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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni.  
V teh dnevih ste mnogi na dopustu, mnogi 
ga šele načrtujete. Prav je, da si včasih 
vzamemo čas tudi povsem zase, za naše 
utrjevanje odnosov, za dopust.  
Za vas sem izbrskal za uvodno branje tale 
zanimiv zapis, katerega avtor je dramski 
igralec Gregor Čušin. Takole je zapisal v 
reviji Ognjišče 7/2013, ko je razmišljal o 
dopustniškem času: 
''Kje si, Bog? Kje naj te iščem? Kje najdem? 
Kamorkoli pogledam, vidim tebe. In če 
zaprem oči, si tu. In te vidim … 
So ljudje, še posebej v teh poletnih dneh, ki 
pravijo, da so te našli na morski obali, med 
peskom in valovi. Prislonili so školjko k 
ušesu in zaslišali tvoj glas. Boso nogo jim je 
objemala morska pena in začutili so tvojo 
božajočo dlan. 
In jim verjamem … in ne … mislim, da 
školjka prinaša zgolj odmev tvojega glasu in 
morska pena le spomin na tvojo dlan. 
So ljudje, ki pravijo, da so te našli na vrhovih 
visokih gora, med skalami in ledom. Prečkali 
so planjave večnega snega in v neskončni 
belini uzrli tvoj pogled.. Plezali so preko 
previsnih sten in v bičanju vetra čutili tvojo 
jezo. 
In jim verjamem … in ne ... kajti sneg je le 
večnost, ki je padla na zemljo in ni več 
večna. Kdor pa se enkrat sreča s tvojim 
pogledom, te bo zrl večno. In četudi je veter 
tvoj bič, ga ne vihtiš nad tistimi, ki 
premagujejo strmine. 

So ljudje, ki pravijo, da so te našli na 
drugem koncu sveta, med tujimi ljudmi. 
Gledali so, kako sonce zahaja v puščavi, 
kako potone v oceanih, kako izgine za 
gorovji, in so rekli, da so jih zahajajoči žarki 
nežno objemali, kot bi jih objemal ti. 
In jim verjamem … in ne … vem, da je tvoja 
ljubezen nežna, a je goreča in ožge! In 
sonce tvoje ljubezni nikoli ne zaide. In če te 
je moč najti na drugem koncu sveta, potem 
mora tujec z onega konca priti k meni, da te 
bo našel … In te bo našel, ker si vedno ob 
meni. 
Kje si, Bog? Kje naj te iščem? Kje naj te 
najdem? 
Zaprl bom oči. … Potopil se bom v oceane 
svoje duše; počil na obalah, ki jih nežno 
objemajo valovi tvoje ljubezni. Preplezal 
bom strme stene, ki me ločujejo od tebe, in 
se napotil proti snežni belini večnosti. Zaprl 
bom oči in poiskal v sebi daljne, neodkrite 
pokrajine, in pogledal v obraz tujce, ki živijo 
okoli mene. In stal bom tako do večera in 
gledal, kako tvoje sonce zahaja in vzhaja …, 
znova in znova.  
Kamorkoli pogledam, vidim tebe, in če 
zaprem oči, si tu in te vidim … vsakokrat, ko 
se umirim in te želim videti''. 
 

V naših dveh počitniških mesecih pa seveda 
največkrat vabimo na lepe nedelje kot jim 
rečemo. Prav lepo so bile pripravljene tudi v 
mesecu juliju in zapise lahko najdete v tem, 
po številu dogodkov in strani zmanjšanem 

glasilu Studenec. Hvala vsem, ki ste 
pomagali k lepšanju slovesnosti.  
Tudi vsem iz zaselka Jedert, katerega 
zapisa ni, pa tudi fotografiral nihče ni, a je 
bilo lepo, po pripovedovanju p.Marjana, ki je 
slovesnost lepe nedelje vodil. Hvala vsem 
sodelujočim in ključarju Francu za pripravo 
in izvedbo lepe nedelje.  
Kor ste seznanjeni, bo med nami svoje 
poslanstvo počasi zaključeval p.Marjan, ki 
bo odslej vodil v Mariboru akademsko 
župnijo. Med nas pa bosta odslej prihajala 
dva patra jezuita iz redovne hiše v Radljah. 
Tu so patri jezuiti prevzeli župnijo Radlje. 
Tako bo lahko nekdo vedno priskočil na 
pomoč našim župnijam, posebej Šentjanžu 
in Šempetru. Med nas bosta prihajala p. 
Milan Bizant DJ in p.Vili Lovše DJ. Oba sta 
izjemna pastoralna delavca in kmalu boste 
spoznali vso globino in širino njunega dela. 
Lepo se je 'prijela' pobožnost Fatimnske 
molitve vsakega 13. v mesecu. Hvala vsem, 
ki ste povabilo nadškofa vzeli zelo zares in 
povabilo še preostalim, da se nam 
pridružite. Najprej že 13. avgusta na 
Grubarjevem vrhu ob 17. uri. Zaradi 
spremenjenih razmer v katehezi, smo 
pripravili razpored za novo veroučno leto in 
pričakujte precej sprememb. Z njimi se bo 
treba pač soočiti in jih sprejeti.  
Za nami je tudi Oratorij v Dravogradu, ki je 
odlično uspel. Hvala animatorjem. Upamo, 
da bo lep prihajajoči Oratorij v Šentjanžu.                      
                                                        Igor - žpk 
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PRETEKLI DOGODKI v sliki in besedi – julij 2017 
v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

LEPA NEDELJA V ŠEMPETRU NA KRONSKI GORI – 2. julij 2017 
 Tudi letos smo na prvo nedeljo v juliju obhajali našo farno lepo nedeljo. Kar lepo število vernikov je najprej 
sledilo blagoslovu novega večerničnega plašča – (pluvial) in nato krasni procesiji s spremljavo godbe na pihala in 
pevcev. Slovesnost smo nadaljevali v cerkvi s slovesno peto sveto mašo, ki jo je daroval p.Marjan Kokalj DJ, ki že 
nekaj mesecev oskrbuje našo faro ob nedeljah. Hvaležni za lep obred, molitev in mašo smo se še nekaj časa 
zadržali, poklepetali in zaokrožili res lep dan, ki pa se je v popoldanskih urah prelevil v dokaj deževno popoldne. 

 

 
 

LEPA NEDELJA NA VIČU – 2. julij 2017 
     Na 13. nedeljo med letom – 2. julija, je bilo nadvse praznično     
     na Viču, kjer se je obhajala slovesnost lepe nedelje v čast zavetniku sv. Lenartu. Praznični utrip v pripravi na lepo nedeljo  se je čutil 

že tri dni prej, ko so potekale priprave s sodelovanjem zavzetih 
faranov v čiščenju cerkve, njene okolice in krašenja cerkve. Tako je v 

nedeljskem dopoldnevu vernike (bilo jih je lepo število) pričakala, s 
cvetjem z domačih vrtov,  prekrasno okrašena cerkev in s cvetjem 
odet kip Marije z Jezusom, ki so ga  fantje ponosno ponesli v 
procesiji. Okoli cerkve se je odvila procesija z Najsvetejšim v rokah 
našega župnika Igorja, v spremljavi pevskega zbora, vernikov in 
godbe na pihala Ojstrica. Na oltarne mize postavljene zunaj cerkve 
(4 oltarji), ki so jih po stari »tradiciji«, ki je še tu živa, lepo pripravile 
posamezne družine, se je postavil kip Marije in Najsvetejše. Ob 
počastitvi Najsvetejšega, prebranem evangeliju in izročitvi prošenj 
Bogu, smo molili in prosili za blagoslov rodovitnosti polj, vrtov, 
našega dela in življenja in prosili smo za mir v domovini in v svetu. 

Slovesnost sv. maše so obogatile pevke  z lepim petjem ter sodelovanje ministrantov, ključarjev, bralk Božje 
besede in gospe Julke, ki je kot izredna delivka obhajila pomagala deliti sv. obhajilo. Župnik se je vsem, ki so prispevali k praznovanju 

lepe nedelje, iskreno zahvalil. Sledilo je še nekaj »fotk« za spomin in že smo odhajali na igrišče k veselemu druženju  v okviru krajevne 
prireditve Pod lipo Praznovanje lepe nedelje je bilo lepo, preprosto domače, le škoda, da si za praznovanje ni vzelo čas več domačinov.  

Zapisala Irma 
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FATIMSKA MOLITEV PRI TROTOVEM KRIŽU NAD LIBELIČAMI – 13. julij 2017 
Na večer četrtka 13. julija se  nas je pri Trotovem križu nad 
Libeličami  zbralo iz župnij  PZD  44  vernikov (z župnikoma Igorjem 
in Frančekom ) z namenom, da počastimo našo mater Marijo v 

spomin njenega  prikazovanja  v Fatimi. V lepem poletnem večeru, 
v zavetju svežine gozde, smo se zbrali v molitvi ob tem trikotnem 
znamenju, katerega nam je v uvodnem pozdravu predstavil župnik 

Igor. Marijo častiti in slaviti ni 
nikoli prezgodaj, nikoli prepozno, 
ob vsakem času in povsod se ji 
moramo zahvaljevati in prositi, 
saj je mati našega Odrešenika, 
naša mati in vrata k Bogu v 
nebesa, nam je v duhovni zgodbi 
in z nekaj mislimi o Mariji, nežno 
položil v srca župnik Igor. 
Za konec češčenja smo zapeli še 
pesem Je angel Gospodov 
oznanil Mariji in prejeli zaključni 
blagoslov. Malo smo se še v 
prijetnem pomenku družili, 
potem pa odšli z Marijo v srcu 

domov. 
                                     

zapisala Irma
 
 

ORATORIJ 2017 V DRAVOGRADU – 17. julij do 22. julij 2017 

Letošnji oratorij, z naslovom »Dotik nebes«, je bil tudi pri nas 
posvečen 100-letnici Marijinih prikazovanj v Fatimi. Zato smo na 
Oratoriju govorili o nebeški materi Mariji. Zgodba pripoveduje o 
tem, kako se je evangelist Luka, ko je pisal evangelij o 
Jezusovem rojstvu, o njegovem otroštvu, o njegovih čudovitih 
delih, besedah, o tem, da je trpel, umrl in vstal od mrtvih, 
pozanimal tudi o njegovi Materi. Spoznal je, da je bila Jezusova 
mati najraje v ozadju. Ni se izpostavljala, ni želela, da se o njej 
veliko govori. Vse njeno življenje je bilo usmerjeno v to, da je 
dajala prvo mesto Božjemu Sinu Jezusu. V kratkih prizorih, ki jih je 
pripravila animatorka Tina z igralci, smo gledali Marijino življenje, 
jo spoznavali in vzljubili, ob njej pa tistega, ki ga ima ona najraje: 

njenega sina Jezusa. 
Oratorijski program se je tudi letos dogajal ob cerkvi, kjer je stal potrebni šotor (varoval pred močnim soncem), v učilnica h, kapeli, 
travniku in tudi v cerkvi, kjer je župnik Igor vodil del oratorijskega dne v vajah pobožnosti – molitvi. Glavni animator Marko pa je v 
jutranjih molitvah animatorjem predstavljal neverjetnost Marije in njenega gledanja na življenje Jezusa in vsega, kar je gradilo prvo 
skupnost kristjanov. S tem je posebej animatorjem in sebi odkrival vso njeno skrivnost, ki se danes vidi kot izjemnost Marijinega 
značaja in pričevanja. Pod skrbno roko voditeljice Petre in Nastje so bile posebej navdušujoče kateheze, na katere so se animatorji 
res skrbno pripravili. Zato so bile refleksije ob koncu oratorijskega dneva in zaključku oratorija soglasne: veliko so nam in  otrokom 
dale letošnje kateheze o Mariji in Marijih velikih svetiščih pri nas in v svetu. 
Oratorijski program, ki se je dogajal v Dravogradu, je vsem prinesel krasno obogatitev počitnic in učili smo se, kaj pomeni »Dotik 
nebes«. Hvala vsem animatorjem, voditeljem, pomočnikom, gasilcem, voditeljem delavnic, sodelavcem in gospodinjam za vso hrano, 
za sladke dobrote in čas, ki so ga žrtvovali za 40 otrok. Največja pohvala pa Bogu in Mariji, da sta nas povezovala in varova la. Odrasli 
verniki, ki so prihajali k dnevnimi mašam pa so radi molili za animatorje, se seznanjali z dogajanjem na dnevu in na vse klicali 
blagoslov.                                                                                                                                                                                       župnik Igor 

 

LEPA NEDELJA PRI MAGDALENI z nadškofom ordinarijem ALOJZIJEM CVIKLOM – 23.julij 2017 
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V nedeljo 23.julija je bilo slovesno pri Magdaleni na Vratih, saj se je obhajala kot vsako leto lepa nedelja v čast zavetnice  sv. 
Magdalene. Tokrat je sv. mašo daroval in vodil procesijo z Najsvetejšim sam g. nadškof Alojzij Cvikl, ki se je dobrodušno odzval želji 
krajanov in povabilu ključarjev. Skrbne priprave na lepo nedeljo (čiščenje, krašenje cerkve s cvetjem, postavitev mlaja, priprava 

pogostitve..) so v veselem druženju že pred praznikom povezale 
dobre ljudi kraja med seboj. Na dan praznika sv. Magdalene – 

soboto je daroval praznično sv. mašo g. župnik Igor. V nedeljo pa nas je razveselil nadškof A.Cvikl astitvi praznika se je v nedeljo 
zbralo lepo število vernikov. Pred mašo je g.nadškof najprej blagoslovil nov oltarni prt, mašne prtičke in druge mašne predmete. 
Prisrčno dobrodošlico je g. nadškofu izrekla domačinka Polona Žnidaršič.  S svojo dobrosrčnostjo, preprostostjo, duhovno bogato 
besedo, je g. nadškof ves čas darovane sv. maše vse navzoče nagovarjal k življenju v veri, upanju in ljubezni po vzoru Marije   
Magdalene. Nadškof je zelo nazorno predstavil Marijo Magdaleno, ki se jo je tako globoko dotaknil in jo naredil za prvo pričo in 
oznanjevalko Njegovega vstajenja. Ona je dokaz kaj Bog naredi s človekom, ki se ga dotakne. V procesiji z Najsvetejšim so bela 
dekleta ponesla kip Marije k štirim oltarjem, molitve in prošnje za mir in blagoslov vsega našega dela in življenja pa so skupaj z 
verniki molili g. nadškof, kaplan iz Pobrežja v Mariboru Marjan Ristič in župnik Igor. Za veselo in radostno vzdušje je poleg cerkvenih 
pevcev poskrbela tudi Ojstriška godba na pihala. 
Za trud in organizacijo lepe nedelje se je vsem sodelujočim župnik Igor iz srca zahvalil. Ključarja Franc in Danica pa sta  se g. 
nadškofu zahvalila s sliko cerkvice sv. Magdalene, ki jo je naslikal Danilo Gorišek in s popotno malico.  
Po končani slovesnosti so za veselo druženje poskrbeli člani Kimperk teatra in  glasbena skupina Zapev. Gostoljubni domačini s 
ključarjema Danico in Francem na čelu, so vse prisotne tudi pogostili z jedačo in pijačo. 
V ponedeljek se je slovesnost zaključila z večerno sv. mašo v čast sv. Krištofu in župnik je blagoslovil šoferje in avtomobile. 

Zapisala Irma 

LEPA NEDELJA V ČRNEČAH – 23. julij 2017 
 V nedeljo 23.julija smo v tudi župniji Črneče praznovali god farnega 
sozavetnika sv.Jakoba. Slovesnost je vodil naš župnik Franček Kraner, 
polepšala pa sta jo župnijski pevski zbor in pihalni orkester iz Šentilja. 
Praznovanje smo pričeli s procesijo po vasi, med katero smo se trikrat 
ustavili pri oltarčkih in skupno molili. Sledila je slovesna maša v župnijski 
cerkvi, med katero je župnik Kraner v nagovoru predstavil sv.Jakoba in 
njegovo pričevanje. Pomemben prispevek k praznovanju so dodali domačini 
s pripravo oltarčkov, krasilka bogoslužnega prostora, članice in člani 
župnijske Karitas, dobre gospodinje ter drugi požrtvovalni posamezniki 
župnije.                                                           
                                                                                                                                  Franci Kotnik.      

       

                                                                  NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – avgust 2017 
 

Sreda 2. avgust - PORCIUNKULA – sveti maši ob 8.30 in 9.30 pri Sv. Križu 
Petek 4. avgust ob 9.00 – prvi petek /maša pri Svetem križu/  
Nedelja 6. avgust ob 10.00 – LEPA NEDELJA s procesijo pri Sv. OŽBOLTU na Otiškem vrhu /blagoslov nove strehe na cerkvi/    
Nedelja 6. avgust ob 11.00 – LEPA NEDELJA s procesijo pri TREH KRIŽIH na Goriškem vrhu + blagoslov avtomobilov /MIVA/ 
Sobota 12 .avgust ob 15.00 v Dravogradu - poroka MORI Davorin-Elisabeth –    (dvojezična – g.Ivan Olip)  
Sobota 12. avgust ob 17.00 v Dravogradu – poroka VERKO – MIHEV 
Nedelja 13. avgust ob 17.00 – FATIMSKA MOLITEV na Grubarjevem vrhu 
Torek 15. avgust - praznovanje Marijinega Vnebovzetja (vabljeni k Devici Mariji ali na Homec – maše dopoldan) 
Četrtek 17. avgust ob 17.00 - RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ 
Nedelja 20. avgust ob 11.00 - LEPA NEDELJA s procesijo pri Sv. Boštjanu in ob 15.00 maša na Grubarjevem vrhu. 
Ponedeljek 21. avgust ob 9.00 - začetek ORATORIJA v Šentjanžu, zaključek petek 25.avgust ob 15.00 
Sobota 26. avgust ob 17.00 v Šempetru – poroka BERDNIK – KVARTIČ 
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Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 
          Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek, Naklada 180 izvodov.  


