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UVODNA BESEDA UREDNIKA  
  

In se je zgodila. Kaj?  
Kanonična vizitacija nadškofa Alojzija Cvikla v naših šestih 
župnijah. Kar tri dneve je naš nadpastir preživel med 
nami. Velik dar je bil to na nas in za našo Pastoralno zvezo 
Dravograd. Veliko je videl, upam, da je tudi začutil naš 
utrip duhovnega življenja. Povsod je opazil našo 
pripravljenost za sodelovanje, čeprav morda ponekod 
malo manj. A vseeno, bil je z nami zadovoljen in 
presenečen. Predvsem nad tem, da smo imeli tako lepo 
urejene Inventarne zapisnike za vse objekte v naših 
župnijah. Res, veliko dela smo opravili in lepo je, ko so 
sadovi tako lepi in vidni. Gotovo je to že za zgodovino 
naših župnij izjemno pomembno, čeprav nam je vzelo 
veliko časa. Zato velja zahvala vsem, ki ste pri tem 
sodelovali, predvsem vsi ključarji in skrbniki cerkva, tajniki                                              
ŽPS ter sodelavci. Vsi ti dokumenti so sedaj tudi na 
nadškofiji Maribor v arhivu.  
Posebej so nadškofa začutili naši prvoobhajanci, ki so 
uspeli narediti posnetek z njim ter se pri maši z njim 
rokovati. To so gotovo izjemni trenutki v življenju 
odraščajočega otroka in to si bodo, tako upamo, res 
zapomnili in iz tega odnosa črpali za svojo vero. Upamo, 
da jo bodo okrepili do 'silne vere', ki premika gore, kot 
pravi Jezus. Le z vero v življenju lahko stopamo na težavno 
in spolzko pot odraščanja. Zato, starši, pomagajte 
svojemu otroku v skrbi za njegovo zveličanje veliko 
narediti, da se mu vera res poglobi. Vera v Jezusa, božjega 
Sina. Predvsem pa MOLITI in DAJATI VZGLED. Le to šteje.  

Pred nami je spet pomemben čas cerkvenega leta. S 
pepelnico ga pričnemo. Ker je tako pomemben v našem 
krščanskem življenju, zato mu dajemo častno mesto tudi v 
našem glasilu, čeprav na zadnji strani. Zato je morda še 
bolj viden. Nekaj spodbud je napisanih, tudi spodbude za 
mlade, naj se 40 ur odpovedo uporabi telefona. Vsaki dan 
od 19.00 – 20.00 ure in to izkoristijo za vzpostavljanje 
odnosov (predvsem v družini). Res je, da so naši mladi 
povsem zasvojeni s telefonom. Neverjetno, kot piše 
Marko v zapisu, ki ga najdete na naši spletni strani 
www.jagnje.si .  
Kaj se bo še zgodilo v naših župnijah PZD? Gotovo bo to 
Tečaj priprave na zakon, ki so bo potekal od 17.-19.3 v 
Dravogradu.  
V soboto 18.marca bo v Dravogradu potekal tudi tečaj za 
izredne delivce obhajila. Čutimo, kako zelo potrebujemo 
nekaj usposobljenih laikov, da bodo pomagali pri tem 
čudovitem, a odgovornem delu. Prinašati obhajilo 
bolnikom na dom ali pomagati deliti obhajilo pri sveti 
maši, posebej ko je veliko ljudi. Neprecenljivo. 
Gotovo ste opazili, da je današnja številka glasila 
Studenec manjša. Obsega samo 4 strani. Odgovor? Nekaj 
zaradi postnega časa, nekaj zaradi pomanjkanja vsebine 
in krajšanja prispevkov. Bo že prav tako. Pa lepo 
preberite, kar vam pripravimo. Do prihodnje številke 
Zbogom.                                                 žpk Igor

http://www.jagnje.si/
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi - februar 2017 v Pastoralni zvezi Dravograd 
 

PRAZNIK SVEČNICE V ŽUPNIJI DRAVOGRAD - 2. 2.  2017 
Letošnji praznik svečnice je sovpadel z rednim srečanjem molitvene skupine. Ta je povabila mlade, naj se jim pridružijo pri 
molitvi.Molitev je potekala pred izpostavljenim Najsvetejšim, ki smo ga navzoči počastili z daljšim poklekom v tišini. Namen molitve 
je bil prošnja in zahvala za starše naših mladih. Navzoči smo lahko samo občudovali iskrene molitve naših mladih. Pred Jezusa so 
polagali svoja hrepenenja po razumevanju med člani v družini; prosili so za brate in sestre, ki so zašli na kriva pota; za zdravje; za 
iskreno ljubezen; za globljo vero. Med homilijo pri maši smo bili opomnjeni, da smo kristjani lahko kot sveča, ki ga Sonce omehča in 
lahko svetimo drugim, lahko pa smo blato, ki ga greh osuši in postanemo nerodovitni. Letošnja svečnica je bila gotovo nekaj 
posebnega.                                                                                                                                                                                                                  M.K. 
 

OB 25. SVETOVNEM DNEVU BOLNIKOV  -  11.2. 2017 
 

»Ob srebrnem jubileju obhajanja Svetovnega dneva bolnikov se vam z besedami papeža 
Frančiška iz letošnje poslanice bolnikom, v imenu MOPZ–a iskreno zahvalim »za Božji klic 
k spremljanju naših bolnih bratov in sester« in za vse delo na župnijah, bolnišnicah, 
domovih za ostarele in skupnostih za bolne. Dobri Bog, razsvetljuj nas, da bomo 
starejšim, bolnim in umirajočim preskrbeli prejem zakramentov – spovedi, maziljenja 
in obhajila, ki jih bodo utrdili v krščanski veri, zaupanju v Božje varstvo, sprejemanju in 
darovanju trpljenja za odrešenje vseh ljudi!                                Miro Šlibar – bolniški župnik LJ 

 

SODELOVANJE SEDMOŠOLCEV PRI SV. MAŠI – 12. 2. 2017 
Šesto navadno nedeljo so sodelovali pri maši veroučenci  sedmega razreda. Pred mašo so molili rožni venec za veroučence naše 
župnije. V začetku svete maše smo slišali, da je Bog ljubezen, čeprav je težko  upoštevati  deset božjih zapovedi. V pridigi  nas je 
župnik nagovoril, da so zapovedi kot ples. Ko enkrat znaš plesati,  ti je v veselje  plesati. Enako pa je tudi z  desetimi božjimi zapovedi, 
ko jih enkrat razumeš in jih sprejemaš kot ljubezen in ne kot prepoved, se lažje ravnaš po njih. V molitvi očenaš smo molili,  da je Bog 
ljubezen in zato mu moramo v molitvi odpreti srce, da naša molitev pride iz srca. Mašo smo nadaljevali z pozdravom miru, kjer smo s 
stiskom rok, izkazali našo medsebojno ljubezen. Torej kljub, temu, da nam Bog pošilja zapovedi, vzemimo jih kot ljubezen Boga  do 
nas. Hvala vsem sedmošolcem, ki so sodelovali pri maši. 

Breda Kladnik Novak 

SMO ŽE POZABILI-OB NEDELJAH SE NE GRE V TRGOVINO 
Nakupuj manj, ŽIVI več! Se sploh zavedate, koliko denarja, časa in naše predrage 
energije gre na račun nepotrebnega nakupovanja? Koliko nepotrebnega brskanja po 
katalogih, iskanja po internetu. Upam,da nam počasi postaja jasno, da nam ti izdelki, pa 
naj si bodo kakršni koli že, ne bodo prinesli trajnega zadovoljstva, trajne sreče. Da bomo 
ravno tako živeli, kot sedaj, z ali brez določenega izdelka. 

 

KANONIČNA VIZITACIJA NADŠKOFA A.CVIKLA v naših župnijah Pastoralne zveze Dravograd 
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl opravlja v letošnjem letu 
vizitacijo  v koroških župnijah. Tako je 20. 27. In 28. februarja 

obiskal tudi naše župnije. Ogledal si je naše farne in podružne 
cerkve, se pogovoril s ključarji, opazil njihovo prizadevno delo 
in dal marsikatere spodbude za v prihodnje. Nadškof ve, da je 
danes težko vzdrževati vse objekte, saj mnogi več ne služijo 
svojemu namenu. Čas priprave je bil zelo intenziven. Tako 
smo v vseh župnijah opravili zahtevno delo popisa inventarja 
vseh cerkva in vseh župnijskih objektov, pripravili in uredili 
smo vse župnijske dokumentacije za vizitacijo, pripravili 

poročila o delu skupin v župniji, še marsikaj počistili in 
postorili v cerkvah in župnišču. Za to veliko delo je nadškof 

pokazal veliko hvaležnost. Bistveni del njegove vizitacije je bil 
njegov vpogled v pastoralno življenje župnij, zato se je srečal s 
predstavniki raznih skupin, s ključarji, tajniki ŽPS ter člani ŽPS, 
s katerimi je povsod opravil temeljite razgovore. Obiskal je 
nekaj institucij v kraju Dravograd. Tako je obiskal občino, 
upravno enoto, spregovoril za KTV nekaj misli in spodbud. Se 
oglasil v studiu Foto Anke in še kaj. Maševal je v Koroškem 
domu starostnikov, Libeličah, Črnečah, Šentjanžu in v 
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Dravogradu. Povsod je izpostavil vrednoto svete maše, svete 

evharistije, ki v človeku zanesljivo utrjujeta ljubeč odnos z 
Bogom.  
   Vsa srečanja faranov z nadškofom so bila prijetna, prisrčna 
in iskrena. Prisluhnil nam je, razume naše težave in skrbi ga za 
prihodnost župnij, ko je tako težko graditi skupno župnijsko 
občestvo in vanj vključevati mlade, starše, veroučence. Na 
srce nam je položil, naj se ne bojimo naše majhnosti, ampak 
pogumno stopimo na pot medsebojne odprtosti, zaupanja in 

spoštovanja. Izrazil je hvaležnost in velik pomen, da se moli za 
duhovne poklice, za duhovnike in za njihovo stanovitnost, ker 
je kot vemo veliko pomanjkanje duhovnih poklicev in 
duhovniki, ki so z nami so že v letih in zelo preobremenjeni. 

Zato je položil na srce, da kot laiki pomagamo v župniji na 
mestih, kjer lahko razbremenimo naše duhovnike. Prav v 
darovanih sv. mašah se je začutilo povezanost župnijskega 
občestva z Jezusom in njim in lepo nam je bilo.         

  

POSTNO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA POSTNI ČAS 2017 - o Sv. krstu 
Tako kot vsako leto so tudi letos slovenski škofi za postni čas napisali postno pismo, ki 
se je v dveh nedeljah pred začetkom posta prebiralo pri vseh sv. mašah v naši PZD. 
Tokrat so škofje spregovorili o neprecenljivem daru  prvega zakramenta sv. krsta, le 
delček naj bo poudarjen: »Za nas je zakrament krsta velik dar nebeškega Očeta. S 
krstom smo postali Božji otroci in člani njegove svete Cerkve. Jezus je učil, da je krst 
potreben za odrešenje: »če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje 
kraljestvo« (Jn 3,5). Zato Cerkev že od samih začetkov ne krščuje samo odraslih, 
temveč tudi otroke. Nebeški Oče ljubi in spremlja človeka od spočetja naprej in ga 
vabi k sodelovanju. V Katoliški Cerkvi so lahko krščeni otroci in nekrščene odrasle 
osebe. Zakrament krsta redno podeljujejo škofje, duhovniki in diakoni. V skrajnih 
primerih pa ga lahko podeli vsak človek, ki ima pravi namen, oblije krščenca z vodo in 
pri tem reče: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (KKC 1256). Med 
Božje otroke so sprejeti tudi tisti, ki so bili krščeni s t. i. krstom krvi, to je z mučeniško 
smrtjo pred prejemom krsta, ter mrtvorojeni otroci, za katere so starši oz. drugi izrekli 
krst želja. Glede otrok umrlih brez krsta Cerkev zaupa Božjemu usmiljenju, da tudi 
zanje obstaja pot zveličanja (KKC 1261). Vabimo vse starše, da svojim otrokom v prvih 

mesecih po rojstvu omogočijo krst in 
nato krščansko življenje. Starši ob 
krstu v imenu svojih otrok izpovejo 
vero in izrečejo obljubo, da bodo svoje 
otroke vzgajali v veri Cerkve. To 
pomeni, da jih bodo izobrazili v veri, 
jim omogočili udeležbo pri verouku v 
domači župniji, obhajali krščanske 
praznike, gojili družinsko molitev in ob 
primernem času poskrbeli za prejem 
svetega obhajila in birme. Zato tudi 
pripravo na krst vzemite resno in 
odgovorno.« 

 
 

Povzeto po postnem pismu slovenskih škofov 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – marec 2017 
  

Sreda 1. mar.: Pepelnica – začetek postnega časa  
Ponedeljek 6.mar. ob 16.00: Srečanje za starše prvoobhajancev  
Petek 10.mar.: Duhovni vikend za 8.razred na Homcu /zaključek v nedeljo ob 13.00/ 
Sobota 11. mar. ob 11.00: krstna sobota v Šempetru in Libeličah  
Nedelja 12.mar. ob 11.00: maša pri Sv. Magdaleni na 2.postno nedeljo  
Četrtek 16.mar: PRIPRAVA NA KRST za starše in botre v Dravogradu ob 17.00  
Četrtek 16.mar.: postna duhovna obnova za sodelavce v Šempetru ob 19.00 
Petek 17.mar.: TEČAJ PRIPRAVE NA ZAKON V DRAVOGRADU ob 19.00 / tudi v soboto in nedeljo/ 
Sobota 18.mar.: začetek tedna družine – liturgično praznovanje praznika Sv. Jožefa 
Sobota 18.mar. ob 9.00 – 13.00 ure: PRIPRAVA za prejem službe izrednega delivca obhajila v Dravogradu  
Sobota 18.mar: ob 12.00: krstna sobota v Dravogradu in poroka Razgoršek-Čekon 
Ponedeljek 20. mar ob 17.00: postna duhovna obnova za sodelavce v Dravogradu (za Šentjanž, Ojstrico in Dravograd) 
Sobota 25.mar.: zaključek tedna družine – liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja, krst na Viču ob 9.30 
Nedelja 26.mar.ob 9.30: SLAVILNA MAŠA v DRAVOGRADU 
Nedelja 26.mar.ob 15.00: križev pot v naravi v župniji Šempeter    
Četrtek  30.mar.: škofijsko postno romanje na Slovaško  
-ob petkih, sobotah in nedeljah bomo v Dravogradu molili pred sveto mašo križev pot. Naj bo vsaj ob nedeljah tudi v 
 ostalih župnijah  (15.minut pred sveto mašo)  
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MAREC 2017 – postni mesec 
 

 

Postiti se … spremeniti (na bolje) nekaj v svojem 

vsakdanu: za tistega, ki veliko dela, je lahko to polurni 
sprehod, za drugega mogoče deset minut, v katerih 
se posveti razmišljujočemu besedilu ali preprosto sedi 
v tišini, mogoče v cerkvi. Za marsikoga bo mogoče 
res prava odločitev, da enkrat tedensko ne prižge 
televizije, za drugega pa morda končno kakšna dobra 
knjiga.  
Postni čas – to ni čas mučenja ali samotrpinčenja – 
preprosto lahko poskusimo, da bi v tem času vsaj 
malo uresničili svoje sanje in hrepenenja. Tako lahko 
malo za vajo že doživljamo praznik osvoboditve, 
praznik življenja … Tako lahko ta čas postane 
priložnost, da odložimo del bremena, ki nas loči od 

Boga. To je 
priložnost, da 
naredimo nekaj 
drugega, da lahko 
nekaj postane 
drugače. In rečeno 
čisto pošteno: skoraj 
se bojim, da so v 
mojem življenju čisto 
druge stvari, ki so me 
odvračale od živosti 
in me oddaljevale od 
Boga, kot pa prav 
košček čokolade ali 
mesa na krožniku. 

 

Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje 
 

Post spodbuja notranje razpoloženje za 

poslušanje Kristusa in prehranjevanje z 

njegovo besedo odrešenja.  

S postom in molitvijo mu dovolimo, da pride 

potešit najglobljo lakoto, ki jo doživljamo v 

notranjosti: lakoto in žejo po Bogu.  

Cilj posta je torej jesti resnično jed, ki je 

izpolnjevanje Očetove volje. 

 
 

POSTNA AKCIJA MLADIH 
Mladi, boste lahko v postu preživeli »40 UR BREZ TELEFONA«. Vsak dan 

v postu boš za eno uro svojega prostega časa (med 19.00 in 20.00) izklopil 

telefon in ta čas porabil za svoje odnose. Za druženje, za pogovarjanje, za 

prijateljstva, ne da bi me pri tem kaj motilo ali vznemirjalo. #Resničnost je 

lepša. Si sposoben tega? Jasno da si!!! 
 

POST, ZDRŽEK ... 
 

++ strogi post: postimo se ob kruhu in vodi ali z drugimi jedili tako, da se najemo do sitega le enkrat na dan. 

Strogi post vključuje tudi zdržek mesnih jedi. 

+ zdržek: ne jemo mesnih jedi ob petkih. Zdržek še posebej velja za petke v postu. 
 

Pri bogoslužju: v postnem času od pepelnice do velikega četrtka odpadejo vzkliki aleluja; molitev ali petje slave. 

Bogoslužni prostor je brez okrasja. Lahko so postni simboli brez zelenja (kamni, trnje, simboli). Izjeme so slovesni 

prazniki (sveti Jožef, oznanjenje, župnijski prazniki …), takrat ni posta, moli ali poje se slava in se prostor se krasi. 

KRSTI: V januarju in februarju ni bilo nobenega krsta 
POROKE:  še ni bilo poroke v letu 2017 

POGREBI: V Očetovo hišo so odšli: + Kašnik Jožef-Šempeter, + Penšek Jožica-Dravograda, + Pušnik Ludvik-
Dravograd, + Krumpačnik Jožef-Dravograd, + Kumer Katarina-Šempeter, + Močnik Valentin-Šentjanž,              
+ Katarina Špiljak -Dravograd,  + Dunja Jazbec-Šentjanž, + Marija Pukel-Šempeter, + Predolnik Jožef-
Dravograd, + Kadiš Marija-Črneče, + Šnabl Kristijan-Libeliče, + Ana Sajevec-Libeliče, + Ivan Močnik-Libeliče, + 
Vincencija Močnik-Libeliče, + Katarina Strmčnik-Libeliče; Naj počivajo v miru.  Večna luč naj jim sveti.    

 

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


