključarji, srečal se 
bo z veroučenci in kateheti in 
se pridružil delavniški sveti 
maši. Prespal bo v Črnečah in 
Dravogradu. 
Veselimo se temeljitega srečanja  
z našim nadpastirjem.  

                                            žpk Igor
 

 

 

Ob začetku vizitacij v Koroškem naddekanatu – skupaj z nadškofom v Dravogradu 1.2.2017 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi - januar 2017 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

SREČANJE MINISTRANTOV Z MOLITVENO SKUPINO – 5. 1. 2017  
V četrtek, 5.1.2017 smo se ministranti iz Dravograda 
odzvali vabilu molitvene skupine in se pridružili na 
njihovem rednem srečanju in molitvi za nove duhovne 
poklice. Zbrali smo se v kapeli in pred izpostavljenim 
Najsvetejšim skupaj zmolili Svetli del rožnega venca in s 
petjem in molitvijo sodelovali pri molitveni uri, ki smo jo 
posvetili novim duhovnim poklicem. Zahvalili smo se tudi 
za preteklo leto in se priporočali za novo. Srečanje smo 
zaključili s sveto mašo. To je bilo letošnje prvo srečanje in 

veselim se že naslednjih. 
Filip Otto, 9 let 

OBISKALI SO NAS TRIJE KRALJI – 5. 1. 2017  
Vsako leto na predvečer praznika Treh kraljev 
pričakujemo kolednike Tri kralje. Tudi letos smo jih 
dočakali. Bilo je krasno. Blagoslov, mir, toplina, 
nežnost ti napolni dušo, solze sreče zarosijo oko. Vsi 
člani družine smo jih z občudovanjem sprejeli  in z 
veseljem poslušali. S kadilom so blagoslovili naše 
stanovanje in mi bomo z blagoslovom spremljali našo 
hčerko Najo k prvemu sv. obhajilu. Ob odhodu so na 
vrata nalepili nalepko G.M.B. 2017 in odpeli čudovito 
pesem.Tako smo zaključili tretji sveti večer v sklopu 
praznovanj letošnjega božiča. Naša družina se iskreno 
zahvaljuje trem kraljem in pevskemu zboru župnije 
Dravograd. 

Družina Stepišnik 

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA IN BOŽIČNI BLAGOSLOV OTROK – 8. 1. 2017  

Tako kot že nekaj let, je tudi letos na nedeljo 
Jezusovega Krsta v farni cerkvi v 
Dravogradu g.župnik Igor podelil božični 
blagoslov otrokom, krščenih v preteklem 
letu v župnijah naše PZD. Od 66 krščenih 
otrok, se je  blagoslova udeležilo samo 11 
družin. Izkušnjo krsta svojih otrok je z nami 
podelila mama Danijela: »Za naju je bila 
želja po prejemu sv. krsta najinih otrok, sina 
Dominika in hčere Katarine, zelo velika, 
čeprav sama še nisva uredila krščanskega 
zakona. Malo sva se »bala«  kaj bo s krstom 
drugega otroka. Strah je bil odveč,  ko naju 
je duhovnik razumevajoče sprejel in se z 
nama  pogovoril. Sv. krst pomeni za naju 
Božji dar, najino milostno priložnost, da svoja otroka, kljub vsem okoliščinam vzgajava v veri v Jezusa Kristusa in 
katoliški cerkvi in to ne zaradi navade ampak zaradi potrebe po tem! Tudi izbira botrov je bila premišljena, saj bodo 
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prav oni na prvem mestu, ko morda midva ne bova 
mogla nuditi duhovnega, krščanskega. Za oba otroka 
sva želela aktivno sodelovati pri načrtovanju krstnega 
obreda in sv. maše, izbrala sva svetopisemske tekste, 
geslo obreda, berili sva prebrala. Izbira besedil je bila 
dobra duhovna priprava za naju. Iz zloženk so lahko 
tudi naši gostje  prebrali svetopisemske tekste in 
spremljali dogajanje, ki je bilo slavnostno. Še poseben 
čar so pri Katarini predstavljale jaslice, saj smo jo 
krstili v božičnem času. V  oporo nama je bil g. župnik. 
Kot rojstvo otroka, ki za starša pomeni enega od 
ključnih dogodkov v življenju, je  pomemben  sv. krst, 
saj otrok postane Božji otrok, pridružen občestvu 
vernikov in odpira se mu pot do večnega življenja. Kot 
smo z rojstvom Katarine in Dominika postali družina,  

smo s krstom najinih otrok postali z Jezusom nova, posebna družina.« 

mama Danijela Pečnik 

SREČANJE OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA IN 
MINISTRANTOV DRAVOGRAD – 14. 1. 2017 
V soboto, 14. 1. 2017 smo z ministranti in pevci 
cerkvenega otroškega pevskega zbora imeli srečanje, ki  

smo ga začeli s sveto 
mašo, ki smo jo 
sooblikovali. Zame je bilo 
sodelovanje nekaj 
posebnega, ker sem 
prvič smel brati berilo. 
Pripravili smo tudi uvod 
v očenaš in pozdrav 

miru. Za uvod v sveto mašo in prošnje pa so poskrbeli letošnji prvoobhajanci in njihovi starši. Celo bogoslužje je s 
svojim petjem lepšal naš zborček, pod vodstvom g. Zofije in na koncu požel spodbuden aplavz vseh prisotnih. Po maši 
smo naše srečanje skupaj s starši nadaljevali v veroučni učilnici, kjer nas je g. župnik presenetil s pogostitvijo. Še dolgo 
v večer smo klepetali in se prijetno družili. 

Filip Jeseničnik, 11 let 

V CERKVI SV. BOŠTJANA OBELEŽILI GOD SV. ANTONA - 17. 1. 2017 
Na god Sv. Antona 17. januarja je bila že od nekdaj  sv. maša pri Boštjanu 
(vir-pripoved dedka spomini še iz prejšnjega stoletja), ko so ljudje od daleč 
in blizu radi prihajali počastiti Sv. Antona. V zahvalo in priprošnjo so na 
oltar prinašali običajno domače klobase, ki jih je potem shranil ključar in so 
jih uporabili za malice med letom, če je bilo kakšno delo pri cerkvi.Sv. 
Anton je veljal za priprošnjika pri Bogu za zdravje domačih živali, s katerimi 
so bili takrat še veliko bolj povezani. Bile so jim poleg kruha nujen vir 
preživetja. Na ta dan, so tako kot danes blagoslovili vodo na čast Sv. 
Antonu, ki so jo v majhnih flaškah ponesli domov na svoje domačije. Dedek  
je nadrobil majhne koščke kruha in nanj pokapljal par kapljic žegnane 
vode, ki smo jih potem dali vsem živalim. Blizu jim je bila ljubezen do živali, 
globoka vera in neomajno zaupanje v Božjo pomoč!  Res se je že danes vse 

spremenilo, a zaupanje v varstvo  Sv.Antona Puščavnika in v Božjo pomoč pa nam naj le ostane! Zato je bila tudi letos sv. maša z 
vsemi blagoslovi vode in mesnin, ki smo jih potem z veseljem zaužili. 

Vančy 
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DUHOVNI VIKEND ZA 7. RAZREDE PZD – 20. do 22. 1. 2017  
Prvi letošnji duhovni vikend za osnovnošolce 7. in 9. razredov PZD so vodili voditelji z 
Kotelj in spremljali animatorji pomočniki iz Dravograda. Kot je zapisala mama v kratki 
SMS zahvali, je bilo njeni hčerki “zelo fajn in da komaj čaka, da bo lahko drugo leto 
zopet šla in upa, da bo lahko tudi ona animatorka”.Tokrat so se mladi dotikali 
predvsem Jezusovega življenja. Nastala je “veroizpoved”, kot jo je zapisala 14 letnica: 
»Jezus je bil spočet od Sv. Duha. Z osličkom so odšli v Betlehem, da bi se popisali. Ker 
niso našli prostora so odšli v reven hlevček, kjer se je Jezus rodil. Sv. trije kralji so sledili 
zvezdi repatici, ki jih je vodila do hlevčka. Tako je Jezus malce odrasel in odšel učiti v 
tempelj in tako naredil skrbi staršem. Na začetku svojega delovanja pri 30 letih je bil 
krščen v Jordanu. Tako je začel delovati, učiti in pomagati učencem, ki si jih je izbral na 
poti. Prvi čudež je naredil na poroki, kjer je vodo spremenil v vino. Prestal je tudi 
hudičevo preizkušnjo v puščavi. Deloval je 3 leta. Nekateri njegovi čudeži: ozdravil je 
gobavca, obudil mrtvega Lazarja, nahranil 5.000 mož s 5 hlebi kruha in nekaj ribami. 

Na zadnji večer pred izdajo je postavil sveto mašo. Nato ga je Juda izdal. Bil je tudi kronan s trnjem in bičan, med tem 
pa je tolažil jeruzalemske žene. Ponudili so mu žolča ampak je odklonil. Bil je križan na Kalvariji. Umrl je in vstal in zdaj 
je tukaj med nami.« In to je bila še ena od tem, ki se je mladih globoko  dodaknila. Prejem svetega obhajila. Mladi ga 
spoštljivo sprejmejo in popadajo na kolena, privrejo solze sreče in hvaležnosti in solze začudenja in zavedanja, da se je 
zgodil čudež. Mladi še niso čisto pokvarjeni od tega norega sveta. Vsak duhovni vikend dokazuje, da hrepenijo po 
globokem vodnjaku iz katerega lahko črpajo za življenje. Zavedajo se, da jih ta svet prepogosto zavede, a v njih je 
globoka želja slediti Njemu. Jim bomo pri tem pomagali? Jih bomo vzpodbujali? Ali se bojimo? Koga? Jezusa!?! 

M.K. 

LUPLJENJE INGVERJA - 27. 1. 2017  
Zadnji petek v januarju je bil dan prostovoljstva. Župljani smo združili moči za skupni cilj, 18 se nas je odzvalo 
povabilu Zadruge Zdrava sreča k lupljenju ingverja. Podjetje na takšen način podpira delovanje različnih društev in 
organizacij. S skupnimi močmi smo nalupili skoraj 600 kg ingverja. Tako smo z darovanim časom prispevali k 

nakupu šotora, ki ga v središču PZD potrebujemo za 
izpeljavo večjih dogodkov za celotno Zvezo. Čas, ki 
smo ga preživeli ob delu lupljenja ingverja, je bil za vse 
udeležence zelo zanimiva izkušnja. Prijazen pristop in 
skupno delo s strani organizatorjev – mladega  lastnika 
Matjaža  in mladih, nas je prijetno presenetil. Njihova 
odprtost in domačnost v pogovoru ob delu, o njihovih 
in naših življenjskih izkušnjah, je pletla lep odnos  
medgeneracijskega  druženje in ure dela so kar hitro 
tekle. Skupaj smo bili veseli, ko je bilo delo dokončano 
in ingver pripravljen za nadaljnjo proizvodnjo. Obudili 
smo tudi spomine na čase, ko so se naši predniki na 
kmetijah  v zimskih večerih skupaj zbirali pri raznih 
delih in se veselo družili ob molitvi, pogovorih in petju. 
Naša skupna ugotovitev je bila, da nam vsem tega 
lepega medgeneracijskega  druženja ob skupnem delu, 
ki ga naredimo za dobrobit skupnosti, še kako manjka. 
Kljub fizični utrujenosti smo odhajali domov  z veselim 
srcem in lepimi občutki ter tiho molitvijo, da tem 
mladim uspe uresničiti njihova življenjska poslanstva v 
katera jih kliče Bog. 

M.K. in I.K. 
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V ŽUPNIJI DRAVOGRAD SLOVESNO POČASTILI NEDELJO SV. PISMA -  29. 1. 2017 
 
V Sloveniji najbolj častitljivemu mediju vesele 
novice, svetemu pismu namenjamo vsako leto 
zadnjo nedeljo v mesecu januarju. Sveto pismo je 
neizčrpen zaklad Božje modrosti, ki  povezuje vse 
kristjane. Je kruh Besede, ob katerem 
prepoznamo Gospoda Jezusa Kristusa. V Sloveniji 
mu posvečamo v januarju pozornost že vse od 
leta 1990, po razglasu slovenskih škofov in 
pobudah  slovenskega bibličnega gibanja. 
Nedelja je vezana na praznik spreobrnjenja 
apostola Pavla (25. januar), ki je Sveto pismo 
soustvarjal in razglašal, ter na teden molitve za 
edinost kristjanov. Geslo letošnje nedelje 
Svetega pisma je »Ljubezen nikoli ne mine!«  
(1 Kor 13,8). 
V župniji Dravograd smo spoštljivo in slovesno 
obhajali nedeljo Svetega pisma ( že v soboto 28. 

in v nedeljo 29. januarja ). Ob zavedanju pomembnosti Božje besede, ki nam jo prinaša Sv. pismo za naše krščansko 
življenje, smo se že v sobotnem popoldnevu bralci beril, v mini svetopisemskem maratonu pridružili vseslovenskemu 
svetopisemskemu maratonu, ki je v teh dneh potekal po mnogih župnijah pod geslom » Spregovorim ti na srce«Ob 
predstavitvi  te pobude nam je g. župnik spregovoril o duhu povezanosti in sprave, ne samo med različnimi cerkvami, 
ampak predvsem, da smo vsi poklicani k povezovanju in sprejetosti vsakega v našem župnijskem občestvu. V lepo 
pripravljeni župnijski kapeli, smo v dve urnem branju delov Sv. pisma: Knjigo pridigarja, Janezovo 1. pismo in Knjigo 
pregovorov, duhovno spoznavali in okušali lepoto in globino Besede, ki nam je spregovorila na srce in nas poučevala o 
lepih medsebojnih odnosih, o pravi nesebični darovanjski ljubezni, edinosti med nami in z Bogom. Pri sobotni večerni 
sv. maši, so sodelovali veroučenci prvega razreda s svojimi starši, v nedeljo pa veroučenci tretjega razreda- 
prvoobhajanski pripravniki s svojimi starši. Pri obeh sv. mašah so veroučenci v procesiji iz preddverja cerkve prihajali 
po cerkveni ladji, vsak s svojim Sv. pismom v rokah. Na čelu procesije ob župniku in  ministrantih je g. Zofija spoštljivo v 
rokah nosila faksimile Biblije- najstarejšega prevoda Svetega pisma. Veroučenci so obkrožili daritveni oltar in tam stali s 
Sv. pismi v rokah do prebranega Evangelija, ko je vsak pristopil do Biblije, nanjo položil roko in se ji spoštljivo poklonil. 
G. župnik je pred začetkom sv. maše pokadil Biblijo, farani pa smo izkazali spoštovanje do Božje besede tako, da smo 
pri branju vseh treh delov ves čas stali. Sama Božja beseda je bila dovolj bogata, da je v evangeliju o blagrih povedala 
vse, tako, da je g. župnik dodal le nekaj poudarkov. V soboto o blagrih s katerimi hudič nagovarja nas kristjane k 
odpadu od vere in cerkve in žal jim veliko kristjanov podlega, zato moramo poslušati Božjo besedo, jo sprejeti v svoje 

srce in po njej spreobrniti svoje življenje. V nedeljo 
pa so prvoobhajanski pripravniki skupaj s starši iz 
Sv. pisma izbrali citate, ki so jih nagovorili in nam 
jih je g. župnik s prebiranjem polagal na srce. 
Prvoobhajanski pripravniki so tudi s prošnjami 
sodelovali, vsi pa smo v molitvi očenaša prosili za 
vse kristjane, ki nikoli ne vzamejo v roke Sv. pisma. 
V soboto je  sv. mašo s petjem in igranjem bogatil 
ansambel Čudež, v nedeljo pa so uvodno pesem 
zapeli prvoobhajanski pripravniki sami, med mašo 
pa pevci cerkvenega pevskega zbora..Ob izhodu iz 
cerkve smo vsi prejeli še izpisan citat iz Sv. pisma, 
ki nas je kot živa Beseda pospremil domov.                                                                     

I.K. 
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 J   A   N   U   A   R       -       M   E   S   E   C       V   E   R   S   K   E   G   A       T   I   S   K   A   
 
Ob  januarju, mesecu verskega tiska, se želim zahvaliti sodelavcem, ki 
redno ali občasno pišete na našo spletno stran prispevke o dogajanjih, ki so 
se zgodile v naši PZD. Hvala za to lepo poslanstvo. 
Verski mediji so sredstvo oznanjevanja vesele novice, pomagajo nam, da 
odkrivamo nebeško kraljestvo med nami in Boga v vseh stvareh, da 
povezujejo občestvo župljanov v molitvi, obredih, izobraževanju, vzgoji in 
vsakdanjem življenju. Naj bo te dni vsak klik na župnijsko spletno stran tudi 
zahvala in molitev za ustvarjalce teh verskih sporočil. Mesec verskega tiska 
je posebej vezan na god sv. Frančiška Saleškega (24. januar), zavetnika 
novinarjev. Na njegov god pa papež objavi tudi poslanico za mednarodni 
 svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga že od leta 1967 
praznujemo na 7. velikonočno nedeljo. Poslanica  spodbuja k 
premišljevanju aktualnosti vsakega leta in k odgovarjanju na potrebe ljudi 
skozi medije na krščanski način. Naslov letošnje poslanice je »Ne boj se, saj 

sem jaz s teboj« (Iz 43,5). Ob dejstvu, da v današnjem času mediji pogosto prinašajo sporočila tesnobe in strahu, nas 
poslanica spodbuja, da bi v medijih sporočali (in brali!) upanje in zaupanje: dobre novice, rast Božjega kraljestva in 
vodstvo Duha Tolažnika. 

župnik moderator Igor 

 

NAJVEČJI SLOVENSKI PESNIK FRANCE PREŠEREN (1800–1849) 
Rodil se je v Vrbi na Gorenjskem, pri 
Ribičevih, kjer je med "hišnimi" in kuhinjskimi 
vrati spominska plošča z rodovnikom 
Prešernove družine. Na prednji steni pa sta 
vzidani spo minski plošči dvema sinovoma 
Ribičevega rodu: pesniku Francetu Prešernu 
in nadškofu Antonu Vovku. Prešernova 
rojstna hiša je "predstavnica vseh naših 
kmečkih domov, iz katerih so izšli veliki 
možje naše preteklosti" (Finžgar). Na gričku 
vzhodne strani vasice stoji cerkvica sv. 
Marka, zavetnika vasi, ki ga Prešeren v 
svojem "sonetu nesreče" imenuje "bližnji 
sosed", ... Franceta, po rojstvu tretjega 
otroka in prvega sina, je oče Šimen 
sedemletnega peljal k svojemu stricu Jožefu, 
župniku na Kopanju pri Grosupljem, kjer ga 
je stari gospod sam uvajal v umetnost 
pisanja in branja. Poslal ga je na osnovno 

šolo v Ribnici, kjer je kot odličen učenec prišel v "zlate bukve" ... Potem ga je poslal v ljubljanske šole, kjer je France v nabiranju znanja 
preživel devet let: Prešeren je bil vedno med prvimi v razredu in je ob koncu leta dobival za nagrado "bukve" ... Mati Mina je srčno želela, 
da bi njen France postal duhovnik, on pa se je končanem liceju odpravil peš na Dunaj, se vpisal v tretji letnik filozofije, ki mu je bil 
potreben za študij prava. Marca 1828 je bil razglašen za doktorja prava ("jezičnega dohtarja".), opravil je odvetniški izpit, bil odvetniški 
pomočnik ...  šele leta  1846 je v Kranju končno dobil samostojno odvetniško mesto. Svojim neuresničenim željam je dajal duška v svojih 
pesmih in pesnitvah, med katerimi sta najlepši in najbolj znani Sonetni venec ter Krst pri Savici. ... Iz ljubezenskega razmerja z Ano 
Jelovškovo, ki je bila od njega 23 let mlajša, so se mu rodili trije otroci ...  
Spominski dan njegove smrti je od leta 1945 slovenski kulturni praznik. "Nihče pred Prešernom, nihče za Prešernom se ne da primerjati 
z njim," je zapisal Oton Župančič. "On je zase, vse drugo je vrsta ... Prešernovo delo je delo genija, ki je enkraten in nenadomestljiv." Od 
Boga je prejel izreden pesniški dar in poslanstvo, da s svojo navdihnjeno poezijo povzdigne slovenščino na raven "velikih" jezikov 
evropske celine. Brez pridržka ga slavimo kot največjega slovenskega pesnika. 

Po: revija.ognjisce.si 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – februar 2017 
ž 

Sreda 1.feb. ob 10.00: srečanje koroških duhovnikov z nadškofom v Dravogradu ob začetku vizitacij Koroških župnij  
Četrtek 2. feb. praznovanje SVEČNICE /nedeljski razpored sv.maš/ 
Četrtek 2. feb.: prvi četrtek ob 18.00- molitvena ura za duhovne poklice /mladi+ molivci/ 
Petek 3. feb.: prvi petek, obisk bolnikov na domovih, blagoslov sv. Blaža pri mašah 
Ponedeljek 6. feb. ob 17.00 – odprtje razstave likovnih del v Info pisarni - avtor Danilo Gorišek  
Sreda 8.feb.: Prešernov dan- slovenski kulturni praznik 
Četrtek 9.feb. ob 17.00: PRVI RAZGOVOR ZA KRST  

Četrtek 9. feb. – ob 18.30: seja Tajništva ŽPS Dravograd  
Nedelja 12. feb. ob 11.00: maša pri Sv. Boštjanu: Valentinova nedelja 
Četrtek 16. feb. po maši zvečer: seja ključarjev 
Petek 17.feb.: začetek duhovnega vikenda za 6. razred –vse župnij PZD na Homcu 
Ponedeljek 20. feb.: VIZITACIJA NADŠKOFA župnij ČRNEČE in LIBELIČE (srečanje z ŽPS, ključarji, skupinami v župnijah) 
Torek 21. feb.: VIZITACIJA župnij ŠENTJANŽ in Sv. PETER na Kronski gori (srečanja z ŽPS, ŽGS, pevci, molivci) 
Sreda 22. feb.: VIZITACIJA nadškofa v DRAVOGRADU in na OJSTRICI (srečanja z skupinami in ogled cerkva…) 
Četrtek 23. feb: DRUGI RAZGOVOR ZA KRST /starši+ botri/  
Sreda 1. mar.: Pepelnica – začetek postnega časa /nedeljski razpored sv. Maš/ 
 

P O S T N A    P O S T A V A  2017 
 

Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti: 
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. 

Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi.  
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.  

 

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.  
Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi  

zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega.  
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. 

 

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …),  
post in zdržek odpadeta!  

 

Post in praznik 
 

Post je lahko čas, ki je več kot odpoved; lahko je čas praznovanja. 
Nekaterim stvarem se lahko odpovemo in praznujemo zaradi 
drugih. 
 

Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.  
Posti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči. 
Posti se besed, ki onesnažujejo; praznuj z besedami, ki 
dvigajo. 
Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo. 
Posti se jeze; praznuj s potrpežljivostjo. 
Posti se skrbi; praznuj zaradi božje previdnosti in skrbi zate. 
Posti se pritoževanja; praznuj s čudenjem. 
Posti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepretrgano molitvijo. 
Posti se praznega govorjenja; praznuj s tišino. 
Posti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem. 
Posti se obupa; praznuj z upanjem.  
Posti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih.  
Posti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem. 
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SVETNIK MESECA: Sv. VALENTIN (ZDRAVKO) - 14. februar:  
 

Cerkev se spominja dveh svetnikov s tem imenom. Oba sta rimska mučenca. Bila 
sta mučena leta 268 v času vladanja cesarja Klavdija Gotskega (268–270). Obema 
so odsekali glavo. Najprej rimskemu duhovniku leta 269. Drugemu Valentinu, ki je 
bil škof v Terniju, pa pet let kasneje. Nič torej ne povezuje teh dveh svetnikov z 
dnevom zaljubljenih, kakor se ta dan praznuje. Poznavalci pravijo, da ta običaj 
izvira najverjetneje iz srednjega veka iz anglosaksonskih krajev. Nastal naj bi 
zaradi tega, ker se okoli 13. ali 14. začnejo kazati prva znamenja pomladi, ptice se 
začnejo pariti in delati svoja gnezda. 

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

Prav je, da tudi v tej številki, ki je izšla tik pred začetkom postnega 
časa, torej v predpustu, zapišemo nekaj dobrih šal 

 
KROŽNIK – Konrad je povabil svojega prijatelja Simona 
na kosilo. Med kosilom Simon opazi v kotu velikega psa, 
ki ga gleda in renči. »Kaj mu je?« vpraša gospodarja. – 
»Oh, nič! Jezen je, ker sem ti dal njegov krožnik!« 
 

ČUDEN PES – Gospa Hladnik na stopnišču sreča sosedo 
in pravi: »Vaš pes je pa res malo čuden: do tujih ljudi je 
tako prijazen, doma pa cele dneve renči in laja!« – »Ja, 
draga soseda,« se zasmeje ta, »to je prevzel po mojem 
možu!« 
  

SONČNI SISTEM – »Jaka, ali zdaj razumeš, kako deluje 
sončni sistem?« vpraša učitelj. – »Razumem,« odvrne ta. – 
»No, me veseli, da po dvajseti razlagi končno razumeš.« 
– »Ampak, še vedno pa ne razumem, okrog česa kroži 
Zemlja kadar dežuje!?« 

 
ZAKONSKA – »Moja žena postane vedno historična, ko 
pride med nama do prepira,« pripoveduje zakonski mož 
svojemu prijatelju. – »Misliš histerična!« – »Ne, ne, 
historična: vedno mi namreč očita stare grehe.« 
 

ZASTONJ – Gregor pride od nedeljske maše s 
sladoledom. »Kje si dobil denar?« ga vpraša mama. – 
»Saj si mi ga dala ti, ko sem šel k maši.« – »Ampak ta je 
bil za cerkev!« – »Saj tam ni bilo potrebno nič plačati!«  

 

NALOGA – Učiteljica: »Tinček, si zgodovinski spis sestavil 
sam?« – »Sam. Edino pri umoru Julija Cezarja mi je 
pomagal brat.« 

 
PRAZEN TELEFON - NEDOSEGLJIV 

Mici hoče poklicati moža, pa ima prazno baterijo v mobilnem telefonu. 
Pa reče sinu Janezku, naj ga pokliče s svojega telefona. 
Čez nekaj minut sin pravi: "Trikrat sem klical in vedno se je oglasila neka ženska." 
Ko se mož vrne, ga žena pričaka na vratih in brez kakšne razlage mu eno primaže okoli ušes. 
Potem pa sledi pridiga. 
"Ženska se ti oglaša na tvojem telefonu!" 
"Kakšna ženska neki? Kaj pa je rekla?" 
"No, Janezek, povej!" 
"Rekla je: Številka trenutno ni dosegljiva, prosimo, pokličite kasneje."   

                                                                                                          

 "Mami, rad bi jahal osla ... " teži Jožko. 
"Franci, daj ga že na hrbet, da bo dal mir." 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Oh,oprostite, gospod general, mislil sem, da je pepelnik.   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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


