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UVODNA BESEDA UREDNIKA  
  

Cenjeni bralci našega glasila 
Studenec. Smo sredi postnega časa, 
ki se počasi preveša v svojo zadnjo 
polovico. Kmalu bo Cvetna nedelja 
in Velika noč. Krščanska vera ima to 
posebnost, da se začenja s koncem 
Jezusovega zemeljskega življenja. 
Odločno nad vsem preostalim 
dogajanjem prevladuje Kristusovo 
vstajenje v moči Svetega Duha na 
dan Binkošti. Kar je “zadnje”, je 
sedanjost. Po Jezusovem vstajenju 
smo v “poslednjih časih”. To 
pomeni, da je Kristus oče zmagal, 
čeravno boj proti zlu še svetu ni 
končan. Zgodba velikonočnih 
dogodkov je središče, srce 
krščanskega življenja. Izpoved vere 
prvih kristjanov je vsa osredotočena 
na veliko noč: “Izročil sem vam 
predvsem to, kar sem sam prejel: 
Kristus je umrl za naše grehe, kakor 
je v Pismih. Pokopan je bil in tretji 
dan je bil obujen. To ne pomeni, da 
je Jezusovo učlovečenje za vero 
manj važno, le da pozornost prvih 
kristjanov ni bila usmerjena v 
Jezusovo rojstvo, temveč v njegovo 
vstajenje in v dar Svetega Duha. Na 
tak način je Jezusovo življenje 
“vzvratno” predstavljeno: začenja se 
z velikonočno skrivnostjo. 
Zakaj je bilo tako? Cerkev pozna 
samo “en praznik”, in sicer veliko 

noč, ki vsebuje smrt, vstajenje in 
obljubo vrnitve na svet ob koncu 
sveta. Izraz velikonočna skrivnost 
zaobjema celotno Jezusovo življenje 
od rojstva do vnebohoda. Križanje je 
tesno povezano z vsem življenjem 
kot dar svojemu Očetu in  človeku. 
Trditev “Jezus je umrl za” je 
enakovredna trditvi “živel je za”. 
Bog ni poslal svojega Sina, da bi 
umrl, ampak da bi živel, da bi 
oznanjal s svojim življenjem. 
Njegova smrt dopolnjuje vse 
njegovo življenje. Zakramenti in 
sploh liturgija so komemoracija 
velike noči. Cerkev ima svoj vir v 
velikonočni skrivnosti. V tem je 
pomen nedelje, vsakokratnega 
dneva Gospodovega vstajenja. Tudi 
življenje svetnikov ima velikonočno 
vsebino. Cerkev proglaša 
velikonočno skrivnost, ki se je 
uresničila v življenju svetnikov, ki so 
trpeli s Kristusom in so z njim 
poveličani. Vse to obhajamo v moči 
in milosti Svetega Duha. 
Tudi naša osebna molitev je 
vključena v ta velikonočni pojem, 
zato smo velikonočni kristjani. 
Gotovo bomo z veseljem obhajali te 
čudovite skrivnostne dneve 
Gospodovega vstajenja. Prav je 
tako. A ne pozabimo. Do velike noči 

pridemo samo preko velikega petka. 
Zato ne ignorirajmo dogajanj pred 
veliko nočjo. Pridite k slavljenju 
Gospodove zadnje večerje v 
Dravograd, kjer bodo ti obredi 
potekali. Pridite k spominjanju 
njegovega trpljenja,  ki ga bomo 
obhajali pri Sv. Križu. Naj tudi 
blagoslov jedil na veliko soboto 
prinese spodbudo, da bomo zares 
velikonočni kristjani.  
Vsako leto me boli, ko vidim, da 
starši svojih otrok niti za veliko noč 
ne pripeljejo več k svetim mašam. 
Pa je veliko maš ta dan. Povsod v 
naših farah. Saj nekaj starejših še je, 
a otrok ni. Res se sprašujem kako je 
to mogoče? Ja, žal je mogoče, ker 
smo veliko noč zožili le na 
velikonočni žegen, ko so naša 
svetišča povsem polna, velikonočna 
nedelja pa je izgubila pri mnogih 
kristjanih svoj sijaj. Nekdaj so za 
veliko noč verniki kupovali nove 
'gvante', obleke, da so bili novi. 
Opravljali so sveto spoved za 
velikonočne praznike. Vse, da bi bili 
resnični velikonočni kristjani. Kje 
smo izgubili sodobniki svoj 
kompas? V neveri sedanjosti. Zato 
se bomo morali naučiti svoj poklic 
kristjana povsem na novo 
vrednotiti. Naj vam uspe! Pa 
blagoslov velike noči vsem. 

Igor - žpk

.
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi – marec 2017 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

 

PEPELNICA - ZAČETEK  POSTA - 1.3.2017 
Tudi letos smo stopili v štiridesednevni post  na pepelnično 
sredo z darovanimi sv. mašami  v vseh župnijah PZD in kot 
znamenje, da se želimo spokoriti in spreobrniti svoja srca h 
Gospodu, smo opravili obred pepeljenja in se poglobili v 
smisel milostnega časa-posta: kristjani v tem času želimo 
poglobiti svojo vero, z postom premagati razne razvade in 
utrditi voljo, globlji pomen posta na pepelnično sredo in veliki 
petek pa je v tem, da z temi dejanji kristjan pokaže, da je 
Kristus moj Odrešenik in Odrešenik vseh ljudi, vsi smo 
njegovi, ne samo po duši, ampak tudi po ljubezni, s katero 
objema vse ljudi. Za pravo živetje posta so vsako nedeljo po 
sv. maše podeljene vernikom postne spodbude na osnovi 
evangelija, ki jih pripravlja Tajništvo ŽPS.    
 

MOLITVENA URA ZA DUH. POKLICE s PEVCI 
PZ ‘Studenec’ DRAVOGRAD - 2.3.2017 

Prvi četrtek v mesecu marcu so molitveno uro za duhovne 
poklice pripravili pevci odraslega pevskega zbora Dravograd. 
Lepa molitvena ura, ki so jo obogatili s svojim petjem, je 
skupaj z rednimi molivci za duhovne poklice izzvenela kot 
nežna, mila in goreča priprošnja k Bogu za duhovnike in za 
milost novih duhovnih poklicev, da ne bi zmanjkalo pastirjev v 
Gospodovem vinogradu.   
 

DUHOVNE VAJE ZA MOLIVCE DUHOVNIH 
POKLICEV V OLIMJU - 3.-5.3.2017 

Od petka 3. do nedelje 5. marca  so v minoritskem samostanu 
Olimje, pod vodstvom s. Štefke Klemen- uršulinke,  potekale 

duhovne vaje za molivce za duhovne poklice, z naslovom: 
»Vnema nas Kristusova ljubezen !« Duhovnih vaj smo se 
udeležili tudi molivci  iz naše PZD (iz Dravograda 6 in 
Šempetra 1) in skupaj z molivci iz drugih župnij – mariborske, 
ljubljanske, celjske škofije,  v ljubezni z Jezusom in  v edinosti 
med seboj,  pletli pristno božje občestvo. Trije dnevi 
duhovnih vaj so nas preko duhovno globoko, nežno in z vso 
pozornostjo v ljubezni Jezusovega neprecenljivega darovanja 
na križu, oblikovanega programa (preko srečanja med seboj 
in z Njim, s čudovitim petjem, molitvenimi urami pred 
izpostavljenim Najsvetejšim, globokih duhovnih katehezah od 
posta do velike noči, prebranih evangelijskih odlomkov, 
opravljenega zakramenta sv. spovedi, molitev hvalnic, 
večernic, križevega pota, darovanih sv. maš s strani  patrov- 
duhovnikov  v vsej preprostosti in globočini Ljubezni, tako 
domačimi nagovori patra g. Ernesta o globoki veri in 

neomajnega zaupanja v božjo voljo) peljali do spoznavanja 
našega poslanstva molivca za duhovne poklice.  
I.K.                             

DUHOVNI VIKEND NA HOMCU ZA 8. 
RAZRED PZD - 10.3. do 12.3.2017 

Tega duhovnega vikenda na Homcu se je udeležilo 28 
birmanskih pripravnikov (skoraj vsi)  iz vseh župnij PZD. Velike 
spodbude za udeležbo so jim posredovali kateheti in 
animatorji z željami, bi naši mladi spoznali:da je lepo biti 
veren, da je "kul", če se lahko navdihuješ pri Jezusu. Jezus je 
"car", kot rečejo mladi, ne samo zato, ker se ni nikogar bal in 
ker je pomagal vsakemu človeku. On je "car" zato, ker se 
daruje za vsakega izmed nas iz čiste ljubezni. Tako kot se 
starši darujejo za svoje otroke. Res bilo je » kul« in Jezus se je 
približal tem mladim kot pravi prijatelj in Odrešenik. 
   

MENJAVA PEVSKIH ZBOROV IN BRALCEV 
BERIL PO ŽUPNIJAH PZD - 12.3.2017 

Za poživitev in povezovanje v  svetem postnem  času, se je  na 
2. postno nedeljo v vseh župnijah  PZD zgodila izmenjava 
cerkvenih pevskih zborov in bralcev beril. Tako smo verniki z 
veseljem v vsaki župniji sprejeli pevce in bralce iz druge 
župnije in doživeli sv. maše drugače kot običajno z domačimi 
pevci in bralci. Globlje  smo se med seboj začutili, da se 
pravzaprav v vseh župnijah pevci in bralci vsako nedeljo s 
svojim sodelovanjem pri sv. mašah trudimo za isti cilj: 
prepevati, brati božjo Besedo Bogu v čast, graditi lepe 
medsebojne odnose  in  lepa  Jezusova župnijska občestva.   
 

KRIŽEV POT – vsi petki, sobote, nedelje 
pred sv. mašami v župniji Dravograd 

»Križev pot   je premišljevalna molitev, ki so jo najprej poznali 
romarji v Jeruzalemu. Hodili so po poti, po kateri je šel s 
križem na Kalvarijo sam Gospod Jezus Kristus. Ko molimo to 
priljubljeno molitev, z Jezusom sočustvujemo in podoživljamo 
njegovo trpljenje od Pilatove smrtne obsodbe pa do smrti na 
križu in položitve v grob.« Premišljevanje in podoživljanje 
Jezusovega trpljenja nam zelo pomaga na poti svetosti. Zato 
ga tudi v župniji Dravograd zelo radi molimo in sicer ves čas v 

postu ob petkih, sobotah in nedeljah pred sv. mašami. Križev 
pot pripravijo in molijo posamezne skupine v župniji 
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(veroučenci in njihovi starši, pevci, molivci, Karitas, bralci 
Božje besede).  
Posebej so molili križev pot v Šempetru na tretjo postno 
nedeljo popoldan.     
 

TEDEN DRUŽINE - 19. do 25.3.2017 
Teden družine je potekel med nedeljo, 19., in soboto, 25 
.marca, pod geslom »Pogumno srce«. Letos je bil  ob 
prazniku zavetnika družin (Sv. Jožefa ) izpostavljen pomen 
mož in očetov.  Tudi v naši PZD je bilo nekaj konkretnih 
pobud, ki so se lepo izvedle: Ob prazniku sv. Jožefa (na tretjo 
postno nedeljo) so možje pri sv. maši  prejeli poseben 
blagoslov in pobudo, da možje v tem tednu vsak večer doma 
vodijo družinsko molitev; možje so bili povabljeni na skupno 
srečanje v župnišče v Dravograd  udeležilo 10 moških), kjer so 
si ogledali zanimiv film in imeli skupni večer. Matere so bile še 
s strani župnije počaščene z aranžmajem zvončkov in 
pecivom. V nedeljo pa je matere in ženske po sv. maši 
počastil s cvetjem ženski odbor stranke SDS iz Dravograda.  

Posebno slovesnost ob 
materinskem dnevu so 
za vse mame pripravili 
po sobotni večerni maši 
veroučenci v župniji 
Šentjanž. In podali 
naslednje misli o mami:« 
Draga mama.  Nihče ni 
kakor ti. Nihče ne čuti 
kakor ti. Nihče se smeje, 
joče kakor ti. Nihče ne 
zna pobožat, potolažit 
kakor ti. Nihče se ne 
razdaja kakor ti. In 
včasih se zgodi, da ko 
Bog te k sebi vzame, 
vem, kaj si pomenila mi. 

Hvala vsem za počastitev mater in globokega spoštovanja 
materinstva. 

SLAVILNA MAŠA  MLADIH  V 
DRAVOGRADU  – 26.3.2017 

Na 4. postno nedeljo so mladi iz PZD darovali slavilno mašo za 
srečo in blagoslov mlade družine. Pred sv. mašo so mladi 
pripravili in izvedli tudi križev pot, ki je vse globoko duhovno 
nagovoril in izpraševal vest, saj se je vsak s svojim vsakdanjim 
življenjem lahko prepoznal na postajah križevega pota. 
Glasbena skupina slavilni bend je duhovno pestrila sv. mašo, 
globoko pa je nagovorila Božja beseda in nagovor g. župnika 
Igorja. Veliko skrivnostno lepega-božjega se je zgodilo in se 

globoko dotaknilo src vsakega izmed nas. Še posebej: Pusti 
Jezusu, da te obsije s svojo lučjo in pride k tebi, dopusti, da 
On deluje po Njegovo v tebi, ne, da mu ti vsiljuješ svojo voljo. 
Samo tako boš obrodil sad in postal luč za druge, ki jih bo 
privabila v župnijsko občestvo k Jezusu. Naj bo dež, ki bo 
namočil izsušeno dušo. Hvala mladim za njihovo pričevanje in 
pogum v hoji za Kristusom.    

IZOBRAŽEVANJE IZREDNIH DELILCEV 
OBHAJILA V DRAVOGRADU – 

18. in 25.3. 2017 
 Dve marčevski, postni soboti sta bili v Dravogradu še posebej 

živahni. Zbralo se je namreč več kot 35 dosedanjih izrednih 

delivcev Koroškega naddekanata ter tistih, ki bodo to 

poslanstvo šele začeli. Zaradi vedno manjšega števila 

duhovnikov se namreč vedno bolj kaže potreba, da na pomoč 

v župnijah na vseh področjih pristopijo tudi laiki. Poslanstvo 

izrednega delivca Sv. Obhajila je tako pomoč pri deljenju Sv. 

Obhajila pri Sv. maši, kot tudi prinašanje evharistije bolnim in 

onemoglim članom skupnosti, ki zaradi bolezni ali starosti ne 

morejo prisostvovati obredom v župnijskih cerkvah. 

Prvo soboto smo tako zbrani prisluhnili dr. Avguštinu Lahu, ki 

nas je vpeljal v teološko skrivnost Evharistije, cistercijan pater 

dr. Nikolaj Aracki pa nam je potem predstavil še liturgični 

potek in posebnosti sv. evharistije. 

Druga sobota je bila namenjena pripravi na prinašanje Sv. 

Obhajila na domove. Tako je dr. Vinko Potočnik spregovoril o 

staranju in onemoglosti ter o načinih pristopa do bolnikov, 

invalidov in njihovih svojcev.  Psihologinja dr. Jožica Gamse pa 

je predstavila posebnosti in izzive pri delu s starejšimi, ki jih 

težijo hude starostne bolezni, kot sta demenca in senilnost. 

Vsa predavanja so izzvenela v lepem vzdušju in predvsem v 

dialogu ter izmenjavi mnenj in izkušenj. 

Zahvala velja vsem, ki so omogočili, da je lahko izobraževanje 

potekalo na Koroškem in še posebej vsem ženam, ki so vsako 

soboto vse zbrane pogostile z malico in kosilom. 

 MJ 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – april 2017 
Nedelja 2.april ob 14.00: postni pohod okrog Jezu na Golici (Avstrija) 
Ponedeljek 3.april: seja ŽPS Dravograd po maši ob 18.30 
Četrtek 6.april ob 19.30 – seja ŽPS Šentjanž 
Petek 7.april ob 8.00 do 11.30 – cvetni petek pri Sv. Križu (gost nadškof Kramberger)-spovedovanje 
Petek 7.april ob 17.00 v Dravogradu: skupna priprava na spoved in  posamična odveza 
Nedelja 9.april: praznovanje cvetne nedelje v farnih cerkvah 
Torek 11.april ob 18.30: seja Odbora za dobrodelnost župnije Dravograd 
Sreda 12.april ob 10.00: krizmena maša v Mariborski stolnici 
Sreda 12. april ob 18.00: obhajanje Pashe s pevci in člani ŽPS župnije Dravograd – v kapeli 
Četrtek 13.april: praznovanje Velikega četrtka s starši prvoobhajancev v Dravogradu (za vse župnije in prvoobhajance) 
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Petek 13.april ob 15.00: Križev pot od Lahovčeve kapele na Vratih k cerkvi Sv. Magdalene 
Petek 13.april ob 17.30: postno premišljevanje Jezusovih zadnjih besed na križu, obredi velikega petka pri Sv.Križu 
Sobota 15.april: blagoslovi ognja in jedil (glej razpored v oznanilih)  
Nedelja 16.april: VELIKA NOČ – slavja po župnijah po razporedu 
Ponedeljek 17.april: Emavs na Viču ob 9.30 in pri Sv. Duhu ob 11.00; pri ostalih cerkvah po razporedu 
Torek 18.april ob 19.30 – seja ŽPS Libeliče 
Četrtek 20.april ob 17.00: RAZGOVOR ZA KRST (za starše in botre) 

Sobota 22. april: SREČANJE DRUŽIN Pastoralne zveze v DRAVOGRADU od 9.00 do 13.00 / prijave do 9.4./ 
Nedelja 23.april: maša pri Sv. Boštjanu ob 11.00 na nedeljo božjega usmiljenja 
Ponedeljek 24.april ob 19.30 – seja ŽPS Črneče 
Torek 25.april ob 18.30: god sv. Marka na Viču  
Ponedeljek 1.maj: začetek šmarnic v naših župnijah 
 

    
 

Resnično, resnično, povem vam:  
Če pšenično zrno ne pade v zemljo  
in ne umre, ostane sámo;  
če pa umre, obrodi obilo sadu.  
Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil;  
kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu,  
ga bo ohranil za večno življenje.  
Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj,  
in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.  
Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.« Jn 12,24-26 

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

Človeka ne more nobena stvar presenetiti, če čuti Gospodovo roko v svoji roki in če ga 

njegova dobrotna luč vodi.  
 

Če se nenadoma porušijo načrti, ki si jih imel, če stvari gredo narobe, če se zgodi nesreča, če 

te najzvestejši ljudje razočarajo, če prideš v ekonomsko stisko, če ugotoviš, da zanemarjaš 

duhovno življenje, če grešiš in začutiš svojo nebogljenost in nemoč, … 
 

V vsem tem lahko odkriješ Njegovo navzočnost in ljubezen. Postaneš lahko nepremagljiv. 

Življenje se ti razkrije kot velika skrivnost. Toda čut za Njegovo navzočnost, zavest Njegove pričujočnosti je treba gojiti. Zdaj je 

pravi čas za to! 
 

VABILO NA SREČANJE DRUŽIN v DRAVOGRADU –  
sobota 22. april od 9.00 do 13.00  

 

Člani Tajništva ŽPS Dravograd smo sklenili, da bomo 
pobudniki srečanja družin v Dravogradu v soboto 22.aprila. 
Zato smo medse povabili odličnega strokovnjaka za družino, 

g. Aleša Čerina /mož, oče štirih otrok, dedek, skavt, 
predavatelj, podjetnik, bloger/ in zakonca Kokalj (brat p. 

Marjana, ki ob nedeljah pomaga v Šentjanžu in Šempetru).  
Za otroke pripravljamo ustvarjalne delavnice, polne igre in 

smeha, za starše pa vzgojne ure kot pomoč pri njihovi vzgoji. 
Pridite, ne bo vam žal časa, ki ga boste namenili svoji družini 

in lepim odnosom v njej. Na koncu srečanja bo tudi topel 
obrok, zato potrebujemo pravočasne prijave (do 9.4.).    

 

 
 
 
 
 

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


