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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni. 
Za nami je praznik Vseh svetih, ki je 
danes nacionalni praznik v več državah. 
Slovenija je 1. november kot uradni 
praznik uvedla leta 1991 in se imenuje 
dan spomina na mrtve. Danes ima ta 
praznik tudi različna poimenovanja (v 

Jugoslaviji smo mu rekli dan mrtvih), drugače pa 
je 1. november dela prost dan še iz časa 
Kraljevine Jugoslavije (1929).  
Ljudje smo praznovanja vedno 
povezovali tudi s spremembami letnih 
časov  in te spremembe so imele tudi 
za njihova življenja določeno 
spremembo, namreč tudi danes imajo 
mnogi raje tople mesece kot hladnejše. 
November je zadnji mesec pred zimo. 
Narava se pripravlja na počitek, dnevi 
so krajši in turobni. Pogani so ravno 
okoli zimskega sončnega obrata častili 
čas mrtvih, ko naj bi se duše umrlih v 
dolgih nočeh vračale na svet. 
Krščanstvo je poganske praznike, ki so 
bili posvečeni umrlim, spremenilo v en 
dan, ko naj bi se spomnili vseh 
svetnikov. Same korenine dneva vseh 
svetih pa so v dnevu, ki je posvečen 
Devici Mariji in vsem mučencem, ki ga 
je uvedel papež Bonifacij IV. leta 
609/610 po vzoru pravoslavne cerkve, 
ki je praznoval dan vseh mučencev že v 
4. stoletju. 1. november pa je dan vseh 

svetih od leta 835, in sicer ga je določil 
papež Gregor IV (takrat so ga iz 13. maja 

prestavili na 1. november).  
Za kakovost našega življenja so bistvene 
tri stvari, ki so povezane s smrtjo: kako 
jo sprejemamo, kako spremljamo 
umirajoče in kako se od pokojnih 
poslavljamo. Veliko ljudi pa se danes 
smrti boji in se zaradi tega posledično 
tudi ne znajo veseliti življenja.  
1. november pa tovrstna vprašanja še 
bolj postavlja v ospredje, ko iščemo 
odgovore na vprašanja o smrti. Naša 
vera nas uči, da bomo deležni življenja 
tudi po smrti. Naše življenje se bo na 
Zemlji v fizični obliki res končalo, ampak 
duša bo preživela …to veselje nas mora 
navduševati in v mesecu novembru 
smo gotovo veliko premišljali o tem… 
 

Povsem drugače pa smo se veselili 
življenja in proslavili obletnice porok v 
Šentjanžu sredi meseca novembra. 
Veliko smo oddali povabil in 23 parov 
je na povabilo prišlo. Dva para celo s 
55 letnim stažem v zakonu, dva sta bila 
zlatoporočenca in dva para s srebrno 
poroko. Hvala vsem, ki ste prišli in se 
tudi skupaj poveselili ob skupnem 
kosilu pri Jeglijenku. Hvala vsem, ki ste 

pomagale pripravljati vabila in 
sodelovale pri slavju in pogostitvi.  
Zahvalne nedelje so bile povsod lepo in 
skrbno pripravljene, zato velja vsem 
prisrčna zahvala.  
Posebej ponosen sem na cerkvene 
zbore v naših župnijah PZD, ki so z 
godom sv.Cecilije tudi letos slavili svojo 
zavetnico. Pri maši smo izrazili 
hvaležnost pevcem in pevkam, ki že 
leta izkazujejo svoj talent tako, da 
pojejo in igrajo v domači cerkvi, v čast 
Bogu. Žlahtnost glasov in ubrano petje 
je čutiti pri nastopih vseh zborov, ki bi 
jih lahko poimenovali ‘pojoči 

misijonarji’. Zato, le korajžno še naprej 
proti 'večni melodiji', ki jo bo dirigiral 
sam Gospod Jezus v nebeški domovini.  
Posebej pomenljiv pa bo letošnji 
adventni čas. Nekaj novosti prinaša tudi 
v naše župnije. Pater Vili Lovše želi, da z 
njim vstopamo v globlji odnos do 
božiča tudi pri nas. Povsod po Sloveniji 
ima že dlje časa take vrste pripravo in 
jo je ponudil tudi nam. Jo bomo vzeli in 
se pridružili? Vzemimo, ne bo nam žal. 
Vsem bralcem glasila Studenec pa 
želim obilo blagoslova ter vztrajnosti 
v dobrem, v prihajajočem mesecu 
decembru. 

Igor – proštijski župnik 
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DOGODKI v Pastoralni zvezi 
Dravograd - NOVEMBER 2017 

ZAHVALNE NEDELJE V PZD –5. 11. 2017 
Skoraj v vseh 
cerkvah ( v 
Dravogradu in 
na Ojstrici že na 
prvo nedeljo v 
oktobru) naše 
PZD smo se 

zahvalili 
dobremu Bogu 
za vse prejete 
dobrote v tem 

letu. Tako so zapisali v Šentjanžu:”Beseda HVALA, 
večkrat težko gre iz naših ust. Pri maši v Šentjanžu smo 
jo velikokrat izrekli. Hvala vsakemu in vsem, ki so skozi 
vso leto zaslužni, da je naša cerkev sv. Janeza Krstnika 
živa skupnost vernikov. Hvala vsem, ki so prinesli 
dobrote, in smo jih po maši zaužili”. Tajnica ŽPS 
Šempeter ga.Bernarda pa je zapisala:” Tudi v župniji sv. 
Peter na Kronski gori  smo praznovali zahvalno nedeljo. 
Že ob vstopu v cerkev so nas pred glavnim oltarjem 
opozorili tam zloženi pridelki naših vrtov, sadovnjakov, 
polj in pridnih človeških rok. Stvarnik daje rast vsemu 

kar nas obkroža, zato se mu moramo nenehno 
zahvaljevati. Še posebej mu moramo biti hvaležni za 
življenje, na kar nas je lepo opozoril župnik Franček, ki je 
med mašo podelil krst malemu Taju. Preden smo zapeli 
zahvalno pesem, smo se s skromnim darom iskreno 
zahvalili g. župniku, ki še vedno kljub upokojitvi dobre 
volje prihaja med nas, nam deli zakramente in oznanja 
veselo oznanilo”. 

SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE PZD – Črneče 17. 11. 2017 
V petek 17. novembra smo imeli 
bralci Božje besede naše 
Pastoralne zveze srečanje v 
Črnečah. Na povabilo se je odzvalo 
23 bralcev (11 iz Dravograda, 3 iz Črneč, 1 

iz Šentjanža, 4 iz Sv. Peter na Kronski gori, 4 iz 

Libelič, iz Ojstrice ni bilo bralcev). Zbrali 
smo se v cerkvi v Črnečah pri 
večerni sv. maši, ki jo je daroval 
župnik Igor, ki je tudi organiziral in 
vodil naše srečanje. Pred sv. mašo 

smo s posebno molitvijo prosili za 
Božji blagoslov  srečanja, pri maši 
nas je nagovorila svetnica sv. 
Elizabeta Ogrska, katere god se je 
ta dan obhajal. Srečanje je 
potekalo v treh delih. Najprej nas 
je nagovorila Božja beseda 
srečanja Jezusa in Samarijanke pri 
Jakobovem vodnjaku o Živi vodi. 
Ona odvrne: »Kako vendar ti, ki si 

Jud, prosiš mene, naj ti dam 
piti.« Jezus ji odvrne: »Če bi 
poznala Božji dar in če bi 
vedela, kdo je, ki ti pravi: ‘Daj 
mi piti,’ bi ga ti prosila in dal 
bi ti žive vode« (Jn 4,10). V 
drugem delu smo  se v 
meditaciji poglobili v to 
srečanje in se poistovetili s 
Samarijanko in Jezusa prosili 
za živo vodo, ki naj nas napoji 
in odžeja, da jo bomo zmogli z 
oznanjevanjem Božje besede 
in našimi dobrimi deli dati 
vsem, ki nas bodo poslušali in 
to od nas pričakujejo. V 

tretjem  praktičnem delu srečanja 
smo se poučili o pripravi uvodov 
pri maši in po skupinah  tudi to 
praktično izvedli. Ob sladkih 
dobrotah smo se še malo 
pogovarjali. Polni novih Božjih 
dotikov in veseli v spoznanju, da 
vsi potrebujemo takšna srečanja 
za duhovno okrepitev opravljanja 
našega poslanstva, smo odhajali. 

Hvala g. Igorju za to duhovno 
okrepitev bralcev Božje besede.                                                                                                                                                                         

Irma Kladnik 

 



3 

 

 

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV V  ŠENTJANŽU – 19. 11. 2017 
Tudi letos smo v naši Pastoralni zvezi Dravograd 
praznovali jubilejne obletnice zakoncev. Odzvalo se je 
23 parov, katerih obletnice so bile od 10 let, pa vse do 
častitljivih 55 let skupnega življenja. Dva para sta bila 
srebrnoporočenca in dva para zlatoporočenca. Sveto 
mašo, katero je daroval p. Milan Bizant, smo pričeli s 
slovesnim sprevodom do oltarja. Posebej smo bili 
pozorni na božjo besedo, ki je bila za to nedeljo kot 
‘nalašć’, saj je govorila o vrli ženi, ki jo opeva sveto 
pismo v prvem berilu te nedelje. Pater Milan je na to 
temo nagovoril vse zakonske jubilante s poudarkom na 
tiste stvari, ki so za srečen in dolg zakon 
najpomembnejše: potrpežljivost, ljubezen in 
odpuščanje. Na koncu praznične sv.maše smo zapeli 
zahvalno pesem za vse lepo in božje v zakonskem 
življenju slavljencev. Po koncu maše pa je jubilante 

nagovoril župnik moderator Igor Glasenčnik. Zakonci so 
tudi obnovili poročne zaobljube. Župnik Igor je vse 
slavljence blagoslovil ter jih pokrižal na čelu, članici 
tajništva PZD ga.Zofija Mager in ga.Anka Tavzel pa sta 
izročili vsem slavljencem posebno spominsko listino ob 
okroglem jubileju. Naše praznovanje smo najprej 
nadaljevali v župnišču, ob dobrotah, ki so jih pripravile 
članice župnijske Karitas, nato pa na kmečkem turizmu 
Jeglijenk s skupnim kosilom in prijetnim druženjem za 
katerega je med drugim poskrbel tudi skriti gost, 
muzikant Ervin Kodrun, ki je z glasbo pomagal k 
dobremu razpoloženju. Lepo je bilo. Dragi zakonci, še na 
mnoga skupna leta!  

                                                                                                                                            
ZM

Spominska fotografija zakonskih jubilantov ob srečanju v Šentjanžu 2017 
 

GOD SVETE CECILIJE - DAN CERKVENEGA PETJA IN GLASBE- 22. 11. 2017 
Tudi letos smo slovesno praznovali god svete Cecilije, 
zavetnice cerkvene glasbe in glasbenikov. Po sveti maši, 
ki smo jo darovali za vse žive in rajne cerkvene pevce, 
smo se člani dravograjskega odraslega in otroškga zbora 
srečali na družabnem večeru v hotelu Dravograd in 
posebej otrokom je bilo takšno druženje res lep 
dogodek. Tudi zapeli smo v čast sv.Cecilije. Župnik Igor 
je v nagovoru poudaril: Že Judje so v Jezusovem času pri 

družinskem bogoslužju slavili Boga s petjem psalmov in 
hvalnic. Tudi mi ga lahko pri vsaki sveti maši slavimo z 
našim sodelovanjem pri petju. Vsak človek je obdarjen z 
darovi, ki jih razvija zato, da bi lahko še bolj slavil Boga. 
V cerkvi pojemo na čast Bogu in ne za to, da bi se 
drugim razkazovali. Ker je Bog lepota, ker je ustvaril vse 
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lepo, je tudi pomembno kako pojemo. Pomemben je 
predvsem naš trud, naša zavzetost, da bi kar najbolje 
slavili Boga. Za Boga mora biti tisto najboljše, kar 
zmoremo. Bodimo danes hvaležni zato, da smemo 
obhajati ta lep praznik, da imamo našo župnijo, kjer se 
počutimo doma, kjer sodelujemo, kjer je pomemben 
vsak naš glas. Dragi pevci, župnija od vsakega veliko 
pričakuje in želi, da bi se vključili v njeno življenje. Toliko 
darov smo  prejeli… Naj naš glas, pesem, molitev 
razveseljuje naša srca. Kajti kristjani smo veseli ljudje in 
to veselje moramo živeti in ga deliti tudi drugim. 
Pregovor pravi: “Kdor poje dvakrat moli”. Naj bo v naši 
duši vedno pesem, kot je bila zmeraj v duši slovenskega 

človeka, saj je nastalo toliko lepih pesmi. V mesecu 
novembru se še posebej spominjamo vseh naših rajnih. 
Danes posebej vseh, ki so pred vami sooblikovali lepoto 
bogoslužja v tej cerkvi, v tej župniji. Prepričani smo, da 
so mnogi izmed njih že pri Bogu in da skupaj z vsemi 
svetimi že prepevajo nebeško alelujo. Danes prosimo 
tudi sv. Cecilijo, da bi pomagala vsem, ki živimo v župniji 
in Pastoralni zvezi Dravograd. Naj nam pomaga, da bi 
našli pot do pravega in resničnega veselja, ki je lahko 
samo pri Bogu. Danes imamo priložnost, da se Bogu 
zahvalimo za naš glas, s katerim ga lahko slavimo. 

proštijski župnik Igor 

 

NEDELJA KRISTUSA KRALJA V PZD – zamenjava cerkvenih pevskih zborov -26. 11. 2017 
Zadnja nedelja Cerkvenega leta ( letos je bila 26. novembra ) se v Katoliški cerkvi sklene s 
praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva. V naši Pastoralni zvezi župnij smo slovesno 
počastili Kristusa Kralja z zamenjavo cerkvenih pevskih zborov in bralcev beril med 
našimi župnijami. Tako so nedeljsko sv. mašo s svojim petjem obogatili v Šempetru pevci 
iz Šentjanža, v Šentjanžu pevci iz Šempetra, v Libeličah pevci iz Črneč, v Črnečah pevci iz 
Libelič, v Dravogradu pevci iz Ojstrice in na Ojstrici pevci iz Dravograda. Po vseh župnijah 
so bili pevci lepo sprejeti. Ta zamenjava pevskih zborov je pomembna za vso Pastoralno 
zvezo župnij, saj tako v skupnem druženju, tudi pevci prispevajo k povezavi vseh 

vernikov  naših župnij v eno božje 
občestvo, katerega Kralj je Jezus 
Kristus. Globoko nas je to nedeljo 
nagovarjala in soočala z 
realnostjo našega bivanja Božja 
beseda, evangelij in nagovor g. 
župnika Igorja ob zanimivi zgodbi 
in posnetku Michelangelove 
freske Poslednja sodba. Jezus bo ob dopolnitvi časa prišel kot 
sodnik in bo vsakega osebno sodil po ključu”lačen sem bil, žejen 
sem bil, popotnik sem bil…”kaj si storil dobrega sočloveku? Sodil 
nas  bo po naši ljubezni izkazani v storjenih delih usmiljenja 

bližnjemu. Sami bomo odločili na katero stran nas bo Jezus dodelil ali med  ljubljene ovce na njegovi desnici ali med 
kozle na levici v večno pogubljenje. Jezus pa vsakega človeka dokler je živ na tem svetu vabi in  mu daje možnost za 
delati dobro. Zato mora biti naš življenjski moto, narediti čim več dobrega.                      

  I.K. 

 KRISTUS KRALJ 
 

Pred Njim se bodo zbrali vsi narodi. To bo prizor vseh prizorov. Ljudje vseh celin in vseh časov, črni in beli, Izraelci in 

Arabci, Američani in Iračani, verni in neverni … Res, Združeni narodi, kakršnih še ni bilo.  

 

Pred njim bodo verski voditelji Buda, Konfucij, Mohamed … velikani uma 

Aristotel, Avguštin, Akvinski … umetniki Michelangelo, Beethoven, Cankar 

… vladarji Napoleon, Hitler, Stalin in čisto navadni ljudje, kot sem jaz. 
 

SKRB ZA BLIŽNJE 
 

Jezus pravi: »Karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov ste storili 

meni.« Torej ni dovolj da poskrbimo samo za njegovo telo, ampak da s skrbjo za telo 

človeku vrnemo njegovo človeško dostojanstvo, da se ob tem nasiti tudi z ljubeznijo, 

ker je s telesnim pomanjkanjem izgubil tudi to.  Da v njih prepoznamo božjo podobo – 

Jezusa.  
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                                                                                                  ADVENTNI ČAS 

Obroč povit v zelenje (venec) in štiri sveče je znamenje, 

ki mu rečemo adventni venec. Ta bo krasil naše domove 

in cerkva štiri adventne tedne. Vsako nedeljo bomo 

prižgali svečko več. Je to le modna muha ali pomeni še 

kaj več? 

Beseda advent izhaja iz latinske besede »adventus« in 

pomeni prihod. Adventni čas ima dvojni značaj: 

pričakovanje in pripravo. Pričakujemo Jezusovo rojstvo 

ali božič, ki je spomin na njegov prvi prihod. Hkrati pa 

svoja srca usmerjamo k pričakovanju Jezusovega 

drugega prihoda ob koncu časov. Zato nas ta čas opominja naj se spreobrnemo, naj se s premagovanjem 

poželenja in prostovoljno pokoro vadimo v poglobljenem premišljevanju in zbranosti, da nas more prepojiti tisto 

živo hrepenenje po vrnitvi k Bogu, ki nas edini more s svojo milostjo rešiti greha in njegovih posledic.  

Adventni venec torej ni modna muha, ampak je zunanje znamenje, ki 

nas spominja Jezusovega rojstva in nas spodbuja, da se spreobrnemo. 

Z adventom začnemo novo bogoslužno leto. Kot se v postu pripravljamo 

štirideset dni na veliko noč, se v štirih adventnih tednih pripravljamo na 

božič.  

Otrok z veseljem pričakujejo svoj rojstni dan, ker ve, da bi tisti dan 

njegov praznik in bo dobil darila. Takrat bo vsa družina skupaj in bodo 

vsi praznovali. Vsi se ga bodo spomnili in bo on v središču. Nekaj 

podobnega je z adventnim časom, ko verniki pričakujemo Jezusov 

rojstni dan. Veselimo se ga in radostno praznujmo. 

BANKA ČASA (avtor neznan) 
 

Predstavljajte si banko, ki vaš tekoči račun vsako jutro napolni s 86.400 evri. Vendar se vsota ne 

prenaša na drugi dan. Vsak večer banka izbriše ves preostali znesek, ki ga niste utegnili porabiti 

med dnevom. 
 

Kaj bi storili? Zapravili bi vsak cent posebej, seveda! 
 

Vsak izmed nas ima takšno banko. Imenuje se ČAS. Vsako jutro nam priskrbi na razpolago 

svojih 86.400 sekund. Vsako noč se izbrise vsota, ki je čez dan 

niste uspeli izkoristiti za dober namen. Ne prenaša se na drugi 

dan in ne dopušča prekoračitev. 
 

Vsak dan se za vas odpre nov časovno-bančni račun. Vsako noč 

se neporabljen ostanek izbriše in uniči. Če ne izkoristite 

dnevnega nakazila na ta račun, je izguba vaša. Ni povratka 

nazaj in tudi na jutri ne morete računati. Živeti morate v 

sedanjosti in uporabiti svojo dnevno vsoto nakazanega časa. 

Investirajte ga, da boste od njega imeli kar največ, tako svojem 

zdravju, kot sreči in uspehu! Čas teče. Izkoristite ta dan ... 

Prepoznajte vrednost vsakega trenutka, ki ga imate na razpolago! In ovrednotite ga zato, ker ga 

delite z nekom, ki vam je pri srcu, z nekom, ki je vreden vašega časa. 
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BREZMADEŽNA –  8.decem ber  
 

Kaj je pravzaprav vsebina praznika Brezmadežne? 
Marija, ki je bila pred vsemi veki določena za mater 
Božjega Sina Jezusa Kristusa. Ravno zaradi te svoje naloge 
je bila vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je 
zaradi Jezusovega rojstva vnaprej obdaril Marijo s 
posebno milostjo, da je bila od samega začetka svojega 
bivanja vsa čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že 
takrat, ko sta jo spočela njena starša Joahim in Ana. Zato 
pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma 
da je Brezmadežno Spočetje, kot je sama povedala v Lurdu 
Bernardki Soubirous. Marija je bila torej obvarovana 
vsakega greha in še prav posebej izvirnega greha, s 
katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k 
slabemu. 
Marija je dovolila, da je Bog popolnoma vstopil v njeno 
življenje. Popolnoma jo je prevzel s svojo svetostjo in 
lepoto. Popolnoma je bila predana Bogu, z ničemer se ni 
oddaljila od Boga , bila je brez vsakega madeža greha. 
Tako nas v adventu nagovarja in vabi, da se približamo 
njenemu sinu, oziroma mu dovolimo, da vstopi v naše 
življenje, da se rodi v nas. 
Marija, vsa čista nam je s svojo lepoto in brezmadežnostjo 
postavljena za vzor. Ob njej naj bi tudi mi zahrepeneli po 
taki lepoti in neomadeževanosti. Danes veliko govorimo o 
omadeževanosti, o korupciji, goljufiji, nepoštenju, 
nepravičnosti, podkupovanju in izkoriščanju. Tako se 
srečujemo z omadeževanostjo v politiki, med oblastniki in 
nosilci oblasti, celo v sodstvu, med tistimi, ki bi naj bili 
delivci pravico. Na koga se lahko še sploh zanesemo, komu 
še lahko zaupamo? Tudi v zdravstvu in šolstvu ni vse čisto. 
Ko pa slišimo, da je celo Cerkev s svojimi ustanovami in s 

svojimi 
predstavniki 

omadeževana 
pa je mera 
polna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Obnovljen oltar Marije Brezmadežne (leta 2012) na Ojstrici 

 

Kako potrebna nam je 

Brezmadežna, da se 

zazremo vanjo, si 

zaželimo 

neomadeževanih, 

nesebičnih voditeljev 

tako svetnih kot 

cerkvenih, da si 

zaželimo poštenih 

oblastnikov in 

gospodarstvenikov, 

vzgojiteljev in 

zdravnikov.  

Brezmadežno Devico Marijo upodabljamo po prizoru iz 

Knjige razodetja kot "ženo, ogrnjeno s soncem, in luno pod 

njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd" 

(prim. Raz 12,1). Z eno nogo stoji na glavi kače, kar 

spominja na besede iz prvih poglavij Svetega pisma: Njen 

zarod ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti. (prim. 1 

Mz 3,15). Prav ta podoba dvanajst zvezd na modri podlagi 

krasi evropsko zastavo. Kakor, da bi nam naša evropska 

zastava hotela povedati kje je rešitev za Evropo in tudi 

našo državo in domovino. To je v vrnitvi k tistim 

vrednotam, ki nam jih razodeva današnji praznik, Marija - 

Brezmadežna, ki je dovolila, da je Bog odseval iz njenega 

življenja. Uspeh pa je zagotovljen, če začnem najprej pri 

sebi odstranjevati madeže, če se v meni prebudi želja in 

volja, da se približam Bogu in se iskreno trudim za svetost. 

Mi se sicer nismo rodili neomadeževani pač pa smo bili 

obremenjeni s tisto krivdo, ki se vleče od začetka človeštva 

in ji pravimo izvirni greh. Zakrament krsta pa nam je ta 

greh izbrisal in nas vključil v občestvo Cerkve. Posledice 

tega greha pa je naša – bolje moja nagnjenost k slabemu. 

In ob slabih dejanjih to božje življenje v meni in tebi slabi 

in notranja lepota izginja. V iskreni spovedi in 

pripravljenosti, da se spreobrnemo – obrnemo k dobremu 

pa se to božje življenje v nas obnavlja. 

Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta bodi naša 

vzornica in priprošnjica pri Njem, katerega lepoto odsevaš 

TI.  

Želim lepo praznovanje praznika Brezmadežne in doživet 

adventni čas kot pripravo na Božič. 

 

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=Raz%2012&hl=Raz%2012%2C1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Mz+3%2C+15&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Mz+3%2C+15&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
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TEDEN KARITAS  
Teden Karitas letos obhajamo od 27. novembra do 3. decembra 
2017 pod geslom Kje sem doma?  
Geslo Tedna Karitas spodbuja k razmisleku o domu. Kjer je naše 
srce, tam se počutim doma. Kjer so ljudje, ki se imajo radi, tam je 
naš dom. 
Karitas ni stanovanjski sklad, ki bi imel na rezervi prazna 
stanovanja. Je pa živa Karitas, ki je sposobna nekomu stati ob 
strani in mu ponuditi delček varnosti. Je živa Karitas, ki se veseli z 
vsakim, ki najde novih moči, novega navdušenja in življenjskega 
zagona.  
Sredstva za več kot 20 000 družin v stiski bodo zbirali na 
dobrodelnem koncertu Klic dobrote, ki je bil v sredo, 29. 
novembra 2017, ob 20 h. 
Tudi letos je veliko družin v težkih preizkušnjah zaradi 
brezposelnosti, bolezni, hujših nesreč ter prenizkih in nerednih 
dohodkov. Potrebujejo našo pomoč. Karitas ljudem v stiski odpira 
vrata na 457 župnijskih Karitas, kjer se preko celega leta 11 000 
prostovoljcev trudi pomagati, podpirati in opogumiti ljudi v stiski. 
Bog poplačaj vsem sodelavcem župnijske Karitas v naših župnijah 
Pastoralne zvez Dravograd, ki se prostovoljno in nesebično 

razdajajo za pomoč ljudem v stiski. Prav prijazno pa vabijo mlade moči v to dobrodelno organizacijo. To je 
najlepši način uresničitve sebe v svetu, v katerem živimo. 
 

Iz odmevne papeževe kateheze:  MAŠA NI SPEKTAKEL   
Da bi razumeli vrednost maše 
moramo predvsem razumeti 
svetopisemski pomen pojma spomin 
(memoriale). Ta »ni le spominjanje 
dogodkov preteklosti, ampak jih na 
določen način naredi navzoče in 
aktualne. Na ta način tudi Izrael 
razume svojo osvoboditev iz Egipta: 
vsakokrat ko obhaja veliko noč 
(pasho), so dogodki eksodusa navzoči 
v spominu vernikov, da bi ti svoje 
življenje oblikovali po njih« (KKC 
1363). Jezus Kristus je s svojim 
trpljenjem, smrtjo, vstajenjem in 
vnebohodom pasho (veliko noč) 
pripeljal do izpolnitve. »In maša je 
memorial (daritveni spomin) na 
njegovo pasho (veliko noč), na njegov 
eksodus (izhod), ki ga je opravil za 
nas, da bi nas izpeljal iz suženjstva in 
nas povedel v obljubljeno deželo 
večnega življenja.«   
Evharistija nas vedno vodi na sam vrh 

Božjega zveličavnega delovanja. Ko Gospod Jezus za nas postane razlomljen kruh, 
zliva na nas vse svoje usmiljenje in svojo ljubezen, kakor je to storil na križu. Tako 
prenavlja naše srce, naše življenje in naš način, kako vstopamo v odnos z njim in z 
brati.   
Kristusova kri osvobaja od smrti 
Kristusova kri nas osvobaja smrti in strahu pred smrtjo. Ne osvobaja nas samo oblasti 
fizične smrti, ampak tudi duhovne smrti, ki je zlo, je greh, ki nas zajame vsakokrat, ko 
pademo kot žrtve našega greha in greha drugih. Naše življenje se torej onesnaži, 
izgubi lepoto, izgubi smisel, ovene. 
Kristus nam ponovno daje življenje. Kristus je polnost življenja. Ko se je spoprijel s 
smrtjo, jo je uničil za vedno. Z vstajenjem je uničil smrt in obnovil življenje. Kristusova 
velika noč je dokončna zmaga nad smrtjo, kajti on je svojo smrt spremenil v najvišje 
dejanje ljubezni. Umrl je iz ljubezni. Pri evharistiji želi sporočiti to svojo velikonočno 
in zmagoslavno ljubezen. »Če jo sprejmemo z vero, lahko tudi mi zares ljubimo Boga 
in bližnjega, lahko ljubimo, kakor je on ljubil nas, ko je dal življenje.« 
Mučenci so dali svoje življenje ravno zaradi te gotovosti o Kristusovi zmagi nad 
smrtjo. »Samo že izkusimo to Kristusovo moč, moč njegove ljubezni, smo zares 
svobodni v dajanju brez strahu.« 

Maša ni spektakel 
Maša pomeni vstopiti v Jezusovo trpljenje, smrt, vstajenje in vnebohod. Ko 
gremo k maši, je kakor da bi šli v kalvarijo. In če si predstavljamo, da je tam 
Jezus, ali bomo klepetali, fotografirali, naredili nek spektakel? Ne, ker je tam 
Jezus. Ostali bomo v tišini, v joku in tudi v veselju, da smo rešeni. Ko vstopimo 
v cerkev, da bi obhajali mašo, pomislimo: 'Vstopam v kalvarijo, ko je Jezus dal 
svoje življenje zame.' Tako izginejo spektakel, klepetanja, komentiranje, 
fotografiranje in vse tisto, kar nas oddaljuje od maše, od Jezusove zmage. 
»Udeležba pri evharistiji nam omogoča vstopiti v velikonočno Kristusovo 
skrivnost, s tem ko nam pomaga iti z Njim od smrti v življenje. Maša pomeni 
ponovitev kalvarije, ni pa nek spektakel.« 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – december 2017 
 

  

Petek 1.dec.: adventna priprava v Dravogradu (vodi p.Vili) 
Sobota 2.dec.: adventna maša v Šentjanžu za otroke 
Nedelja 3.dec.: PRVA ADVENTNA NEDELJA – blagoslov adventnih vencev, nedelja KARITAS, nabirka za Karitas 
Nedelja 3.dec.ob 13.00 (ali 14.30): 6. ADVENTNI POHOD v ŠENTPAVEL in molitev s patri benediktinci 
Ponedeljek 4.dec.. srečanje biblične skupine po maši 
torek 5.dec.: Miklavževanje po župnijah PZD ob 16.00 oz.17.00 uri 
Sreda 6.12. – God Sv. Miklavža; rekolekcija v Črnečah ob 9.30 
Petek 8.dec.: Praznik Brezmadežne, adventna priprava v Šentjanžu po maši ob 17.00 
Nedelja 12.dec. ob 9.30: gostovanje zbora Lipa in Cerkvenega zbora iz Labota v Dravogradu 
Petek 15. Dec.: Adventna priprava na božič – Šentjanž po maši ob 17.00 
Sobota 16.dec. ob 17.00: adventna maša v Šentjanžu za otroke veroučence 
Ponedeljek 18.dec.: Srečanje biblične skupine po maši 
Torek 19.dec. ob 17.00 v Dravogradu– Adventna spovedna priprava in spoved 
Četrtek 21.dec.: RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/ 
Petek 22.dec.ob 17.30: Adventna priprava v Dravogradu  
Sobota 23.dec. ob 17.00: adventna maša za veroučence v Šentjanžu 
Nedelja – dopoldan maše po razporedu, zvečer sveti večer: maše po običajnem razporedu na sveti večer. 
Ponedeljek 25.dec.: BOŽIČ – maše po razporedu 
Torek 26.dec.: god Sv.Štefana, pri mašah blagoslov soli in vode 
Sreda 27.dec.ob 18.30: god Janeza Evangelista: praznik farnega patrona v Dravogradu  
Četrtek 28.dec.ob 18.30:  Zadnji dan adventne priprave v Dravogradu 
Nedelja 31.dec: Praznik svete družine – blagoslov otrok 
 

V novembru 2017 so zakrament krsta prejeli:  
   

Taj Čurč – Šempeter 
Marcel Potočnik- Dravograd 
 

V novembru 2017 so se iz župnij naše PZD v večnost poslovili: 
 

Milan Vrhovnik iz Otiškega vrha – župnija Šempeter 
Jožefa Jevšnik iz Otiškega vrha – župnija Šempeter 
Jožica Vrhovnik iz Otiškega vrha – župnija Šempeter 
Julijana Naveršnik iz Otiškega vrha – župnija Šempeter 
Frančiška Bart iz Šentjanža – župnija Šentjanž 
Ivan Pušpan iz Viča – župnija Dravograd 
Stanislav Sevčnikar iz Otiškega vrha 1c – župnija Šentjanž 
 

ŠE NEKAJ ZA SMEH: 
PODOBNOST – »Kaj boš počel ob koncu tedna?«  

»S sinkom greva spuščat zmaje. Pa ti?« – »Nekaj 

podobnega kot ti: s taščo grem v hribe.« 
 

VSAKDANJI KRUH – »Zakaj prosimo Boga za 

kruh vsak dan? Lahko bi ga prosili le enkrat na 

teden,« pravi katehet. Lučka odgovori: »Vsak dan 

ga prosimo zato, da je kruh vedno svež.« 

 

HOLMES – Slavni detektiv Sherlock Holmes pride 

v nebesa in najprej po imenu pozdravi Adama in 

Evo. »Kako ste naju tako hitro spoznali?« se čudi 

Adam. »Nič lažjega, saj sta oba brez popka!« 
 

PROFESORSKA – Profesor in njegova žena 

prideta z družabnega večera domov. On 

zmagoslavno vihti kvišku dva dežnika in pravi: »No, 

žena, kdo je zdaj raztresen? Ti si svoj dežnik 

pozabila, jaz pa sem se spomnil ne samo na mojega, 

ampak tudi na tvojega!« Žena pa se zgrozi: »Ampak, 

dragi mož, saj s seboj sploh nisva imela dežnikov. » 

 

 
PROŠNJA ZA NAROČILO VERSKEGA TISKA 

Kar nekaj vas je, ki imate naročen verski tisk, a ogromno družin je brez vsakršnega verskega časopisa v hiši. Jih res ne zanima 
kaj v zvezi v vero? Dvomim. Tudi naše glasilo Studenec jemlje vedno manj ljudi s seboj. Nekateri niti daru zanj ne oddajo. Zato 
je težko shajati z naklado. V mesecu decembru in januarju obnovite naročnine in se pridružite dosedanjim naročnikom 
verskega tiska, tudi tega glasila Studenec.Naj vas verske vsebine bogatijo in izobražujejo ter vodijo h globlji veri. 
  
    

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator 
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek, Naklada 180 izvodov.  


