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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  

Cenjeni bralci našega glasila 
Studenec. Prečudoviti dnevi velike 
noči so za nami. Nedavno smo se 
spominjali malega Jezuščka v 
jaslicah pod božičnim drevesom, 
obkroženega z ovčicami, pastirji in 
drugimi figuricami. Natanko ta isti 
Jezušček je kriv na Veliko noč. Na ta 
dan je namreč vstal od mrtvih, 
potem ko so ga nekaj dni prej 
postavili trpeti na križ. No, potem je 
Jezus Kristus v mukah umrl, vstal od 
mrtvih in odšel v nebesa in s seboj 
odnesel bremena naših grehov, da 
nam ne bi bilo treba trpeti. Ja, to je 
preprost odgovor o veliki noči, ki ste 
ga morda nekateri starši uporabili, 
ko ste otrokom razlagali veliko noč. 
Tile čudoviti dnevi so zdaj za nami in 
nekaj fotografij je objavljeno tudi v 
tem našem glasilu. Škoda, da tudi v 
ostalih župnijah več tega dogajanja 
niste zabeležili s fotoaparatom.  
Pred nami pa je mesec maj, za 
mnoge prelepi mesec cvetja in 
nežnih občutij, ko se zdrami tudi 
človekovo srce. O, kako si želim, da 
bi se prenekatero srce, posebej 
otroško,  zganilo in redno prihajalo k 
šmarnični pobožnosti. Šmarnice so 
kljub nenehnemu vsakdanjemu 
hitenju in polnih urnikih še vedno 
ena najbolj priljubljenih ljudskih 
pobožnosti na Slovenskem. V 
mesecu maju oživijo cerkve, 
podružnice, vaške kapelice in druga 
znamenja ob pozornem poslušanju 

šmarničnega branja, molitvi, 
prepevanju ljudskih pesmi in litanij. 
Najbolj vestni in vztrajni ne 
manjkajo niti en dan, po končani 
pobožnosti pa se radi družijo z 
vrstniki. Tudi v naših župnijah 
bodo spet, vsaj nekateri otroci 
veselo slavili našo nebeško mamo 
Marijo, ji doma narejali majhen 
oltarčke in tako poglabljali ali pa na 
novo vzpostavljali svoj odnos do 
Marije. Cenjeni starši – spodbudite 
svojega otroka k obisku te 
pobožnosti. Tu se vaš otrok 'naleze' 
ljubezni. Ljubezni do vsega, do 
svetega, do staršev in nebeške 
mame Marije. Ta ljubezen jim bo v 
odraslosti še kako prišla prav, 
posebej v težkih življenjskih 
situacijah. Duhovniki šmarnice 
uporabimo tudi kot posebno 
katehezo za otroke, zato je nastalo 
posebno šmarnično branje za 
otroke in posebno za odrasle 
vernike. Tudi letos imamo bogato 
ponudbo tovrstnega branja. 
Spremljali bomo dogajanja o 
nastanku božjepotne cerkve na 
Skalnici nad Gorico, ki je 
najpriljubljenejša božja pot na 
Primorskem in letos slavijo 300 
letnico kronanja te Marijine 
podobe, ki je v oltarju. Otroci in 
starši – vabljeni. 
Poleg praznovanj velike noči pa sem 
posebej hvaležen za odlično 
srečanje družin, ki smo ga 

poimenovali DAN DRUŽIN: Zahvala 
tudi s tega mesta vsem članom 
tajništva ŽPS Dravograd in posredno 
članom tajništva PZD za korajžo, da 
smo tako smelo in odlično zastavili 
projekt. Pa seveda veeelikaaa 
zahvala staršem, ki ste prišli.  
Po vaših odzivih sodeč ste bili z 
srečanjem in gosti izjemno 
zadovoljni. Podan je bil predlog, da 
bi se odslej tako srečanje 'moralo 
zgoditi' za vse družine, ki se skupaj z 
otrokom pripravljajo na prvo sveto 
spoved in na praznik prvega svetega 
obhajila. Bomo razmislili o tem.  
Ko boste prelistali tole glasilo, boste 
ugotovili, da bomo letos ponovno 
dneve celoddnevnega češčenja 
Sv.Rešnjega Telesa spet obhajali v 
župnijah vsaka zase. (molitveni dan)  
Nadškofijska pastoralna služba je 
našo dosedanjo obliko čaščenja 
'odsvetovala' /saj veste, vsaka župnija je 

isti dan 4.maja slavila Jezusa določen čas, 
v Dravogradu pa smo imeli celonočno 

češčenje/ Sedaj tega več ne smemo, 
zato bodo letos dnevi češčenja spet 
posebej v vsaki župniji.  
Župniji Šentjanž in Šempeter ga 
imata v januarju.  
Vsem bralcem želim lep Marijin 
mesec maj in vse dobro ter radi 
prebirajte naše skupno glasilo 
Studenec.  
 

Igor - žpk

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

 

 

 POSTNI DOGODKI V ŽUPNIJI SV. PETER NA KRONSKI GORI - 16. 3. - 2. 4. 2017 
Čeprav je naša župnija majhna, smo  skušali letošnjemu postu 
dodati nekaj več duhovnih dogodkov: molitve križevega pota 
pred nedeljskimi mašami, postno duhovno obnovo v četrtek  
16.marca s sv.mašo in poglobljenim razmišljanjem  h konkretnim 
delom posta: molitvi, odpovedi in dobrim delom; križevega pota 
v naravi pri Hanjžijevi kapeli, ki nas je spodbujal k ljubezni do 
Boga in bližnjega ter bil duhovna priprava na praznik življenja – 
veliko noč, pričevanjem p. Marjana Kokalja o šestmesečni 
izkušnji  življenja na Filipinih.                                                            B.J. 

 

DUHOVNA OBNOVA ZA SODELAVCE VSEH ŽUPNIJ PZD - 20. 3. 2017 

20. marca je v Dravogradu potekala postna duhovna obnova 
za  sodelavce iz vseh župnij naše PZD (v prejšnji številki je dogodek 

izpadel iz dejavnosti naših župnij PZD). Žal je bila udeležba skromna  ( 
le15 ). Predstavljeno je bilo bistvo posta (molitev, postenje, 
dobra dela)  in smisel postne duhovne obnove ( vzpostaviti, 
pretehtati, poglobiti svoj odnos do Boga, do sebe, do 
skupnosti, župnijske skupnosti v kateri živimo). Z darovanjem 
sv. maše, smo poglobljeno vstopili v osebni odnos z Bogom in 
občestvom, v  meditaciji smo razmišljali kako kot kristjan 

živim v konkretnem življenju in spoznali  merila za,  naše 
celostno krščansko življenje ( Mojzesov in Jezusov 40 dnevni 
post, 10 božjih zapovedi, Božja beseda sv.  Pisma, molitev, 
sv.maša, sv. evharistija, zakramenti).Srečanje smo zaključili z  
različnimi načini molitve  v manjših občestvih in prišli do 
spoznanja, da bo še potrebno veliko molit za trdnost, 
hrbtenico nas kristjanov in krščanskega življenja v tem 
viharnem morju sveta.                                                                 I.K. 

 
MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE S SODELAVKAMI KARITAS -  6. 4. 2017 

Prvi četrtek v mesecu aprilu so molitveno uro za duhovne 
poklice pripravili sodelavci Karitas. Veliko vernikov se je 
zbralo k molitvi. Pred izpostavljenim Najsvetejšim smo prosili 
Boga za trdnost naše vere, za papeža Frančiška, za našega 
nadškofa Alojzija in za vse duhovnike in za nove duhovne 

poklice. V darovani sv. maši nas je župnik Igor še posebej 
spodbujal k potrebnosti molitve za nove duhovne poklice. Ob 
koncu smo v  skupni molitvi vse izročili Mariji, Kraljici 
apostolov,  da prosi za nas.                                                         I.K. 

 

CVETNA NEDELJA in POSTNI POHOD V TIŠINI OB JEZU NA GOLICI - Cvetna nedelja - 9. 4. 2017   

Dopoldanski čas smo tudi letos 
preživeli s praznovanjem prelepe 
cvetne nedelje in lepih procesij okrog 
cerkva po naših župnijah. Spet se je 
pokazalo, koliko našim vernikom 
svetna nedelja še pomeni. Nobeden 
otrok ni bil brez snopka, pegla 
itd…tudi odrasli ta dan z veseljem 
obudijo običaj cvetnonedeljskega 

dopoldneva. Tako je bilo slovesno v 
vseh župnijah naše PZD (žal slik od 

drugod ni) 
V popoldnevu cvetne nedelje, se je na 
povabilo župnika Igorja odpravilo 33 
vernikov iz župnije Dravograd na 
postni pohod v tišini  v sosednjo 
Avstrijo na jez Golica. Namen našega 
postnega pohoda v tišini je bil, v 

molitvi opraviti spokorno bogoslužje v 
čast križanega Jezusa. Pot, ki smo jo v 
tišini molitve prehodili, je bila od 
izhodišča ob jezu Golica, z vmesnimi  
molitvenimi postajami  ob jezu, do 
cerkvice sv. Vincencija v kotu jeza, 
kjer smo opravili sklep spokornega 
molitvenega bogoslužja s prošnjami 
odpuščanja  k Božjemu usmiljenju.  



3 

 

Na poti, ki smo jo skupaj prehodili smo tako srečali trpečega Jezusa in njegovo in našo mater Marijo in jima izročali svoje življenjske 
križe, tudi začutili svojo krivdo greha, prosili odpuščanja in v globoki hvaležnosti do Jezusa začutili  naše velike vsakodnevne milosti, 
ki nam jih je Jezus zaslužil.                                                                                                                                                                                         I.K.   
 

EKUMENSKI POHOD PEŠ in S KOLESI ter EKUMENSKA MOLITEV prijateljev  
Benediktove poti iz Št.Pavla – 11.4.2017  

 
Člani Benediktove romarske skupnosti so se v torek 11.aprila oglasili 
v Dravogradu, saj so ta dan želeli opraviti v naši cerkvi v Dravogradu 
ekumensko molitev. Poleg Dekana KR Mag. P.Siegfieda Stattmana 
OSB in katoliškimi verniki se je srečanja udeležilo tudi nekaj vernikov 
protestantske skupnosti. Z njimi je bila njihova duhovnica, ki je v 
prijetnem nagovoru spodbujala k zavzetemu delu za zbližanje 
vernikov, k delu za edinost, saj nas povezuje isti Kristus. V postu ga 
želimo z odpovedjo in dobrimi deli za bližnjega posnemati. Posebej 
lepa in pomenljiva pa je bila ekumenska molitev.  
Nekateri so bili s kolesi, druga skupina pa z dr. Maierjem, skrbnikom 
poti je vso pot prehodila peš. Še obvezna fotografija in že so odšli 
dalje.                                                                                                            I.G.  

 

PASHALNA VEČERJA V DRAVOGRADU -  velika sreda - 12. 4. 2017 
Na veliko sredo,12.aprila smo bili 
povabljeni člani ŽPS Dravograd, pevci in 
oba ključarja na pashalno večerjo v našo 
župnijsko kapelo. Ta večerja je spomin, ko 
je Bog s svojo močno roko izpeljal Izraelce 
iz Egiptovske sužnosti. Gre za obredno 
zahvalo Bogu  za rešitev iz sužnosti. 
Pashalna večerja je bila sestavljena iz 
nekvašenega kruha, pečenega enoletnega 
jagnjeta, jajca, hrena in grenkih zelišč. 
Sam obred je potekal v tišini, razen ob 

branju psalmov in petju. Pri zadnji pashalni večerji, ki jo je Jezus (na veliki četrtek-obhajamo spomin zadnje večerje )  zaužil s svojimi 
učenci, je postavil zakrament sv. Evharistije ( sv. maše) in vsaka sv. maša je spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Jezus je takrat 
povzdignil kruh in vino, ju blagoslovil ter naročil, naj to delamo v njegov spomin. Tako se Jezus pri vsaki sv. maši vedno znova na 
nekrvav način pod podobo kruha in vina po duhovnikovih posvečenih rokah daruje za nas, da bi nas odrešil sužnosti greha in nas 
popeljal v večno, srečno življenje. Vsaka sv. maša je enkratna in neponovljiva. Ob koncu smo si podelili doživetja, bili izredno 
hvaležni za to izkušnjo in da sedaj bolj razumemo kaj se dogaja pri sv. maši. Bogu hvala za ta prečudoviti dar pashalne večerje.                                                                                                                                                                           

J.M. 
 

UMIVANJE NOG – VELIKI ČETRTEK V DRAVOGRADU- 13. 4. 2017 
Na veliki četrtek, ki govori o  postavitvi zakramentov 
evharistije in mašniškega posvečanja ter o trpljenju, 
smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa Kristusa, smo 
straši otrok letošnjih prvoobhajancev sodelovali pri sv. 
maši in umivanju nog. Tako smo podoživeli Gospodovo 
velikonočno večerjo in bili priča zapovedi medsebojne 
ljubezni, ki jo je Kristus na veliki četrtek postavil z 
umivanjem  nog učencev.  Duhovnik  je vzel posodo z 
vodo in nam zbranim staršem, umil noge in jih obrisal. 
 S tem je simbolično pokazal, da je v duhu dostojanstva 
duhovniške službe, služabnik zaupanih mu 
vernikov.  Doživetje je bilo resnično nekaj posebnega, 
nas staršev se je dotaknila tista posebna notranja 
iskrica duhovnosti in verovanja. Iskrico vere in ljubezni 
pa so ob tem obredu doživljali naši prvoobhajanci. V 
njihovih očeh se je zrcalila ljubezen, radost, veselje in 
ponos. S svojim sodelovanjem pri sv. maši  smo starši 
pokazali, da je naša medsebojna ljubezen močna in 

dejanje umivanje nog našega duhovnika potrjuje njegov globoki odnos služenja vernikom.                                                 mama Bernarda 
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KRIŽEV POT OD LAHOVČEVE KAPELE DO SV. MAGDALENE-14. 4. 2017 
V popoldnevu velikega petka smo se dravograjski farani (47) zbrali 
ob Lahovčevi kapeli na Vratih z namenom, da poromamo po poti 
Kristusovega in našega križevega pota od postaje do postaje do 
cerkvice Sv. Magdalene. Pot križevega pota smo namenili zase, da bi 
skozi luč Kristusovega trpljenja, pogledali na svoje življenje, se soočili 
s svojimi križi in v spoznanju svojih stranpoti prosili Jezusa za 
usmiljenje in moč spremeniti se ter za pogum, da bi zmogli vzeti z 
Njim vsak dan svoj križ  na svoje rame in se obrniti k vsakemu 
človeku, ki je potreben naše pomoči in mu pomagati. Hodili smo, 
molili, se ustavljali na postajah križevega pota in v luči Jezusove 
zmage nad smrtjo poromali še do petnajste postaje križevega pota v 
cerkvico Sv. Magdalene, kjer smo s sklepno molitvijo že gledali 
Vstalega Kristusa.                                                                                     I.K. 

 
VELIKI PETEK PRI SV. KRIŽU ZA VSE ŽUPNIJE PZD-14. 4. 2017 

Na veliki petek smo se  pri Sv. Križu zbrali verniki iz različnih župnij 
naše PZD, da bi se skupaj spominjali Jezusove smrti na križu. Obrede 

sta vodila domača župnika Franček in Igor. Srečanje se je pričelo 
zunaj cerkve z razmišljanjem o Jezusovih zadnjih besedah na križu, 
nadaljevalo  pa v njej z molitvami, prošnjami, češčenjem križa in se 
zaključilo z obhajilom. Župnikoma so pri obredih pomagali prisotni 

verniki, še posebej mladi  z branjem pasijona in petjem. Kot je dejal  
g.Igor so obredi povezali ljudi iz raznih krajev naše pastoralne zveze 

v skupno doživetje skrivnosti velikega  petka.                                                                                                         
Fr. Kot. 

 

VELIKONOČNI BLAGOSLOVI  JEDIL v Pastor.zvezi Dravograd - 15. 4. 2017 
Na veliko soboto je lepa priprava jedi za »žegen« in sicer: 
skrbno izbrano najboljše meso, kar simbolizira Jezusa 
Kristusa pravo velikonočno Jagnje, pobarvane »pirhe«, ki 
simbolizirajo Jezusove rane ali kapljice krvi, korenina hrena 
nas spominja na tri žeblje, s katerimi je bilo Jezusovo telo 
pribito na križ, ko okušamo njegovo ostrino, se spomnimo, 
da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. Potica je 
znamenje Božje dobrote in človekovega dela. V naših 
župnijah PZD so se tudi letos odvijali blagoslovi po 
ustaljenem redu in naše farne in podružnične cerkve so bile 
polne. Lepo je bilo pri Magdaleni, kjer je bilo na žegnu res 
pravo majhno jagnje, staro le tri dneve. Župnik nas je 
spomnil, naj ta žegen zaužijemo na velikonočno nedeljsko 
jutru v krogu družine, saj je to enkratna priložnost za 
družino, da se skupaj zbere pri mizi in v pogovoru. Hvala 
župnikoma Igorju in Frančeku in p. Marjanu, ki so ta dan z 
vso ljubeznijo poskrbeli za lepoto blagoslova in bogatimi 
sporočilnimi nagovori. Tudi s tem žegnom se ohranja, kar 
smo prejeli od dobrih staršev in to dajemo naprej otrokom in vnukom.                                                                                                         Z.M. 
 

VELIKONOČNA VIGILIJA V DRAVOGRADU- 15. 4. 2017 
Slovesen začetek vigilije( Slavje Luči)  na veliko soboto zvečer smo pričeli z 
blagoslovitvijo ognja in krašenjem velikonočne sveče, ki je bilo pred 
cerkvijo. Velikonočno svečo smo slovesno ponesli v neosvetljeno cerkev. 
Duhovnik je trikrat zapel: »Kristusova luč.« Ministranti so prenesli plamen 
velikonočne sveče ostalim vernikom. Stoje, s prižganimi svečami smo 
poslušali velikonočno hvalnico sveči. Potem smo v štirih svetopisemskih 
odlomkih odkrivali, kako je Bog vseskozi reševal svoje ljudstvo in ga 
pripravljal na odrešenje. Po zadnjem berilu iz stare zaveze smo prižgali tudi 
oltarne sveče. Ko je mašnik zapel »Slavo«, so ministranti zvonili z zvončki, 
orgle so se pet oglasile, iz lin zvonika se je  zaslišala pesem velikonočnih 
zvonov. Po 40-ih dneh posta je zadonela zmagoslavna Aleluja Vstalega. V 
litanijah vseh svetnikov smo prosili svetnike božje pomoči, župnik je  



5 

 

blagoslovil vodo, s katero bodo krščeni ti, ki bodo k svetemu krstu prinešeni v velikonočnem času.  S prižganimi svečkami smo  
izpovedali vero v troedinega Boga in župnik nas je  pokropil z blagoslovljeno vodo. Sledile so še prošnje in končali smo slovesnost  
velikonočne vigilije pri kateri so ubrano prepevali naši pevci.                                                                                                                                      Z.M. 

 

VELIKA NOČ V DRAVOGRADU - 16. 4. 2017 
Nedelja 16.april-Velika noč je naš največji Krščanski praznik, ko slavimo Gospodovo vstajenje (zmago Življenja nad smrtjo). Nekaj 
čisto  posebnega je bilo čutiti po naših župnijah PZD, ko so se že v ranih jutranjih urah začele vstajenjske procesije  s slovesnimi 
vstajenjskimi sv. mašami. V  Dravogradu nas je ob prihodu pred cerkvijo  najprej z veselimi melodijami pozdravila godba na pihala 
Ojstrica. Nekateri so postali in prisluhnili, drugi smo z upanjem in veseljem v duši pohiteli v cerkev h Božjemu grobu, da poiščemo 
Jezusa. Ob grobu smo našli kipec vstalega Kristusa in naše oči so se zazrle v  Najsvetejše. Velikonočno slovesnost je začel g.župnik 
Igor pri Božjem grobu, ko je s kadilom pokadil prazen grob in z Najsvetejšim v rokah trikrat zapel veselo Alelujo. Ključar je vzel v 
naročje kipec vstalega Kristusa, pevci so zapeli vstajenjsko pesem in že se je začela odvijati slovesna procesija okoli cerkve. To jutro 
je prišlo k sv. maši poleg rednih nedeljnikov tudi veliko dravograjskih velikonočnih kristjanov. Ene je gotovo pripeljalo trdno upanje 
in vera v Kristusa….druge morda le drobna, še tleča iskrica na dnu duše, že skoraj pozabljene vere v Jezusa Kristusa…jih je pripeljalo 
upanje, da s smrtjo le ni vsega konec…?.  
Procesija se je odvila v cerkev, kjer se je s kaditvijo daritvenega oltarja začela sv. maša. Božja beseda in evangelij po Janezu sta z 
opisom prvega  vstajenjskega jutra, ki so ga doživeli Marija Magdalena in apostola Peter in Janez ob praznem Jezusovem grobu in  
njihovem spoznanju, da je Jezus vstal in to s telesom in dušo, počasi pronicala tudi v naše duše, da bi nam odprla novo gotovost v 
našem upanju in veri, da bomo tudi mi skupaj s Kristusom vstali in se prerodili za novo življenje. Dotaknil se nas je nagovor- 
velikonočno voščilo našega g. župnika Igorja, ki je voščilo za čas, ki naj  si ga vsak vzame najprej za Boga in Bog bo dal čas za nove 
možnosti življenja. Hvaležnost in oživljena iskra vere je vstala v srcih ob molitvi očenaša in, ko smo si  podali roke in si iskreno zaželeli 
mir. Ob prejemu Jezusa v sv. Evharistiji,  se je na obrazih razlil nasmeh, hvaležnost za novo gotovost Življenja. Še dar za potrebe 
cerkve v procesiji okoli oltarja in osebno voščilo g. župnika Igorja in že smo pohiteli domov k družinski mizi, da vsi skupaj kot družina 
zaužijemo žegen.                                                                                                                                                                                                         I.K. 

 

DAN DRUŽIN PZD V DRAVOGRADU- 22.4. 2017 

”V družini prebiva ljubezen” je bilo geslo našega prvega srečanja družin Pastoralne zveze Dravograd, ki smo ga kar poimenovali Dan 
družin. V  soboto 22. 4. se je  v farni cerkvi v Dravogradu  zbralo 45 staršev in 33 otrok, ki smo jih bili zelo veseli skupaj z našima  

gostoma zakonca Kokalj iz Sevške doline in Aleš Čerin iz 
Ljubljane. V duhovnem nagovoru je v uvodu župnik 
spomnil, kaj in kje se ‘zgodi’ sreča v družini. Kako 
pristopati k vzgoji, pa sta razkrila s konkretnimi primeri iz 
svojih izkušenj zakonca Kokalj in Aleš Čerin. Pristen 
nagovor iz bogatih izkušenj vseh treh pričevalcev je 
pomagal staršem odkrivati svoje neizmerno pomembno 
poslanstvo v odnosu – družini. Vse prehitro je minil čas, 
ki so ga animatorji preživljali z otroci v ustvarjalnih 
delavnicah in igri, starši pa v bogatih pričevanjih gostov. 
Hvala članicam Odbora za dobrodelnost, ki so poskrbele 
za hrano, vsem animatorjem, posebej pa pripravljalnemu 
odboru; Marku, Zofiji in Maticu in največji 
HVALA staršem, ki so s svojo družino (otrokom) prišli na 
srečanje in ta lepi Dan družin skupaj preživeli.                                                                                                                                                                             

                 Predavatelja z ženama in pripravljalni odbor župnije                                                                                             žup.mod. Igor 
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 FOTO UTRINKI VELIKE NOČI 2017  

Mladi so prepevali in sodelovali pri Sv.Križu na veliki petek  

veliki četrtek – oltarna podoba prvoobhajancev s starši, ki so bili 'apostoli' in jim je župnik umil noge v obredu 

velikonočna procesija v Dravogradu (viden le moški del procesije) 

 
Hvala tudi vsem ostalim župnijam, ki ste lepo in slovesno obhajali praznike Gospodovega vstajenja.  

Žal kakšne fotografije v uredništvo nismo prejeli.  
Vsem in vsakemu, ki je kakorkoli pomagal pri letošnjih slovesnostih, iskren Bog povrni. 
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Božji grob v Dravogradu 
 

Člani župnijskega občestva v Dravogradu so letos z veseljem in 
hvaležnostjo opazovali novi božji grob, ki je krasil molitveni 

prostor cerkve. Ključar Stanko Vravnek je dejal:''Že dve leti je, 
odkar smo na pobudo župnika Igorja  prenesli božji grob v sedanji 
molitveni prostor, kot ga po novem imenujemo.(blagoslovil ga je nadškof  

Alojzij Cvikl 26.9.2015) Ko so pred leti obnavljali Marijin oltar, so v njegovo 
vznožje postavili tudi  božji grob. A ljudje so se težko navajali nanj. 
Zato je  počasi izgubil svoj pomen in sporočilo (je vendarle nad njim 

Marijin oltar). Videli smo, da se na veliko soboto farani pri njem niso 
radi ustavljali, ko so prinašali jedila k blagoslovu. Zato smo dve leti 
nazaj spet božji grob postavljali na nekdanjem mestu. Vedno smo 

ga postavili le začasno, letos pa sem na pobudo župnika Igorja 
izdelal  sedanji božji grob. Danilo Gorišek ga je s svojim čopičem 

obarval in mu s tem dal vsebino in sporočilnost. Sedaj je božji grob 
res lep in upamo, da bo dolgo služil svojemu namenu.''  

Župnik Igor dodaja: '' Čudovito je, ko vidim kaj zmoremo sami s 
svojimi mojstri narediti. Naše krasilke, Mojca, Fanika, Mira, Nada, 
Cilka, Danica pa so ga prekrasno ozaljšale in tako je res bil čudovit 

prostor za zbrano molitev vernikov pri božjem grobu.''  
Hvala vsem, ki ste se ob njem ustavljali, počastili Najsvetejše in 

tudi darovali za cerkev božjega groba v Jeruzalemu (pravzaprav za 
kristjane v Jeruzalemu). Zbrali smo 35,13 €. Hvala vsem, posebej 

Stanku, Danilu ter krasilkam.     
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – maj 2017 
Nedelja 30.april: začetek TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 
Ponedeljek 1.maj: ZAČETEK ŠMARNIC V NAŠIH ŽUPNIJAH (razen v Dravogradu 2.maja) 
Torek 2.maj: CELODNEVNO ČEŠČENJE V LIBELIČAH ob 10.00 s sveto mašo, zaključek ob 16.00 s šmarnicami  
Sreda 3.maj: CELODNEVNO ČEŠČENJE v ČRNEČAH – pri Križu ob 9.00 s sveto mašo, ob 11.00 v Črnečah,  
                        zaključek ob 18.00 v farni cerkvi s šmarnicami in sveto mašo,  
Sreda 3.maj ob 9.30: rekolekcija na Šempetru s somaševanjem 
Četrtek 4.maj: CELODNEVNO ČEŠČENJE V DRAVOGRADU (pričetek ob 9.30, zaključek ob 18.30) 
Četrtek 4.maj: pričevanje redovnice s.Ancile Kladnik – ob 17.30 za birmance vseh župnij PZD, starše in botre  
Petek 5.maj: ob 9.00 prvi petek pri Sv.Križu 
Sobota 6.maj ob 16.00: prva sveta spoved otrok prvoobhajancev v Šentjanžu /vabljeni tudi botri otrok/ 
Nedelja 7.maj – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA – ob 11.00 sveta maša pri Magdaleni na Vratih 
Ponedeljek 8.maj ob 19.15: otvoritev razstave Marine Štamulak /Življenje so trenutki/ v Info pisarni v Dravogradu 
Sobota 13.maj: ROMANJE ŽUPNIJ ŠEMPETER IN ŠENTJANŽ na Brezje in v Ljubljano 
Nedelja 14.maj ob 15.00 šmarnice pri Praprekovi kapeli na Dobravi  
Torek 16.maj: ob 19.30 seja ŽPS Šempeter 
Četrtek 18.maj ob 17.00 v Dravogradu RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ 
Sobota 20.maj: ob 20.00 šmarnice pri Lahovčevi kapeli na Vratih 
Nedelja 21.maj: ob 9.30 maša pri Sv. Ožboltu na Otiškem vrhu 
Nedelja 21.maj: ob 11.30 maša pri Urbanu na Košenjaku /med mašo krst Aleksa/  
Nedelja 21.maj: PRVO OBHAJILO V ČRNEČAH ob 8.30   
Ponedeljek 22.maj PRVI PROŠNJI DAN; ob 9.30 maša pri Sv. Ožboltu, ob 18.30 na Viču in ob 19.00 v Šentjanžu /procesija/ 
Torek 23.maj: DRUGI PROŠNJI DAN; maša in prošnja procesija ob 11.00 na Ojstrici, ob 18.30 pri Magdaleni,  
                          ob 19.00 pri Sv. Jederti 
Sreda 24.maj: TRETJI PROŠNJI DAN; ob 9.30 v Šempetru, ob 18.30 v Dravogradu /farna cerkev/     
Četrtek 25.maj: praznovanja Gospodovega vnebohoda /maše po razporedu/ 
Sobota 27.maj: ob 10.00 spoved otrok prvoobhajancev v Šentjanžu 
Nedelja 28. maj ob 10.00: PRVO SVETO OBHAJILO za župniji Šentjanž in Šempeter in ob 11.00 v Libeličah 
Nedelja 28.maj: krstna nedelja v Dravogradu ob 9.30 
Torek 30.maj: seja ŽPS v Dravogradu ob 18.30 
Sreda 31. maj. ZAKLJUČEK ŠMARNIC v vseh župnijah, kjer so šmarnične pobožnosti 
 

Šmarnice 2017: LIBELIČE ob 16.00, ČRNEČE ob 18.00, DRAVOGRAD ob 18.30, ŠENTJANŽ ob 19.00. 

V Šempetru in na Ojstrici šmarnične pobožnosti ni.    
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TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE: 
GOSPOD je moj pastir, nič mi ne manjka.  

Na zelenih pašnikih mi daje ležišče; k vodam počitka me vodi. 

Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. 
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, 

tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.  
Pred mano pogrinjaš mizo vpričo mojih nasprotnikov; 

z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. 

Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja; 
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. (Ps 23,1–6)  
 

Ta sloviti psalm je prežet s tonom vedrega zaupanja in prisrčnosti. Razlog takega zaupanja 

je Gospodova ljubezen do nas, predstavljena z dvema temeljnima podobama: Pastir in Gostitelj. 

Pastir. Mogočno in vedro versko izkustvo je izraženo z različnimi podobami: zeleni pašniki, vode počitka, prave steze, premagane 

so nevarnosti in smrtne sence. Razlog za vedrino je osebni odnos do Boga: »Ti si z menoj«, ne le kot voditelj, temveč kot stalni 

spremljevalec na potovanju, deležen istega življenja, in nam daje varnost. Prijatelj, ki nikoli ne izda. 

V drugi kitici psalma se pojavi »Gostitelj«.  Versko izkustvo najde mogočno okoliščino v svetišču, kjer Gospod podarja zavetišče 

pred sovražniki, in vabi k sveti gostiji. Z maziljenjem posveti prijatelje, ki veruje Vanj. Božja ljubezen (»dobrota«) je tako vir sreče 

in nas vedno spremlja. Globoko izkustvo postane upanje in želja za vse življenje. 

S psalmom, ki spremlja današnjo Božjo besedo, izrazimo svoje zaupanje in prijateljstvo s Kristusom. On je ta dobri pastir, ki nas 

pozna in kliče po imenu ter daje življenje za nas.  
Po: P. Crivellaro, Komentar k psalmom in hvalospevom 

 
Župnik je obiskoval družine v svoji župniji. Eni od družin je med pogovorom 

zastavil vprašanje: »Ali kaj molite skupaj?« 

»Gospod župnik,« je odgovoril oče, glava družine, »saj ob vsem družinskem 

natrpanem urniku nimamo časa za to.« 

Duhovnik ni odnehal: »Če bi zbolel kdo od vaših, ali bi potem skupaj molili? Bi 

v tem primeru našli čas za nekaj družinske molitve?« 

»Mislim, da bi,« je odvrnil oče. 

»Ali bi molili skupaj, če bi se kateri od družinski članov za dlje časa odpravil od 

doma?«  

»Gotovo, da bi,« je zatrdil oče. 

Župnik je tedaj odgovoril: »Spraševal sem zgolj zato, da bi spoznali, da vaš 

problem glede molitve ni čas. Težava je v tem, ker mislite, da vam družinska 

molitev ni potrebna, ko vam gre vse gladko.« 
Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino 

  

POVABILO K VKLJUČITEV V ZAKONSKO SKUPINO 
Ob čudovitem srečanju družin (Dan družin) smo v anketi spraševali, če ste 
se zakonci pripravljeni povezovati v zakonski skupini in vaš odgovor je bil 
pritrdilen. Zato vabimo vse, ki ste pripravljeni stopiti skupaj in oblikovati 

zakonsko skupino, da se zberete v nedeljo 7.maja po nedeljski sveti maši v 
Dravogradu. Lahko ste tudi iz drugih župnij. Že precej časa se trudimo, da 
bi 'ustanovili' zakonsko skupino, a nam nikakor ne uspe. Po anketi sodeč 
pa ste zdaj na to pripravljeni. Stopimo skupaj. Osrečili boste sebe in vse 

člane družine. Zato: ne se bat.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POROKA – Učitelj fizike navdušeno razlaga: »Isaac Newton je sedel pod jablano, in na glavo mu je padlo jabolko, 
tako je odkril gravitacijo. Mar ni to čudovito, Janezek?« – »Seveda je. Če bi tako kot mi sedel v razredu in ves čas 
buljil v knjige ali tablo, ne bi odkril ničesar.« 
 
VISKI – Zakaj Škot gostom doma ponudi viski vedno po žlički? – »Zato, ker če bi ponudil iz kozarca, bi gost pri hitrem 
nagibu videl, da se pod stropom sušijo klobase« 
 
HITROST – Mojster se jezi na novega delavca: »Delate počasi, premikate se počasi – ali je sploh, kaj, kar vam gre 
hitro?« – »Ja, hitro se utrudim!« 

 
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek, Naklada 200 izvodov.  


