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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni. S 
1.septembrom pričenjamo novo pastoralno 
leto, ki bo posvečeno krstni pastorali. Tudi 
pastirsko pismo slovenskih škofov za postni 
čas je govorilo o tej globoki skrivnosti 
svetega krsta. Takole so zapisali škofje:  
''V vseh kulturah in verstvih poznajo 
določeno uvajanje v posamezne dobe 
življenja oz. ustanove. V Katoliški Cerkvi 
imajo to nalogo trije zakramenti uvajanja v 
krščanstvo: krst, birma in evharistija (KKC 
1212). 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. Od 
krsta naprej pa nas vabi, da izkušamo 
njegovo ljubezen, ki se kaže v usmiljenju in 
rodi sadove v sočutju do vseh. Zato je krst 
skupaj z birmo in evharistijo temelj 
krščanskega življenja…. Med sadovi krsta je 
Božje otroštvo; tudi odpuščanje vseh 
grehov, izvirni greh in osebni grehi, kakor 
tudi nekatere kazni za grehe (KKC 1263). 
Med nami in Bogom je bil vzpostavljen 
odnos prijateljstva in nismo več sužnji greha 
in čeprav krst ne izbriše vseh negativnih 
posledic izvirnega greha in drugih grehov, 
se v moči milosti lahko borimo proti 
posledicam zla v sebi in okolici. S krstom 
smo bili sprejeti tudi v Cerkev in poklicani k 
svetosti in misijonskemu ter apostolskemu 
delu Cerkve (KKC 1270). Vse to pomeni, da 

smo s Kristusom umrli grehu in z njim vstali 
ter lahko svobodno zaživimo novo življenje, 
ki nam je bilo podarjeno…'' 
V naši PZD imamo skrbno pripravo na sveti 
krst. Zato velja zahvala vsem staršem, ki ste 
sprejeli to obliko uvajanja v skrivnost 
sv.krsta in lepo sodelujete.  
 

Pred nami je tudi novo veroučno leto, ki bo 
spet prinašalo veliko skrbi, truda in upamo 
tudi blagodejnih uspehov. Katehistinja Katja 
je postala srečna mamica mali Sofiji (7.julija) 
in bo še kar nekaj časa odsotna od katehez. 
Zato smo morali že na koncu pastoralnega 
leta skrbno pripraviti  načrt veroučnih 
srečanj v posameznih župnijah. Objavili smo 
ga na naši internetni strani www.jagnje.si 
Morda bodo potrebne nekatere korekcije, a 
prosimo za razumevanje, saj vsem ne bomo 
mogli ustreči, kot ste bili morda do sedaj 
vajeni. Za nas je kateheza ključna in vsak 
starš, ki misli resno, se bo zato potrudil, da 
bo svojega otroka ne le vpisal, ampak za 
tem dejanjem tudi trdno stal in upošteval 
naša pravila, ki jih vsaka normalna družba in 
skupnost pač ima in zato tudi upošteva.  
 

In kakšen je namen verouka? Predvsem je 
to nadaljevanje in poglabljanje krščanskega 
življenja, ki ga v veliki meri že živite v 
družinah. Kakor šola dodaja nove dimenzije 
znanja in napredovanja na umskem 
področju, tako želi verouk dodati in poglobiti 
duhovno in versko dimenzijo - temu kar že 
doma živite, kar je že vaše domače versko 
življenje. Iz 36 letnega duhovniškega 
življenja in duhovniškega dela vem, da smo 
na župniji in pri verouku zelo (da ne rečem 
popolnoma) nemočni, če ni tudi domačega, 
družinskega verskega življenja. S tem 

mislim vsaj na neko obliko molitvenega 
življenja, npr: križ, jutranja in večerna 
molitev, branje ali pripovedovanje zgodb 
Svetega pisma, adventni venec... Drugo 
pomembna drža in praksa je povezovanje z 
župnijo, predvsem nedeljska sveta maša. 
Pri verouku ne gradimo iz nič navzgor. 
Temelji morajo biti postavljeni že doma. 
Verouk je tudi druženje! Krščanska vera je 
družabna. Pomeni, da jo živimo v skupnosti. 
Saj je Bog že v Stari zavezi rekel. „Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe.“ 
Verouk je tudi praktična priprava na 
zakramente. Pri verouku se pripravimo na 
sveto spoved, na sveto obhajilo in na sveto 
mašo. Je priprava na sveto birmo. Z 
odkrivanjem Božjega načrta v človekovem 
življenju, spoštovanja sebe in drugih, 
poznavanje vloge vrstnikov drugega spola, 
je verouk tudi daljna priprava na družinsko 
in zakonsko življenje. Zato, dragi starši, 
pomagajte nam pri tem odličnem poslanstvu 
svete Cerkve. Bodite pozorni, kdaj bo vpis 
otrok k verouku in začetek verouka s sveto 
mašo. Vse je objavljeno na internetni strani 
naše PZD.  
Veselimo pa se tudi dveh novih sodelavcev 
jezuitov, ki prihajata iz Radelj v naše župnije 
v pomoč. Bog jih blagoslovi in po njih 
prinašaj svoje darove na vse nas.  
Pa otrokom vesel in sproščen korak v šolo 
in k verouku. Bog blagoslovi vsakega in vse 
vas, dragi bralci našega glasila.  
 

 
.                      
                                                        Igor - žpk 

http://www.jagnje.si/
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 DOGODKI v Pastoralni zvezi 
Dravograd -avgust 2017 

 

PRAZNOVANJE 800 LETNICE PORCIJUNKULSKEGA 
ODPUSTKA PRI SV. KRIŽU – 2.8.2017 
 

Na praznik sv. Marije Angelske, ki jo imenujemo tudi porcijunkula, je 
bila slovesnost pri sv. Križu. Maši sta darovala župnik Igor  in upokojeni 
mariborski nadškof dr.Franc Kramberger. Župnik Igor je kratko razložil 
pomen popolnega odpustka, nadškof Kramberger pa je predstavil 
zgodovino praznika. Lepo obnovljene cerkve pa nas danes opominjajo, 
da obnovimo živo Cerkev pri sebi, v družini  in širši skupnosti s 
pomočjo vere po vzoru Marije z besedami »Zgodi se«.                                                                                       

Franci Kotnik 

 
                                                                                                                           

LEPA NEDELJA PRI SV. OŽBOLTU in BLAGOSLOV OBNOVLJENE STREHE – 6.8.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prva nedeljo v avgustu je bila slovesnost lepe nedelje pri podružnični 
cerkvi Sv. Ožbolt v župniji Sv. Peter na Kronski gori še posebej lepa in pomenljiva. V zadnjih treh letih je bila namreč cerkev (brez 
zvonika) prekrita s skodlami. Stara kritina skodel je bila že močno načeta.Zato se je podjeten ključar te cerkve g.Franc Pirnat 
odločil, da s pomočjo domačinov, okoličanov in dobrih ljudi pristopi k akciji prenove strehe. In uspelo je… v letu 2015 so prekrili 
en del strehe, letos pa nadaljevali še preostali del strehe z ogromno opravljenimi prostovoljnimi urami. V dveletni obnovi strehe 
je bilo vanjo vloženih preko 600 prostovoljnih delovnih ur in 213 plačanih. Skupni strošek pa je znašal 2550 €. Tudi Zavod za 
varstvo naravne in kulturne dediščine je bil nad izvršenimi deli navdušen. Farani so to nedeljo z veseljem sodelovali pri 
slovesnosti, tudi godba na pihala Šentjanž je bila navzoča ter vsi, ki čutijo s to cerkvijo. Že dan prej je bila cerkev lepo okrašena in 
pripravljena na slovesnost. Župnik Igor se je vsem sodelujočim pri obnovi iskreno zahvalil in pohvalil zavzetost ključarja Franca in 
njegove družine, ki že nad 30 let skrbijo za to svetišče. Hvala vsem, ki ste pomagali z lesom, delom , hrano in prostovoljnimi 
darovi pri obnovi tega lepega svetišča. Po slovesnosti se je srečanje v veselem razpoloženju nadaljevalo pri sosedu Medvedu.                                                                                                                                                                                            

župnik Igor 
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LEPA NEDELJA PRI TREH KRIŽIH NA GORIŠKEM VRHU – 6.8.2017 
V nedeljo 6. 

avgusta je pri 
Treh križih na 

Goriškem vrhu 
bila slovesnost 
lepe nedelje. V 

 osvežujočem 
nedeljskem 

dopoldnevu  se 
je zbralo lepo 

število vernikov 
k sv. maši, ki jo 

je daroval g. Bernard Geršak, stolni kanonik nadškofije Maribor. Ker 
smo to nedeljo praznovali praznik spremenjenja Jezusa na gori, nas je v 

nagovoru navduševal, naj tudi mi prisluhnemo v svoji duši kaj nam 
Jezus govori, ga slišali in potem po njegovih besedah živeli svoje vsakdanje življenje. Preko križa moramo tudi mi preko križa 

trpljenja gledati, poslušati, slišati  živega Jezusa in se ne bati kajti On je z nami. Ob koncu sv. maše je sledil še blagoslov 
avtomobilov in voznikov k sv. Krištofu za varno vožnjo v okviru vsakoletne Misijonske akcije MIVA. Sv. mašo so obogatili s svojim 

petjem ojstriški cerkveni pevci in ojstriška godba na pihala.                                                                                                                                                   
Irma 

FATIMSKA MOLITEV V AVGUSTU NA GRUBERJEVEM VRHU – 13.8.2017       
 

Nedeljsko popoldne 
13.avgusta nas je 

pripeljalo v zavetje 
kapele na 

Grubarjevem vrhu, 
kjer smo se ta 
mesec zbrali k 

Fatimski molitvi ( 
44). Počastitev 

Marije smo začeli z 
molitvijo in 

pesmijo. Mlade 
pevke iz 

Dravograda so 
prepevale čudovito 
melodijo Marijinih 

litanij in župnikova zgodba na koncu molitve nas je skušala utrditi v spoznanju, kako pomembno je gojiti preprostost in 
ponižnost, ki sta bili Marijini vrlini in sklenili smo, da ji bomo vsaj malo podobni v ponižnosti. Hvala vsem za udeležbo, ko je bilo 

potrebno premagati nekaj višinskih metrov, da smo lahko skupaj molili in prepevali Mariji v čast.                                                                                                                                                                                    
župnik Igor 

 

MARIJINO VNEBOVZETJE PRI SV. KRIŽU – 
15.8.2017 

 

Tudi pri Sv. Križu na Dobravi so slovesno počastili praznik 
Marijinega Vnebovzetja. Zbralo se je veliko ljudi in slovesnost so 
povečali člani pihalnega orkestra Šentjanž. Tako smo počastili 
Marijo, mater Božjo in obnovili posvetitev slovenskega naroda. 
Slovesnost je vodil župnik Franček. Dobre gospodinje pa so 
poskrbele za okrepčilo.                                                          Franci Kotnik 

                                                                                                          

ROKOVA LEPA NEDELJA PRI SV. BOŠTJANU 
– 20.8.2017 

V nedeljo 20. avgusta je bila kot vsako leto  slovesnost lepe 
nedelje pri sv. Boštjanu v čast sv. Roku ( ki je godoval 
16.avgusta ), kateremu je tu posvečen en oltar. Vernike 
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nedeljske slovesnosti je pričakala s cvetjem okrašena cerkev, ki so jo že dan prej okrasili skrbni domačini. Pri slovesni sv. maši in 
procesiji, ki ju je daroval p. Milan Bizant, so sodelovali domači skrbnik cerkve, pevci dravograjskega cerkvenega zbora, bralca 
Božje besede, ministranti in godba na pihala Ojstrica. Predstavil nam je lik Sv.Roka v luči božje besede. Pozabljati moramo na svoj 
egoizem, opaziti sočloveka v stiski , mu pomagati in tako naj tudi mi ravnamo.Tako bomo širili dobroto, gradili dobre medsebojne 
odnose, gradili skupnost –cerkev. Po končani sv. maši smo v procesiji z Najsvetejšim prosili Boga za blagoslov nas, našega dela, 
rodovitnost polj in vrtov, za varstvo pred naravnimi nesrečami in za mir.                                                                                                                                                         

Irma  

MAŠA NA GRUBARJEVEM VRHU – 
20.8.2017 

Predzadnja avgustovska nedelja je kljub slabšemu 
vremenu privabila vernike od blizu in daleč h kapelici 
na Grubarjevem vrhu. Župnik Igor je daroval sv.mašo. 
Pridni domačini pa so ponovno pogostili prisotne z 
domačimi dobrotami. Sv maša, druženje ljudi, prijazni 
in gostoljubni domačini, vse to dokazuje, da ta 
srečanja na Grubarjevem vrhu povezujejo in bogatijo. 
Gotovo se bodo ohranjala tudi v prihodnje. Hvala 
vsem. 
                                                                  

'DUHOVNI ODMIK' MLADIH PEVCEV IN MINISTRANTOV   
na RAZBORJU  - 27. – 29. avgust  2017 

V nedeljo 27. avgusta smo se pevci otroškega pevskega zbora in ministranti zbrali na Razborju. Nekateri se že dolgo nismo videli, 

zato smo se prisrčno pozdravili. Naše druženje sta skrbno pripravila gospod župnik Igor in gospa Zofija, ob pomoči mame Martine 

in animatorke Neje. V teh dneh smo imeli kar sedemkrat meditacijo in molitev. To so bili trenutki, ko smo brali hvalnice ter 

prisluhnili resničnim zgodbam iz knjige Rast ob Materi, ki opisujejo kako Marija posega v življenja ljudi. Nato pa smo vsebino v 

parih predebatirali in predstavili ugotovitve. To so bili krasni trenutki resnosti in zbranosti. Naslov duhovnih vaj je bil: Rast ob 

materi Mariji in verjamem, da Marijo vsak izmed nas zdaj bolje pozna.  

V lepo obnovljenem župnišču smo imeli odlične pogoje za naše bivanje, prostorno jedilnico ter velik skupni prostor za druženje in 

počitek.  

Še posebej doživet je bil ponedeljkov večer, ko smo se zvečer odpravili na daljši pohod po Razborju. Obiskali smo družino, ki jo 

g.župnik dobro pozna, saj iz teh krajev izhaja njegov rod po 

očetu. Družina nas je prisrčno sprejela in pogostila, mi pa smo 

jim povedali, kaj smo se novega naučili in jih razveselili s 

pesmijo. Vračali smo se že v temi in hodili pod jasnim zvezdnim 

nebom, cesto pa si razsvetljevali z baklami. Vrnitev smo krajšali 

s petjem in veselim klepetom. V teh dneh smo se naučili veliko 

novega, postali smo tesni prijatelji in se še bolj povezali med 

seboj. Upam, da se drugo leto zopet zberemo, saj nam takšno 

druženje ostane dolgo v spominu in nam veliko pomeni. 

ministrant Filip Jeseničnik 
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SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIKOV V DRAVOGRADU IN ČRNEČAH – 27. 8. 2017 
 

Na zadnjo nedeljo v avgustu je bilo v Dravogradu (župnijska cerkev) in v Črnečah (gasilski dom) vsakoletno srečanje za starejše in 
bolne. Prireditvi s sv. mašo, pogostitvijo in druženjem sta 
organizirali dravograjska in črneška Karitas. V Dravogradu je sv. 
mašo daroval p.Milan Bizant, zakrament bolniškega maziljenja 
pa je podeljeval župnik Igor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri sv. maši so sodelovale članice Karitas in pevci odraslega 
zbora. V  Črnečah sta sv. mašo darovala župnika Franček in Igor, prepevali pa so člani črneškega pevskega zbora. V  Črnečah se je 
srečanja udeležila tudi županja Marijana Cigala. Bili sta zelo lepi in prijetni srečanji. 
                                                                                                                                                                                                  Franci Kotnik      

       

Vitamini za zakon 
 

Po letih zakona začne človek spet 
sanjati – o tem, kako je bilo prej. Še 
veš? Sanje o tem, kako je bilo, so 
lahko v primerjavi z današnjo 
resničnostjo grenke. Ljubezen in 
zvestoba lahko zaideta v nevihto. V 
zakonu je toliko presenečenj, toliko 
težav, toliko nepredvidljivih okoliščin, 
da se lahko, če človek želi ločitev, 
vedno najde razlog. 
V pomladi ljubezni je vsak dan 
praznik. Ampak človek ne sme 
pozabiti: vsaka pomlad mora skozi 
jesen in zimo, da lahko postane 
nova pomlad. 
Ne moreš živeti brez ljubezni. Varuj 
svojo ljubezen dan za dnem. V vsaki 
neprijaznosti je košček nezvestobe. 
Vsak egoizem je izrojena ljubezen. 
Če potem še pridejo dnevi, ko ne 
gre več, ko nič več ne gre, ko zaradi 
nespametnih napak nastanejo 
razpoke in zaradi reči vdira v hišo in 
srce noč, potem obstaja samo ena 
rešitev, samo ena edina pot k luči: 
odpuščanje. Kjer se ne odpušča, 
tam, kot bi mignil, nastane zid. In zid 
je začetek zapora. Partner, 
partnerka počneta stvari, ki jih 
človek ne razume, in ta se vpraša: 
Kako je to mogoče? Začneš se boriti 
za ljubezen in doživiš nemoč in 
bolečino ob tem, ko nekaj hočeš, in 
vendar ne moreš. Takrat potrebuje 
človek veliko potrpežljivosti. Človek 
mora nekaj časa leteti na slepo, ne 
da vidi,  

ne da razume, z zavestjo, da je 
druga oseba svet zase, ki mu v 
najglobljem jedru ostane tuj.  
Spravi se z življenjem, spravi se s 
srečo. Sestavljena je iz toliko delov, 
da je en del vedno prekratek. Nova 
skupnost ne more temeljiti na tem, 
da se mora druga oseba vsakič 
spremeniti, ampak enostavno na 
tem, da nekdo želi drugega osrečiti. 
In potem se zgodi čudež. Vse, kar 
človek misli, da je izgubljeno, se 
vrne bogatejše in globlje. Sonce je 

spet tam. Vse je videti prijazno. Delo 
teče. Človek lahko zadiha, želi spet 
živeti. Ljudje se imajo spet resnično 
radi. Spet sta povezana s prstanom 
ljubezni in zvestobe. 

P. Bosmans, V tebi je sreča – Vitamini za dušo
12
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Ni lepše in slajše Božje zapoved i, kakor  je čet r t a: spošt uj očet a in m at er  …  To že vsakem u 

srce veleva in kr i pove, če n i zast rup ljen s p regreho. 
 

Spošt ujt e zat orej očet a in m at er! Kdo je p rvi poslušal vaš jok? Oče, ki vas je zibal in 

pest oval. Kdo vas je povijal in  snažil? Vaša dobra m am a. Oče in m at i st a se vas nam reč 

p rva usm ilila, ko d rugi za vas še vedeli n iso – p rvo čast  za Bogom  jim  t orej skažit e t ud i 

vi. 

Ot roci, bod it e pokorni st aršem  v p ravičnih rečeh. Oni so vaši p rvi učit elji in  vladar ji. Kaj 

bo iz d revesa, ki se ne da poravnat i, iz konja, ki se ne pust i ukrot it i? Kaj bo iz o t roka, ki 

ne posluša svojih st aršev? Divjak bo post al. 

Ot roci, st rezit e svojim  st aršem  in pom agajt e jim , dokler  jih  še im at e. Rad i b i jih  st regli, 

pa jih ne bost e im eli.  Jezus ni pozab il svoje ljube m at ere n it i na kr ižu. Veselit e se t orej 

vaše velike sreče, dokler  st a oče im a m at i še živa, in izpoln it e čet r t o Božjo  zapoved. To je 

pravica st aršev! Če bost e t ako ravnali, bo t ud i po njuni sm rt i b lagoslov čet r t e zapoved i 

ost al v vaši h iši.  
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – september 2017 
 

  

Petek 1.sept.: pričetek šolskega pouka 
Sobota 2.sept. od 9.00 – 12.00: VPIS K VEROUKU v DRAVOGRADU 
Sobota 2.sept.: poroka Šajher – Šlebnik v Dravogradu 
Nedelja 3.sept.: po maši VPIS K VEROUKU v DRAVOGRADU 
Nedelja 3.sept. ob 11.30: lepa nedelja s procesijo pri Sv. Duhu na Ojstrici 
Petek 8.sept. Praznične maše ob prazniku Rojstva Device Marije 
Sobota 9.sept.: od 9.00 do 12.00 - VPIS K VEROUKU V ŠENTJANŽU 
Sobota 9.sept.: krstna sobota v Šentjanžu in na Ojstrici 
Sobota 9.sept.: poroka Zeme-Pečnik v Dravogradu 
Sobota 9.sept: začetek verouka za 9.razred v Dravogradu /od 9.00-11.00/ 
Nedelja 10.sept. po maši VPIS OTROK K VEROUKU za ŠENTJANŽ  
Nedelja 10.sept: ob 11.00  - VPIS K VEROUKU na OJSTRICI in blagoslov hiše in posestva Srebnik na Ojstrici 
Nedelja 10.sept: ob 11.00  - VPIS K VEROUKU v Črnečah in Libeličah po maši 
Četrtek 14.sept: praznovanje povišanja Sv.Križa pri Križu na Dobravi 
Sobota 16.sept. ob 17.00:  KATEHETSKA NEDELJA V ŠENTJANŽU 
Nedelja 17.sept. ob 9.30: KATEHETSKA NEDELJA V DRAVOGRADU in krstna nedelja v Šempetru 
Ponedeljek 18.sept.: začetek veroučnih srečanj v vseh župnijah PZD 
Četrtek 21.sept. ob 17.00: RAZGOVOR ZA KRST za vse župnije PZD 
Sobota 21.sept.: ROMANJE PRVOOBHAJANCEV in STARŠEV V PREKMURJE za 4.razred Dravograd  
Nedelja 29.sept: Slomškova nedelja – praznovanja po župnijah 
Nedelja 1.okt. ob 11.00 – ZAHVALNA NEDELJA V DRAVOGRADU in Urbanova nedelja pri Sv. Urbanu na Košenjaku 

 

Misel za konec počitnic: 
 Za nami so brezskrbne počitnice in dopusti, ko smo lahko okrepili telo, dušo in duha. Mnogi 
so poromali ob prazniku Vnebovzete v Marijina svetišča in Mariji izročili svoje življenje, svoje 
družine, naš narod, ves svet, ki je v veliki krizi.  Zaupajmo Mariji, ki je zarja odrešenja. Ona bo 
vse uredila. Don Bosko, ki je velik vzgojitelj mladih, je rekel: »Vzgoja je stvar srca, čigar 
gospodar je samo Bog. Mi ne bi mogli v ničemer uspeti, če nas Bog sam ne bi poučil v tej 
umetnosti in nam ne bi dal ključev v roke.« Drugje pravi: «Prva metoda dobre vzgoje sta 
dobra spoved in obhajilo.« Postavlja nam vprašanje: »Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte 
mladino. Hočete storiti kaj svetega? Vzgajajte mladino. Hočete storiti kaj Božjega? Vzgajate 
mladino. Kajti med vsemi Božjimi stvarmi je ta najbolj božanska. Začnite v svojih družinah.«  
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                                                                                                          ANIMATORSKA STRAN 
 

MLADI V ASSISIJU – VTISI IZ ROMANJA  

Sv. Frančišek, svetnik, ki nagovarja po 800 letih in si je celo papež nadel njegovo ime. “Z njim lahko 
vzpostavim oseben odnos,” je komentirala udeleženka. Rodil se je bogatim staršem in imel jasno 
začrtano življenje – postati slaven in vitez. Prvo mu je uspelo, drugo pa se je končalo z enoletnim 
priporom. Bil je kralj asiških ulic – priljubljen in prvi na vseh zabavah. Dekleta in fantje so mu sledili. 
Zgodilo pa se je, da se ga je Bog dotaknil – in to ne samo enkrat. Tu pa vstopimo mi, asiški romarji 
…Vroče je, 46 stopinj, posušena trava, izsušene njive sončnic in koruze, oljke se sušijo, živina umira, 
povsod primanjkuje vode, … mi pa veselo obiskujemo kraje, ki so sv. Frančiška oblikovali. Srečanje z 
gobavcem, ki so se Frančišku gnusili. Kljub temu stopi s konja in ga objame. “Nagovorilo me je, kako je 
Frančišek premagal sebe in sprejel gobavca.”Jezus s križa nagovori Frančiška: “Popravi mojo cerkev!” 
Frančišek proda očetovo blago in začne popravljati porušene zidove – šele kasneje spozna, da je Bog 
mislil na celovito “popravilo” Cerkve. Oče Frančiška vklene v verige in zapre v klet. Reši ga šele njegova 
mati. “Pretresla me je Frančiškova odločnost, da bo sledil Jezusu, čeprav bi za vedno ostal vklenjen v 
verigah.” Kot zadnje dejanje Frančiškove odločitve posvetiti svoje življenje Bogu je, ko izroči svojemu 
očetu obleko in doda, da bo odslej sledil Očetu v nebesih. “Frančiškov zgled in zvestoba Bogu, “ne boj 
se” – resnično sem vzljubila Assisi.”Skoraj vsak dan našega romanja smo se zadrževali pri Porcijunkoli 
in se na sam praznik odločili podariti popolni odpustek. Majhna, skromna in na videz nepomembna 
cerkvica, je nagovorila praktično vsakega izmed nas. Na večer samega praznika je bil trg pred baziliko 
poln ljudi, ogromno mladih. Začeli smo prepevati in plesati. Plesal je ves trg. Bili smo veseli, ker smo 
ravno mi s svojo pozitivnostjo spravili v gibanje celoten trg. “V Assisiju sem bila že večkrat, a še nikoli 
nisem toliko ‘žurala'”. Vsi smo se strinjali, da je bil utrip skupine enkraten, “bili smo kot pravi bratje in 
sestre” .                                                                                                                                                 Marko Kocuvan       

 

ANIMATORJI PO ORATORIJU   
  

Letošnja tema oratorija je 
bila Marija. Odgovor na 
vprašanje, »kam na 
animatorski izlet,« je bil 
jasen: v eno od Marijinih 
romarskih središč.  
Naš izlet smo začeli kot 
romarji, ustavili smo se na 
Brezjah pri jutranji sveti maši. 
Mašnik je govoril o odločitvi 
za vero, o trdnosti vere. Za 
zgled je postavil Kanaanko, ki 
jo je Jezus dvakrat grdo 

odslovil, a njena vera je ostala trdna in je vztrajala. Vzpodbuda kot nalašč za nas, ki se moramo vsak dan spopadati z nevernostjo 
tega sveta. Odločitev za Boga je lahko za mlade danes težja, kot si to predstavljajo odrasli. Pomalicali smo in se odpravili dalje v 
neznano. Najprej smo se ustavili v Bovškem vintgarju. Lepa dolina, prijetno hladna. Kaj vse lahko naredi voda!Da bi se izognili gneči 
na Bledu, smo se čez pokljuške gozdove odpeljali do Bohinja. Daleč naokoli smo bili sami, vendar smo bili nekateri od skoraj 4 urnega 
sprehoda utrujeni in smo zaspali. Zbudili smo se pred picerijo nad Bohinjem. Okrepčali smo se in se spustili do jezera, kjer smo našli 
prijeten zalivček za kopanje. Veselje je bilo popolno! Prijetno utrujeni smo se odločili za vrnitev domov. Bogu hvala za lep dan in še 
lepše druženje!Hvala tudi vsem darovalcem, ki ste se na povabilo prijazno odzvali in omogočili to izkušnjo našim mladim 
animatorjem. Bog povrni!                                                                                                                                                                       Marko Kocuvan 
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ORATORIJ v ŠENTJANŽU   
Tudi župnija Šentjanž je letos pripravila počitniško dogajanje za otroke – oratorij z naslovom Dotik nebes. Oratorij je počitniški teden 
igre, zabave, ustvarjalnosti in prijateljskega druženja, ki ga mnogi otroci komaj čakajo. Glavna junakinja letošnjega oratorija  
je bila Božja mati Devica Marija. Refren himne, ki so jo skupaj prepevali, pa se glasi:  

»Marija, ti mati, pomagaj postati mi  
pripravljen na Boga. 
 Naj stopam po poti, naj več me ne moti blišč,  
zlato tega sveta.  
Naj bodo misli in dejanja polna biblijskega  
znanja, a naj zares živim vsak dan kakor  
pravi kristjan.«  
Katehistinja Sonja je z animatorji (12) pripravila lepo in bogato 
vsakodnevno srečanje za 35 otrok, ki so se prijavili. Polno 

ustvarjalnih delavnic in pestrega dogajanja se je 
odvijalo v okolici cerkve in v župnišču, pa tudi na 
Šempetru je bilo prav pestro. Vsako jutro smo najprej 
odpeli himno in dvignili zastavo, potem pa so nam 
animatorji odigrali del zgodbe o Mariji. Preko igre in 
pogovora smo pri katehezah spoznavali Marijin zgled in vrednote dneva. Sledile so delavnice, kjer smo marsikaj izdelovali in 
spoznavali. Hvala Sonji in animatorjem za podarjeni čas, ki so nam ga namenili. Za zaključek oratorija pa je bila še zahvalna sveta 
maša s sodelovanjem vseh ob prisotnosti nekaterih staršev. 

  
V avgustu 2017 so zakrament krsta prejeli:  
Jernej Ošlovnik – Ojstrica,  
Anja Karničnik Račnik – Ojstrica;  
Lia Primik – Dravograd;  
Luka Ramšak – Šempeter;                 
Lana Hosnar – Šempeter;  

 
Na koncu se nasmejte 

 

V PRAGOZDU – V pragozdu se misijonar nenadoma znajde pred levom. »Ljubi Bog,« moli misijonar, »navdihni mu 
krščanska čustva.« – »Dobri Bog,« misli lev, »blagoslovi to hrano, ki si mi jo pripravil.« 
 

BOG – Otroci v katoliški šoli jedo za malico jabolka. Pri posodi z jabolki je napis: »Vzemi samo eno. Bog te gleda.« 
Neki malček povabi otroke h košarici s čokolado in pravi: »Vzemite, kolikor hočete! Bog gleda jabolka.« 
 

BREZDOMEC – To jutro sem sedel na klopci poleg brezdomca in ga vprašal, kako je tako končal. Odgovoril mi 

je: »Še prejšnji teden sem imel vse. Kuharja, ki mi je kuhal, mojo sobo so čistili, oblačila prali in likali, imel sem 
streho nad sabo, TV, internet, lahko sem šel v telovadnico, knjižnico, lahko sem se šolal.«  – Vprašal sem ga, kaj 
se mu je zgodilo. Droge, alkohol, ločitev?  – "Nič od tega. Odpustili so me iz zapora." 

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

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek, Naklada 180 izvodov.  


