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Številka 57  
maj  2017  
 
 

 
 
 
 
 

UVODNA BESEDA UREDNIKA 
  

Cenjeni bralci našega glasila Studenec. 
Kar nekam tesno je marsikomu pri 
srcu, ko se poslavlja mesec maj, 
mesec čudovitih šmarnic. No, nekaj 
otrok in staršev je pa le nagovoril in so 
prihajali k mašam in tej čudoviti 
pobožnosti, ki jo je začel 
A.M.Slomšek.  V prejšnji številki sem 
zapisal, da se 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 težjih 
življenjskih situacijah. Zato velja 
zahvala vsem, ki ste oblikovali 
letošnje šmarnice v Šentjanžu, 
Libeličah, Črnečah in v Dravogradu. 
Prav neverjetno je bilo slediti 
obrazom otrok, ko se je brala zgodba 
o pastirici Urški in njeni življenjski 
zgodbi (posebej jih je pretreslo, ko je 
Urška umrla). 
 

Naši mladi pa so sredi maja doživeli 
duhovno poglabljanje na Razborju in 
tkali nitko vere v lep prtiček  sreče, ki 
jim bo pomagal oblikovati njihovo 
življenje. Spoznali so, da je premalo 
imeti vero, potrebno je tudi vključiti 
razum. Vere ne gre jemati samo s 
čustvi, veliko stvari si je potrebno 
razložiti z razumom. Ustavili so se  ob 
katehezah, ki so srce vsakega 
oratorija. Nadaljevali so z 
razmišljanjem o padcih v življenju in 

dejstvu, da želi Jezus vstopiti v najbolj 
razmetan in temen kotiček našega 
srca. Seveda ni manjkalo petja, iger, 
smeha in solz. Vesel sem teh mladih 
in njihovim animatorjem, ki jim 
pomagajo pri rasti dobrega. Zaupali so 
nam še misel svetega Janeza Pavla II: 
“Če želimo videti Jezusa, mu moramo 

naprej dovoliti, da On gleda nas.” 

Takšnega kot sem, z vsemi napakami in 

slabostmi vred! Bog je tisti, ki nam daje 

vedno novo priložnost, kot je zapisano v 

knjigi žalostink: “Dobrota GOSPODOVA 

je, da nismo popolnoma pokončani, da 

njegovo usmiljenje ni prenehalo; nova je 

vsako jutro, velika je tvoja zvestoba.” (Žal 

3, 22-23)  

Zaupamo v to Božjo ljubezen!? 
 

Ustanovitev zakonske skupine v 
Dravogradu hodi trnovo pot. Le dva 
para sta se resnično odzvala povabilu, 
čeprav jih je obljubilo sodelovanje 
precej več. Nekako izgubijo korajžo. 
Zakonska skupina vam bo, cenjeni 
zakonci, le v pomoč in spodbudo. Ko 
boste enkrat začutili sebe in skupino, 
boste nerazdružljivi prijatelji in vzgled 
občestvu. Le začetki so težki, 
verjamem.    
 

Pred nami pa so lepe nedelje, največ v 
juniju in juliju. Verjamem, da bo poleg 
lepega vremena tudi lepi obisk. Lepo 
nedeljo pri Magdaleni na Vratih bo 
sooblikoval tudi nadškof Cvikl.  
 

Kot ste lahko prebrali že v prejšnji 

številki, je bilo v aprilu in maju v 
našem koroškem naddekanatu 
oblikovanje bodočih izrednih delivcev 
obhajila. Iz naše PZD se je tega 
srečanja udeležilo 8 pripravnikov (6 iz 
Dravograda in 2 iz Šentjanža), ki bodo 
v prihodnje pomagali pri delitvi 
obhajila pri svetih mašah in nosili 
bodo sveto obhajilo na dom k 
bolnikom. Hvaležni smo, da so se 
odzvali povabilu in bodo v prihodnje 
resnično dobri sodelavci v liturgiji. 
Slovesno bodo umeščeni in imenovani 
v to službo v mariborski stolnici v 
sredo 14.junija pri večerni maši. 
Naslednji dan 15.junija pa bodo 
slovesno predstavljeni župnijskemu 
občestvu tudi v Dravogradu in 
Šentjanžu.  
 

Hvala vsem, ki s svojim darom 
podpirate izid tega glasila. Stroški pač 
nastajajo in z nečim ga je treba 
pokriti. Precej nam gre na roko 
Bayadesign, ki glasilo tiska. Hvala za 
to velikodušnost. Hvala tudi Irmi 
Kladnik, ki tekste uredi in primerno 
skrajša za tukajšnjo objavo.  
Naj dobri Bog blagoslovi vse naše 
župnije, naše delo in bogati naše 
medsebojne odnose. Le pustimo 
Svetemu Duhu, da nas podpira in 
vodi.  
 

Igor - žpk 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi – maj 2017 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

 

MOLITVENI DAN V DRAVOGRADU IN PRIČEVANJE REDOVNICE 
S. ANCILE (DANILE) KLADNIK – 4. in  7.  5. 2017 

Na god sv. Florjana ( 4.maj) je bil v naši župniji Dravograd molitveni dan, ko 
smo v  celodnevnem češčenju pred Najsvetejšim molili za naše družine, za 
našo župnijo in duhovne poklice. Bogoslužje se je odvilo v dopoldanskem in 
popoldanskem času z darovanima slovesnima sv. mašama in molitvenimi 
urami posameznih skupin župnije ( bralci, pevci, člani ŽPS, člani molitvenih 
skupin, Karitas ).Pred večerno sv. mašo je za birmanske pripravnike in farane 
pričala ob svojem 50 letnem jubileju posvečenega življenja usmiljenka sestra 
Ancila ( Danila ) Kladnik, ki je pričevala še v nedeljo 7. maja pri pri Sv. Križu in 
v Libeličah. »Služite ubogim in lepo živite skupaj!« je  v duhu svojega vodila 
predstavila svoje življenje in poslanstvo. Molitveni dan se je zaključil z 
večerno sv. mašo, pri kateri je bila velika udeležba otrok; birmanskih 
pripravnikov, veroučencev-šmarničarjev, našega otroškega pevskega 
zborčka, ki je s svojim lepim petjem spremljal pričevanje in sv. mašo. G. 
župnik je še blagoslovil novo liturgično oblačilo – čudovit večernični plašč v 
katerem bo v prihodnje opravljal slovesna bogoslužja. Vse smo izročili v 
petih litanijah Mariji, da ponese k Bogu.                                                           I. K. 

 
 

GASILSKA NEDELJA V ČRNEČAH - 7. 5. 2017 
V nedeljo 7. maja, smo se v župnijski cerkvi Črneče spomnili 
sv.Florijana, zavetnika gasilcev. Slovesnosti so se udeležili 
domači gasilci, ki jih je nagovorila Tatjana Golob, predsednica 
gasilskega društva. Župnik Franček Kraner je v pridigi poudaril 
plemenito poslanstvo gasilcev, ki je vedno v soglasju z 
evangelijem. Pri maši so gasilci sodelovali z branjem beril in 
prošenj, pevci pa so dodali pesem o sv. Florijanu, da je bilo 
praznovanje gasilske nedelje še lepše. Lepo in prav je da tudi 
gasilci s sveto mašo in s prošnjo za blagoslov sodelujejo v 
življenju župnije in prejemajo duhovne spodbude za svoje 
plemenito delo.  
                                                                                                     Fr. Kot. 

 
 

PRVO SREČANJE  MOLITVENIH BOTROV Z BODOČIMI BIRMANCI V ŽUPNIJI DRAVOGRAD – 7. 5. 2017 
Na  nedeljo Dobrega Pastirja  in zaključka tedna molitve za duhovne poklice, 7. maja, smo se pri sv. maši  v  Dravogradu 

 prvič srečali letošnji birmanski pripravniki in molitveni 
botri. Tako kot dobri Pastir – Jezus je g. župnik Igor pred 
molitvijo očenaša  zbral okoli daritvenega oltarja 
birmanske pripravnike in  ob njih odprte verne faranke, ki 
so postale njihove molitvene botre. Ta dan so birmanski 
pripravniki dobili velik dar- molitvenega botra, ki bo vsak 
dan molil za svojega varovanca, da bi se odprl Bogu in 
vsemu dobremu v času  priprave na zakrament sv. birme in 
da bi v veri prejel  darove Sv. Duha po katerih bi naj našel 
svojo pravo življenjsko odločitev za poklic  v katerega ga 
Bog kliče in živel kot trden in pokončen kristjan sredi sveta. 
Ob sklepu tedna za duhovne poklice smo prejeli še 
blagoslov z Najsvetejšim.                                     molitvena botra 
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RAZSTAVA MARINE ŠTAMULAK V INFO PISARNI  V DRAVOGRADU - 8.5. 2017 
Ponedeljkov večer 8.maja je bil v Info pisarni Dravograd posvečen 
odprtju razstave Marine Štamulak, kiparke in umetnice, ki svojo 
umetniško dušo podarja stvaritvam, ki nastajajo pod njeno roko. Z 
razstavo je ponudila nekaj odličnih del, ki so nastale v tem letu. Večer je 
potekel v prijetnem uživanju v njenih ustvarjenih lepotah in  njenih 
lepih mislih, o življenju, ki so trenutki. Tudi v župniji Dravograd je že dve 
leti navzoča pri izdelavi jaslic ob božiču. Razstavo si je vredno ogledati in 
izbrati nekaj lepega za dušo, srce, oči in darilo                                       Igor 

 
DUHOVNE VAJE BODOČIH IZREDNIH DELIVCEV OBHAJILA - 13. 5.2017  

V sončni soboti 13.maja smo se  zbrali iz celotne naddekanije bodoči izredni delivci obhajila na duhovnih vajah pri Sv. 
Primožu na Pohorju. Duhovne vaje je vodila s.Meta Potočnik na temo Evharistija, občestvo in ubogi. Premišljevali smo 
evangeljski odlomek o Jezusovi pomnožitvi kruha.V življenju moramo imeti vero, zaupanje, upanje: vse položiti v božje 
roke in tako obrodi bogate sadove in vse kar delamo, moramo delati s srcem..V drugem delu je tekla beseda o pogojih za 
opravljanje te službe in kako priti v župniji do tistih, ki bi potrebovali obhajilo na domu. Izredni delivec obhajila opravlja 
svojo službo na temelju zakramenta krsta in birme, ter posebnega pooblastila, ki jim ga podeli krajevni škof. Slovesna 
podelitev tega poslanstva bo v mariborski stolnici v sredo 14. junija 2017 ob 18.30. Naše srečanje smo končali s 
čaščenjem pred Najsvetejšim.                                         

                                                                                              udeleženka Julka 

ROMANJE NA BREZJE - 13. 5. 2017 

Na pobudo članic Žive rože rožnega venca župnije sv. 
Peter na Kronski gori je bilo v soboto, 13. maja  romanje 
na Brezje in v Ljubljano ( 42 udeležencev; glavnina iz 
domače župnije, predstavniki  iz Trbonj, Dravograda in 
Ojstrice). Na Brezje smo prispeli  pred deseto uro in 

imeli tako možnost še za sv. spoved, 
obisk Marije in sv. mašo.Ga. Andreja,  
direktorica romarskega urada, nas je 
popeljala v bogato zgodovino 
romarskega središča. Ogledali smo si 
prečudovito razstavo preko 300 jaslic 
z različnih koncev sveta. Po skupnem 
kosilu smo se odpravili proti Ljubljani 
v Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano obiskat radio Ognjišče, kjer 
smo bili zelo lepo sprejeti in zelo 
navdušeni ob spoznanju njihovega 
dela in poslanstva. Zadnji postanek v 
Ljubljani je bil v župniji Presvetega 
Odrešenika v  Kosezah kjer nam je v 
letu 1975 sezidano cerkev predstavil 
tamkajšnji župnik Igor. Pozno 
popoldansko sonce je ožarjalo 
prelepe mozaike arhitekta Staneta  

Kregarja, ki gradijo zahodno steno njihove cerkve. 
Cerkev je posvečena Mariji Božji materi. Bila je  vsa 
ozaljšana in pripravljena na nedeljsko slovesnost prvega 
sv. obhajila.  Odhajali smo s pesmijo Spet kliče nas 
venčani maj in hvaležni za tako lepo  romanje.     

                                                                                                                                                                                                                  B.J. 
 

ŠMARNICE PRI BLAŽIJEVI KAPELI - 17.5. 2017 in LAHOVČEVI KAPELI na Vratih 
Ves mesec maj so otroci -šmarničarji izkazovali svojo ljubezen do Marije in se vsak večer v kapeli ali cerkvi  v lepem 
številu zbirali pri šmarnicah. V sredo 17.maja smo se za spremembo šmarničarji zbrali pri Blažijevi kapeli na Viču. (okoli 
80).Kapela je bila leta 2002 zelo lepo prenovljena, kar nam je predstavil Ferdo Gnamuš in skrb zanjo so prevzeli krajani 
sami, še posebej Fanika Jerčič, ki je zbranim spregovorila o svoji ljubezni do svetih znamenj. Župnik Igor je otrokom 
razodel svojo veliko ljubezen do znamenj, kapel in križev, ki jih je za župnije Mežiške doline pripravil že davnega leta 
1987, a zaradi različnih dejavnikov še niso zagledale luč sveta v knjižni obliki. Otroke je povabil, naj z veliko ljubeznijo 
hodijo mimo teh svetih znamenj, naj skrbijo za obnove, ko bodo starejši. Šmarnice so nas povezale (petje, molitev, lepe 
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misli ) v eno in vsi smo bili veseli tako prisrčne slovesnosti, ki se je ta večer zgodila na Viču. Še za sladke dobrote sta 
poskrbeli Mojca Plazovnik in Julka Merc.  

 
Šmarnična pobožnost je letos bila tudi pri Lahovčevi kapeli 
na Vratih. Kar lepo število okoličanov je prisluhnilo šmarničnemu branju in skupaj so zapeli Litanije Matere božje ter tako 
počastili Marijo, čigar prekrasen kip zaljša to kapelo. Nikoli ne dovolj častimo našo nebeško Mater Marijo, zato je toliko 
večje veselje, ko se zberemo in jo slavimo.  Vsem, ki ste kapeli ozaljšali, iskrena hvala.                                                        Z. M. 

 

DUHOVNI VIKEND ZA MLADE - 20.5. 2017 
Pred počitnicami in letošnjim 
oratorijem, so si mladi privoščili 
duhovi oddih v prenovljenem 
domu na Razborju. Namen: graditi 
na medsebojni povezanosti. V 
dogajanje so vstopili z gostoma, 
mladim parom, Katjo in Janom, ki 
sta se poročila v svojih rosnih 20 
letih. Nagovarjala sta s svojo 
iskrenostjo, izžarevala močno 
ljubezen in ganila s svojo 
preizkušano zgodbo. Mladi so 
videli in slišali kaj pomeni pristna 
ljubezen, po Božjem načrtu. 
Sobotno dopoldne so se razdelili 

na mlajšo in starejšo skupino. 
Mlajši so se pogovarjali o 
prehojeni poti od birme do danes, 
starejši pa se razmišljali ob temi 
“Odrešenje”. Prvi so med drugim 
spoznali, da je premalo imeti vero, 
potrebno je tudi vključiti razum. 
Vere ne gre jemati samo s čustvi, 
veliko stvari si je potrebno razložiti 
z razumom. Tudi obstoj in 
delovanje Jezusa. Voditelji pa so 
spoznavali globino Božje Ljubezni 
in Njegovega načrta za 
medsebojno ljubezen. Čudili so se 
ob dejstvu in besedah svetega 

papeža, da nas “Bog tako noro 
ljubi, da te želi popolnoma 
darovati kot zakonskega moža, 
zakonsko ženo!” in s tem nas želi 
najbolje pripraviti na naš cilj: 
“popolna združitev z Bogom v 
nebesih.”V dnevu so se ustavili 
tudi ob katehezah, ki so srce 
vsakega oratorija. Zaupajmo v 
Božjo ljubezen.                            M.K.  
 
 

(fotografije so na naslovnici)

 

SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV V DRAVOGRADU - 21.5.2017 
V nedeljo 21. maja je bil za tri mlade vernike in njihove družine iz naše župnije Dravograd prav poseben dan.  Anže, 
Dominik in Klemen so bili sprejeti med ministrante. Fantje so komaj čakali da, bodo lahko obleki svojo ministrantsko 

obleko. Ministranti so jim 
pripravili zelo prisrčen 
sprejem in jih s pesmijo 
Jezus se ob morju ustavi, 
simbolno sprejeli  v svojo 
skupnost. Vsi navzoči smo 
lahko začutili toplino v srcih 
in iskren pogled, ko so 
ministranti s svojo roko na 
mašni knjigi zaprisegli, da 
bodo zvesti in dobri 
ministranti. Zato je prav, da 

tudi mi starši in občestvo molimo za njih, da bi z veseljem opravljali svojo službo pri 
bogoslužju in bili zvesti pričevalci Njegove ljubezni!                                                                      
                                                                                                                                                                                                              M.K.J. 
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PRVO SV. OBHAJILO V ČRNEČAH IN LIBELIČAH - 21. in 28. 5. 2017 
V nedeljo 21. maja je v župniji Črneče prejelo zakrament prvega sv. obhajila 7 prvoobhajancev (3-fantje, 4-deklice), v 
nedeljo 28. maja pa 9 ( 3-fantje, 6- deklic) v župniji Libeliče. Tega dne se bodo zagotovo spominjali kot enega 
najsrečnejših in najpomembnejših dni v svojem življenju, saj jih bo vedno spremljal njihov neločljivi in najboljši prijatelj 
Jezus. Priprave so potekale tri leta pri verouku, bolj intenzivno pa ves maj, saj so redno obiskovali šmarnice in se pod 
vodstvom katehistinje Brede Kladnik Novak in župnika Frančeka pripravljali na ta poseben dan. V zadnjem tednu so prvič 
šli k sveti spovedi in se pripravili na sprejem Jezusa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvoobhajanci  
v Črnečah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvoobhajanci  
v Libeličah 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedeljski dogodek je bil praznično obarvan v prelepo okrašenih cerkvah in v hvaležnosti vseh, letos nekoliko drugače. 
Slovesnosti je vodil g.župnik Franček, sodelovali pa so vsi prvoobhajanci, starši z branjem, petjem in ministriranjem. Prvo 
sveto obhajilo je za prvoobhajance, njihove starše, sorodnike in celotno župnijo velik dogodek, zato naj nam ta dan 
ostane v lepem spominu. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali in pripomogli k čudovitemu vzdušju.                                                                                                                                  

                                                                           mami T.G in S.J.P.
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PROŠNJI DNEVI - KRIŽEV TEDEN - 22.,23.,24.5.2017 
V tako imenovanem  »križevem tednu«, pred praznikom 
Gospodovega Vnebohoda, smo v naših župnijah in 
podružnicah PZD Dravograd obhajali prošnje dneve s 
prošnjimi procesijami in sv. mašami, s katerimi smo se 
za dobro letino obračali na Boga, Gospodarja vsega 
stvarstva. V župniji Dravograd smo prošnje dneve 

opravili pri podružničnih cerkvah Sv. Boštjana, sv. 
Lenarta na Viču in v farni cerkvi Sv. Janeza evangelista v 
Dravogradu. Poleg ostalih faranov so se jih udeležili tudi 
letošnji prvoobhajanci in njihovi starši. Vse tri dni smo 
ob začetku mašne daritve šli v procesiji okoli cerkve in z 
litanijami vseh svetnikov prosili Boga za blagoslov polj in 
vsega našega dela. V nagovorih pri sv. mašah je g. 
župnik Igor izpostavil kako smo mi danes  z našim 
načinom življenja oddaljeni od zavedanja, da je še 

vedno Bog tisti, ki daje blagoslov rodovitnosti polj, 
pravo vreme, odvrača naravne nesreče in daje sadove 
našega dela. Škoda je, da sodobni človek več ne dojema, 
da hrana ne nastaja v trgovskih centrih od katerih smo v 
svoji oskrbi v celoti odvisni. Nič ni delo človeka, ki seje 
seme v zemljo, Stvarnik je, ki daje rast in sad. V 
Dravogradu smo tretji prošnji dan  in  praznik Marije 
Pomočnice kristjanov, ki  smo ga obhajali 24. maja, lepo 
med seboj povezali  v sv. maši. Škoda, da je bilo pri teh 

prošnjih dnevih udeleženih bolj malo faranov, vendar so 
bili tu prvoobhajanci – otroci, ki so prvič doživeli te 
bogoslužne slovesnosti in zato jih še posebej v molitvi 
izročimo Jezusu, da bo to ostalo v njihovih srcih.                                                       
                                                                                              I.K. 

  

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

100.  OBLETNICA PRIKAZOVANJ MARIJE V FATIMI  

V vsej Katoliški cerkvi smo 13. maja praznovali Fatimsko Mati Božjo in letos je bilo nadvse slovesno obeležena 100. obletnica, ko se je  
Marija prikazala trem otrokom, Jacinti (Hiacinti), Francku in Luciji 13. maja 1917 in potem še vsak mesec do 13. oktobra. Papež Pavel 

VI. je ob 50. obletnici prikazovanj (13. maja 1967) poromal v Fatimo in v govoru posebej naglasil poziv fatimske Gospe k molitvi in 
pokori. Papež Janez Pavel II. je obiskal Fatimo od 12. do 13. maja 2000. Papež je pripisoval posebnemu čudežu fatimske Marije, da je 

preživel atentat 13. maja. 1981.  Letos je papež Frančišek 12. in 13. maja 2017 obiskal svetišče naše Fatimske Gospe in  ob tem 
razglasil  Francka in Jacinto Marto za svetnika.                                                                        Vir : katoliška cerkev.net 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – junij 2017 
 

Četrtek 1.junij ob 17.00: NADŠKOFIJSKO SREČANJE MOLITVENIH ANIMATORJEV za DUHOVNE POKLICE in članov molitvenih  
                           skupin  s molitveno uro in sveto mašo za duhovne poklice.(mašo vodi p.Marjan) 
Sobota 3.junij ob 10.00: PRVA SVETA SPOVED prvoobhajancev V DRAVOGRADU 
Sobota 3.junij ob 17.00: poroka v Šempetru (Tratnik-Kadiš) 
Nedelja 4.junij: BINKOŠTI – praznovanje praznika Sv.Duha 
Nedelja 4.junij ob 10.00: PRVO SVETO OBHAJILO v DRAVOGRADU 
Nedelja 4.junij ob 11.00: praznovanje pri Sv. Duhu na Ojstrici 
Ponedeljek 5.junij ob 11.00: maša na binkoštni ponedeljek pri Sv. Duhu na Ojstrici 
Torek 6.junija ob 18.30: sestanek Tajništva PZD v Dravogradu 
Sobota 10.junij ob 15.00: Prva sveta spoved na Ojstrici za prvoobhajance 
Sobota 10.junij Poroka v Šempetru (Kretič-Pušnik) 
Nedelja 11.junij ob 10.00: PRVO SVETO OBHAJILO na OJSTRICI 
Ponedeljek 12.junij ob 14.00: Birmanski 'izpit' v Šentjanžu 
Ponedeljek 12.junij ob 19.00: srečanje zakonske skupine v Dravogradu 
Torek 13.junij: peš romanje iz Vuhreda k Sv.Antonu na Pohorje na praznično mašo 
Torek 13.junij ob 20.00: Fatimsko duhovno srečanje v cerkvi Sv.Lenarta na Viču 
Sreda 14.junij ob 18.00: Imenovanje izrednih delivcev sv.obhajila v MB stolnici 
Četrtek 15.junij: praznovanje praznika Sv.Rešnjega Telesa in Krvi 
Četrtek 15.junij ob 18.30: predstavitev izrednih delivcev obhajila občestvu v naših župnija PZD  
Nedelja 18.junij ob 10.00: LEPA NEDELJA v Dravogradu in FARNI DAN 2017 z zaključkom veroučnega leta 
Torek 20.junij: sestanek ŽPS v pripravi lepe nedelje 
Sreda 21.junij: Alojzijev koncert  in Dan odprtih vrat društva diabetikov Polžki ( hotel Dravograd -gost tudi nadškof Alojzij Cvikl) 
Četrtek 22.junij ob 17.00: RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ 
Sobota 24.junij ob 6.30: ROMANJE V SEVŠKO DOLINO in ŠKOFJO LOKO 
Sobota 24.junij: Poroka v Dravogradu (Čeru –Langbauer) 
Nedelja 25.junij ob 8.00: LEPA NEDELJA V ŠENTJANŽU in zaključek veroučnega leta 
Nedelja 25.junij ob 10.00:  LEPA NEDELJA na OJSTRICI in zaključek likovno-kiparske kolonije z družabnim srečanjem 
Četrtek 29.junij ob 10.00: God apostolov Petra in Pavla – praznična romarska maša v Šempetru 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORATORIJ v DRAVOGRADU in v ŠENTJANŽU 

Dragi starši. Ne pozabite prijaviti svojega odraščajočega otroka na 

letošnji oratorij. Glavna oseba teh milostnih dni bo naša nebeška Mama 

Marija. Prijavnico najdete na naši spletni trani www.jagnje.si  
V Dravogradu bo od 14.-21. 7. 2017 in v Šentjanžu od 21.-25. 8. 2017. 

 

Misel ob koncu šmarnic 
 

Da vrt lahko dobro zaklenemo, potrebujemo dober ključ, ki dobro 
zaklepa in ponovno odpre. Ta ključ naših sedaj končanih šmarnic 
je trojni: 
 

1. Zalivajte, negujte duhovne rože kreposti, ki ste jih v teh 
majskih dneh zasadili na vrtovih vaših pobožnih src: ponižnost, 
čistost, trden namen in vdanost v Božjo voljo. Le tisti časti Marijo, 
ki posnema njene kreposti. Samo tisti je Marijin otrok, ki hodi po 
njenih potih. 
 

2. Prav pogosto pozdravite svojo mater Marijo z eno 
zdravamarijo ob pogledu njene slike, ob zvoku zvona. Marija bo 
vaša zaščitnica, vaša  rešiteljica. Kje je kak dober otrok, ki 
ljubkega imena svoje matere ne bi stokrat dnevno ponovil, in kje 
mati, ki tega pozdrava ne bi rada slišala! 
 

3. Ko bo zopet prišel maj in nas bo Gospod še ohranil pri 
življenju, spomnimo se spet Marije, naše Kraljice maja. Obnovimo to pobožnost, dokler je ne bomo nekoč 
obhajali z Marijo v večno cvetočih vrtovih svetega Jeruzalema.   

http://www.jagnje.si/
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 Na poti življenja 
 

Molimo za vse, ki so na poti življenja:  

za vzvišene, objestne, samovšečne –  

in za vse, kar je v nas vzvišeno, predrzno in samovšečno,  

za lenobe, obupane nad življenjem, vdane v usodo –  

in za vse, kar je v nas leno, brez upanja in resignirano,  

za zasičene, ki jih je zaslepila potrošnja,  

in za samozadovoljneže –  

in za vse, kar je v nas zasičeno, slepo in samozadovoljno,  

za jezne, nasilneže in zasvojene –  

in za vse, kar je v nas jezno, nasilno in zasvojeno,  

za zavistneže, nevoščljivce, ki v vsem in vsakem vidijo rivale –  

in za vse, kar je v nas zavistno in nevoščljivo in usmerjeno v rivalstvo,  

za skopuhe, ki jih žene slo po imetju  

in se ne znajo umiriti, dokler si ne pridobijo vsega –  

in za vse, kar je v nas skopuško, kar nas ovira, da bi delili in prepustili delež. 

 

Ti, Gospod, si vstal in hodiš skozi čase, da bi dosegel 

tudi nas v našem času. 

Pridi tudi k nam in spremeni našo vzvišenost v 

ponižnost,  

našo lenobnost v pogum, našo zasičenost v nemir,  

našo jezo v sposobnost, da bi bili prinašalci miru,  

našo vseenost v naklonjenost, našo zavist v 

sodelovanje,  

našo skopost v polnost življenja in našo smrt v 

življenje. 

Amen. 
Klaus Nagorni , Youcat – Molitvenik za mlade  

ZAKAJ in KDAJ MOLITI? 
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.« 
 

Vic za konec: 
STROKA – Elektrikarji se v duhu svoje stroke pogovarjajo o 
življenju. »Najvažnejše je rojstvo. To je prva faza,« reče prvi. 
»Otroštvo in  mladost sta najlepša druga faza,« pristavi drugi. 
»Brez dela ni mogoče živeti. To je tretja faza,« pravi tretji. »Iz 
izkušenj mnogih bi lahko rekli, da je upokojenost nula,« pripomni 

četrti. Peti, ki njihovo modrovanje posluša, zaključi: »Da bo to razmišljanje v duhu naše stroke popolno, ne pozabimo, 
da po vseh teh važnih življenjskih fazah pride zadnja, prav tako pomembna, in to je ozemljitev…«  
 
 

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


