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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Prijatelji glasila Studenec, pozdravljeni.   
Božični prazniki o za nami in z njim 
lepo, res globoko doživljanje božičnih 
skrivnosti. Tako raznežijo nas ti 
prazniki. Upam da res? Včasih dobim 
namreč občutek, da niti sami ne 
cenimo božiča v vsej njegovi 
sporočilnosti. Zakaj tako mislim? Zato, 
ker smo tudi mi kristjani podlegli 
nakupovalni mrzlici v teh dnevih. 
Trgovine so bile izjemno polne sleherni 
dan, kot da je vsebina božiča v zaužiti 
hrani, obisk adventnih maš pa izjemno 
klavrn. Zato nekaj v nas žal ne velja. To 
je treba spremeniti. Kristjani smo 
poklicani, da spreminjamo družbo, na 
pa da ona spreminja nas.  
Za Božič smo poslušali začetke 
evangelija, ki postavlja v ospredje 
rojstvo otroka. Bog je postal človek in je 
vstopil v zgodovino človeštva. Ne 
moremo torej zavrniti dejstva, da je 
Cerkev, kot varuhinja njegovega 
izročila, vpeta v kulturno, politično in 
družbeno življenje ljudi. Seveda je doba 
politične Cerkve minila, zato smo 

kristjani poklicani, da evangelij 
prenašamo iz papirja v življenje. Naloga 
vseh kristjanov v družbi je, biti 
pričevalec, ker krščanstvo potrebuje 
pričevalce in ne prodajalcev. Lahko 
mirno govorimo o pokrščanski dobi, saj 

vernost in pripadnost Cerkvi nista več 
na prvem mestu. Sekularizacija, 
nevernost, alternativna verstva... so 
sodobni družbeni pojavi, ki oblikujejo 
sedanji življenjski prostor Cerkve in 
vernikov. Kako torej vnesti evangelij v 
prostor in čas? Oznanjevanje evangelija 
gotovo ne poteka preko bogoslovnih 
šol, niti preko dogem, ampak preko 
medsebojne pripovedi, zgodbe in 
občutenih dejanj aktivne ljubezni do 
bližnjega. Prehajamo na polje 
socialnega delovanja kristjanov v 
družbi, ki lahko hitro doživi 
(upravičeno) kritiko, da za dobra dela ni 
treba biti veren. Dobra dela lahko 
opravljajo tudi tisti, ki ne verujejo v 
boga ali Boga. V čem se torej verniki 
razlikujemo od ateistov? Gotovo smo 
lahko vsi dobri, prijazni, socialno aktivni 
... Verovati pa pomeni upati s smislom 
ali vsebino,ki klasičnemu in ljudskemu 
„zaupanju v usodo“ dodaja domet, to je 
zmago življenja nad smrtjo. To je 
velikonočno sporočilo, ki se pokaže že v 
božični noči: Bog se odloči, da bo 
odrešil človeka tako, da postane pravi 
človek. Zato je božično sporočilo tako 
skrivnostno: Bog postane človek, da 
lahko človeka odreši. S Kristusovim 
zgledom lahko kristjani sporočamo 
evangelij družbi. Ne kot politiki, ampak 
kot ljudje. Vera mora postati ponižen 
jezik pomoči, ki se ne vsiljuje, da lahko 
suvereno predstavimo nevernikom 
razloge svojega (za)upanja.  
Božič praznujemo kot ozdravljenje, ki naj nas 
vodi v stik z Božjim otrokom v nas. Bog naj bi 
se v nas rodil. To pomeni priti v stik z 
enkratno podobo, ki si jo je Bog naredil o  
vsakem izmed nas. Če se v nas rodi Bog, se 

naše življenje prenovi. Začnemo lahko znova. 
Ne določa nas več naša preteklost.  

Hvala vsem, ki ste v teh božičnih dnevih 
'stopili k bistvu praznovanja – tudi k 
spovedi. Letos je bil obisk pred 
spovednicami, vsaj v Dravogradu, zelo 
lep in spodbuden.  
Posebej pohvalno je bilo nošenje 
Marije po domovih naših 
prvoobhjancev. 

 
Marija je res povezovala, saj ste bili vsi, 
ki ste jo gostili doma, soglasni: res nas 
je povezala in poglobila pričakovanje 
božičnih praznikov. Hvala vsem., ki ste 
jo z veseljem sprejeli.  
Lepo je bilo tudi praznovanje Miklavža. 
Po vseh farah ste pripravili lepa 

miklavževanja 
in bogato 
obdarili naše 
otroke. Za vaš 
trud se vsem 
zahvaljujem. 

Ne dopustimo pa, da bi nas 
miklavževanje materializiralo. Hvala 
tudi vsem, ki ste pripravili krajše prizore 
ob priliki obiska sv.Miklavža.  
Na začetku leta 2018 pa vam želim 
obilje božjega varstva, zdravja in miru 
v srcu. Pa srečno novo leto vsem. 
 
 
                                       Igor – proštijski župnik                 
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DOGODKI 

v Pastoralni zvezi Dravograd – DECEMBER 2017 

DOGODKI PRVE ADVENTNE NEDELJE V ŽUPNIJAH PZD – 3.12.2017 

V soboto je na Šempetru v župnišču 
12 birmanskih pripravnikov, drugih 
veroučencev in staršev sodelovalo v 
delavnici pletenja adventnih 
venčkov, ki sta jo vodila Bernarda 
Javornik in Črt Epšek. Srečanje je 
poleg praktičnega dela imelo tudi 
duhovno vsebino z molitvijo, 
pesmijo in kratko predstavitvijo 
pomena adventa in adventnega 
venčka, ki naj bo predvsem 
znamenje, ob katerem se bo zbirala 

družina k skupni molitvi v pripravi 
na Jezusovo rojstvo. Župnijskemu 
občestvu so se v nedeljo predstavili 
letošnji birmanski pripravniki in v 
darilo so prejeli molitvenega 
botra/botro, ki jih bo vse do birme 
spremljal z vsakodnevno molitvijo.                                                                                                                                                                                                                   
                                                          B.J. 
 

V župniji Črneče pa smo praznovali 
god farnega zavetnika sv.Andreja. 
Slovesno somaševanje sta vodila 
Jože Kopajnik, ravnatelj Katoliškega 
doma prosvete Sodalitas v Tinjah na 
avstrijskem Koroškem in župnik 
Franček. Z besedami papeža Janeza 
XXIII.,da je človek največji, kadar 
kleči; najlepši, kadar moli; 
najmočnejši, kadar odpušča in 
najbolj Bogu podoben, kadar ljubi, 
smo bili nagovorjeni  in po zgledu 
“hrabrega” sv.Andreja naj ostanemo 
pričevalci veselega oznanila. 
Napolnjena cerkev, ubrano petje 
pevcev, okrašena cerkev in adventni 
venci župnijske Karitas so olepšali 
praznovanje in druženje. 
                                                     Fr.Kot. 
 

V župniji Dravograd smo obeležili začetek 
adventa in novega cerkvenega leta z 
nedeljo Karitas s katero se je zaključil 
teden Karitas, ki je bil letos pod geslom » 
Kje sem doma ? « Pri sv. maši se je zbralo 
lepo število vernikov. Božja beseda, 
evangelij in nagovor župnika Igorja sta nas 
povabila k čuječnosti in za vsakega 
povabilo k osebni  odločitvi kakšna bo 
njegova pot priprave na prihod Gospoda. Ali se bo vdal blišču tega sveta, ali pa 
bo šel po poti spreobrnitve srca  naproti Gospodu z čuječnostjo in dobrimi deli. 
Prav sodelavke Karitas kažejo pot dobrih del in tudi letos so spletle adventne 
venčke, ki so bili pri sv. maši blagoslovljeni, z darovanim darom  za venček pa je 
vsak posameznik prispeval delček. Za njihovo veliko nesebično delo se jim je g. 
župnik iskreno zahvalil in jih povabil, da v svoje vrste privabijo še druge in tudi 
otroke – veroučence. Za novo povezovanje naših družin v veri, upanju in ljubezni 
in župnijskega občestva bo v tem adventu poskrbela fatimska Marija, katere 
kipec je bil blagoslovljen in  bo romal po domovih naših družinah,da se bodo ob 
njem zbirale  v večerni molitvi. Velik dar so dobili tudi naši birmanski pripravniki, 
molitvenega botra, ki jih bo vse do birme spremljal z vsakodnevno molitvijo. Tudi 
na Ojstrici so podobno praznovali nedeljo Karitas.                                                 I. K 
                                             
                                                          . 
                                                                               
 

6.ZVEZDNI POHOD - Kot vsako leto smo bili tudi letos povabljeni na zvezdni 
adventni pohod iz Dravograda v Šentpavelski samostan, letos že šesti. Udeležilo 
se ga je 52 pohodnikov, najbolj vztrajni so na pot krenili že ob 11.00, ostali pa iz 
Labota ob 13.00. Lepo je bilo druženje na poti, le škoda, da ni bilo kakšne 
duhovne spodbude na celi poti. Ob lepem vremenu smo prihajali proti 
čudovitemu samostanu Št. Pavel, kjer so se nam pridružili pohodniki iz štirih 
drugih pohodnih skupin. Zato se naše pohodno srečanje imenuje zvezdno. Pred 
molitvijo v cerkvi samostana  smo v imenu Dravograjčanov izročili adventni venec 
patrom menihom. Po koncu precej kratke molitve so nas benediktinski menihi 
pogostili s toplo zelenjavno juho. Škoda da nas letos ni pričakala z lučkami 
osvetljena cerkev, 
ki nas je vsako 
leto zelo lepo 
nagovorila in 
adventno 
razpoložila. Prav 
je, da sodelujemo 
tudi z verujočimi 
onstran meje ter 
krepimo svojo 
ljubezen, katero 
nas uči Jezus 
Kristus, ki v 
adventu pričakuje 
naš odgovor na svojo ljubezen.                                                                                        Z.M. 
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MIKLAVŽEVO OBDAROVANJE OTROK v župnijah naše PZD – 5.12.2017 

Izpod kap in bund gledajo otroške oči. Vsak zase 
se sprašuje: “Sem bil dovolj priden? Ali sem 
zapisan v Miklavževi knjigi?” Tako je vsako leto na 
predvečer godu enega najbolj priljubljenih 
svetnikov, ko nas obišče Miklavž. Malčki, 
predšolski otroci in učenci nižjih razredov osnovne 
šole so skupaj s starši v župnijski cerkvi v Črnečah  
pričakali Miklavža. Sveti mož je otroke nagovoril, 
prebral pisma ter si ogledal risbice otrok in razdelil 
 darila, ki so jih pripravile sodelavke župnijske 
Karitas. V  Dravogradu je polna cerkev otrok, 
staršev in starih staršev v napetem tihem 
pričakovanju sprejela Miklavža. Preden je prišel, 

so si ogledali kratko igrico iz svetogorske zgodovine Marijine božje poti. 
Zaigrali so jo večji otroci in to zelo razločno, lepo in prisrčno. Po njej in 
molitvi, h kateri je povabil župnik Igor, je res prišel Miklavž. Otroški 
zborček je prepeval, katehistinja Anita je Miklavžu pomagala pri 
razdeljevanju daril, le tu in tam se je oglasil parkelj na stropu cerkve… Za 
otroke je bil to poseben dogodek, poln pričakovanja. Vsakega otroka je 
Miklavž pokrižal na čelu in ga izročil v božje varstvo. Sv. Miklavž je vse 
otroke povabil na pot dobrote in dobrih del, da bi ga lahko tudi oni v 
svojem življenju posnemali. Odbor za dobrodelnost pa je tudi letos 
pomagal Miklavžu pri pripravi daril. Vsem iskrena hvala. Članice 
župnijske Karitas so tudi letos pripravile miklavževanje v farni cerkvi v 
Šentjanžu. Veliko otrok je prišlo in radovedno so čakali na dobrega 
moža, ki je prinesel darila vsem otrokom. Lepo je videti razigrane obraze pričakujočih otrok, ko iz rok dobrega moža 
Sv.Miklavža sprejemajo darila. Hvala vsem, ki so pripravili srečanje z Miklavžem.                                                                 dopisniki 

                                          PRAZNIK BREZMADEŽNE V DRAVOGRADU – 8. 12. 2017 

Na praznik Brezmadežne je bila v Dravogradu darovana 
slovesna sv. maša. Posebej lepo in sporočilno je bilo, ko je v 
začetku sv. maše g. župnik Igor blagoslovil nov mašni plašč s 
podobo Marije. Mašni plašč je bil dar romaric iz naše župnije, 
ki smo v oktobru romale k Mariji v Medžugorje in od tam po 
Marijinem navdihu prinesle mašni plašč z namenom, da bi v 
prihodnje na Marijine praznike v njem duhovniki darovali sv. 
maše. Pri sv. maši pa smo bili globoko nagovorjeni z duhovno 
mislijo o Brezmadežnem spočetju Device Marije, ki jo je podal 
župnik Igor in med drugim razložil, da je Marijina 
brezmadežnost kot emajl, ki ščiti pred zlom. Vsakega človeka 
Bog  z zakramentom sv. krsta dvigne na višji nivo bivanja in po 
zakramentih, ki so človeku dani se človek  z življenjem po njih 
dviga k Bogu. Za ta dvig pa po njih prihaja Jezus, ki človeku 

 podaja roko, ki jo človek steza k njemu. Tako po milosti zakramenta sv. spovedi človek zopet pridobi posvečujočo milost, ki ga 
kot emajl zaščiti pred zlom. Zato nas vse Marija še posebej v tem adventnem času vabi k zakramentu sv. spovedi. Ob koncu sv. 
maše smo doživeli še en posebej nežen in ljubeč dotik Marije, ko se je ob daritvenem oltarju izvršila izmenjava kipca fatimske 
Marije iz rok  (otroka) družine Poročnik v roke (otroka) družine Arbeiter, da  jo je ponesla na svoj dom in bo ob njej molila. 
Tako Marija v tem adventnem času, ko roma po družinah v molitvi povezuje člane družin, kakor tudi družine med seboj in z 
župnijskim občestvom.                                                                                                                                                                                                                             I.K 

                                                                                                                                                                                                                        . 
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DOGODKI DRUGE ADVENTNE NEDELJE V ŽUPNIJAH PZD – 10.12.2017 

RADEHOVA BOŽIČNICA V ČRNEČAH   

Člani Kulturnega društva Lenart so v 
soboto 9.decembra v župnijski cerkvi 
predstavili zgodbo Radehovska 
božičnica ali Zakaj je plašč Matere 
božje tako dolg, avtorice Stanke 
Devjak. Njihova izvedba te nežne, 
prisrčne in poetične zgodbe z živimi 
jaslicami  na koncu ni nikogar med 
gledalci  pustila ravnodušnega in 
nam je še kako olepšala predvečer 
druge adventne nedelje.  Sedaj 
vemo zakaj je plašč Matere božje 
tako dolg in širok. Predstavo so 
uvedli pevci našega župnijskega 
zbora                                                

  
                                                          Fr.Kot.                                                                                                                                                          
. 

 

 

 

Danes smo bili člani 
občestva župnije 
Dravograd posebej 
nagovorjeni z glasbo 
dveh zborov, 
domačega ženskega 
pevskega zbora Lipa 
in moškega zbora 
župnije Labot, ki med 
seboj gojita 
prijateljske vezi že 
dolga leta. Polepšali 
so našo drugo 
adventno nedeljo s 

svojo pesmijo med mašo in krajšim nastopom po njej. Hvaležno smo se 
spominjali tudi dveh pevskih prijateljev, prezgodaj preminulih in sicer župnika 
Marka Laštra iz Labota ter nepozabnega basista Alojza Gologranca iz Dravograda, 
člana okteta IGEM Dravograd. Skozi pesem smo se dotaknili neminljivosti našega 
življenja, saj smrt od nas ni dokončna ločitev, ampak prehod v nov, božji svet 
onkraj zemeljskega. Kakor je pesem neminljiva in predokus večne sreče, tako tudi 
naš spomin na oba izjemna ljubitelja glasbe in vsega lepega, ostaja zapisano v 
našem srcu. Župnik Igor pa nas je ob božji besedi nagovarjal, naj stopimo v 
Jordan našega spreobrnjenja, k spovedi, saj je le-to pogoj globokega doživetja 
božične skrivnosti.  Če ne stopiš v Jordan (spoved), ne boš vedel, kakšen je Bog. 
Izvedel boš šele tisto uro … Takrat boš moral tako in tako čez. Zakaj bi torej živel 
teh nekaj let v strahu? Zakaj bi potreboval vedno novo omamo, da bi blažil 
življenjski strah?  Papež Frančišek takole pravi: ”Zanimivo je to, da se tolikokrat 
bojimo tolažbe, biti potolaženi. Še več, bolj varne se počutimo, če smo žalostni in 
potrti. Veste, zakaj? V žalosti imamo sami sebe skoraj za glavno osebo. Medtem 
ko je v tolažbi glavna oseba Sveti Duh! On nas tolaži, On nam daje pogum, da 
gremo ven iz sebe. On je tisti, ki nas vodi k viru vsake tolažbe, torej k Očetu. To pa 
je spreobrnjenje. Prosim vas, dopustite Gospodu, da vas potolaži! Dopustite 
Gospodu, da vas potolaži!” Adventni čas nas torej vabi in vabi…. v odnos z Bogom 
in s samim seboj. Hvala vsem iz srca, posebej tistim, ki ste pripravljali nastop in 
srečanje. 

DOGODKI TRETJE ADVENTNE NEDELJE V ŽUPNIJAH PZD – 17.12.2017 
 

Skavti so prinesli Luč miru v župnije PZD – v nedeljo 17.12. 
v Črneče, Šentjanž, Libeliče in Šempeter, v soboto 23.12. 
še v župnijo Dravograd. Geslo LMB 2017: »PUSTIVA SE 
VNETI« in Poslanica LMB 2017 : Začelo se je v votlini, daleč 
stran od mene in tebe, ko se je zgodil čudež. Prišel je za 
vse, da bi vžgal naša srca. Bil je kot prižgana sveča, ki sveti 
le tako, da se daruje. Mnogi so se bali, da bi se jih plamen 
dotaknil, tiste pa, ki so ga sprejeli, je povabil, da svetijo 
skupaj in vnemajo druge. Prepotoval je dolgo pot, da je 
danes lahko pred menoj in pred teboj. Kaj bova naredila z 
njim? Lahko se obrneva stran in sva še naprej pusti sveči, ki 
se bojita, da bi se ju plamen dotaknil. Ali pustiva, da iz 
mene in tebe naredi naju, da ga širiva naprej. Kaj bova 
vzela danes? Je zopet dovolj samo sveča ali bova tokrat 
sprejela plamen?  
 
 

V nedeljo 17. decembra  so v župniji Dravograd 
veroučenci  5.razredov – mavrične skupine, ki jih verouk 
poučuje Rebeka Glasenčnik, naznanjali Gospodov prihod, s 
svojim sodelovanjem pri sv. maši in prinesli vsem navzočim 
božji blagoslov. Lepo je bilo  sodelovanje staršev in otrok z 
uvodom v očenaš, prošnjami in zahvalami, ki so jih 
veroučenci sami sestavili in z njimi nagovarjali vso 
občestvo, da naj vsak v svojem srcu pripravi pot in prostor 
Gospodu, kakor je nagovarjal v evangeliju Janez Krstnik. 
Kako pripraviti pot Gospodu v svojem srcu pa nam je  
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spregovoril g. župnik  s preprosto zgodbo o pajku, ki je 
vneto pospravil in naravnaval vse nitke svojega doma. V tej 
vnemi pa je odrezal nitko, ki je bila drugačna in je izstopala 
in zaradi te odrezane nitke se mu je ves dom porušil. 
Spregledal je namreč, da je ta nitka bila temelj njegovega 
doma. Tako tudi mi, zakaj smo iz naših src porezali nitke, ki 
so vodile do Boga…zakaj smo iz naših družin izrinili prostor 
za Boga …družinsko, osebno molitev….čut za sveto,  

božje…?!.Usmiljeni Bog nam daje še en adventni teden, da 
vse nitke, ki smo jih porezali v odnosu z njim, v tem tednu 
obnovimo ali na novo spletemo. Povabljeni smo bili tudi k 
božični osem dnevnici in k zakramentu sv. spovedi, da bo 
Gospod z gotovostjo prišel kot Luč, ki bo razsvetlila in 
obnovila vse pretrgane nitke našega doma. Veselo 
oznanilo skorajšnjega Gospodovega prihoda so s svojim 
čudovitim petjem naznanjali tudi pevci našega otroškega 
zborčka, ki je obogatil vso sv. mašo.                                                                                                                                                                                          
                                                                                                     I.K.

ADVENTNA DUHOVNA PRIPRAVA ŽUPNIJ PZD NA BOŽIČ 2017 

V sam začetek adventa je vstopila 
Sv. Devica Marija, ki je v podobi kipa 
Fatimske Marije romarice  ves 
advent romala po domovih naših 
družin, prvenstveno po družinah 
prvoobhajancev po domovih župnij 
Dravograd, Črneče in Libeliče. 
Veliko skrivnostnega in božjega se je 
v teh večerih zgodilo v srcih. Marija 
je prinesla v domove mir, molitev, 
tolažbo in v srcih pripravila prostor 
za rojstvo svojega sina Jezusa. 
Poseben čar in svetost adventnemu 
času so dajale v župniji Dravograd » 
svitnice«, ki smo jih v treh adventnih 
sredah obhajali v zgodnjem jutru ob 
šesti uri in so bile obiskane z zelo 
lepem številu vernikov. Molitev, 
petje, duhovni nagovori župnika 

Igorja so klicali v duše hrepenenje 
po Odrešeniku. Posebna duhovna 
priprava na božič pa so bile letos 
prvič duhovne vaje v štirih 
adventnih petkih, ki jih je oblikoval 
in vodil pater Vili. Tema teh 
duhovnih vaj je bila duhovna 
poglobitev v sporočilo evangelijev 
adventnih nedelj in v samo skrivnost 
božiča – učlovečenja Božjega sina 
Jezusa. Dana je bila lepa možnost, le 
škoda, da je to možnost izkoristilo 
zelo malo faranov.Veroučenci vseh 
župnij in tudi farani so opravili 
adventno spoved, katere pripravo je 
v Dravogradu  vodil pater Milan 
Bizant. Višek adventne priprave je 
bila božična devetdnevnica v župniji 
Dravograd, ko smo tudi letos devet 
dni pred praznikom božiča, pred 

začetkom večerne sv. maše nosili v 
procesiji kip Marije izpred 
Marijinega oltarja v cerkvi do 
daritvenega oltarja v kapelici, kjer se 
je potem darovala sv.maša. 
Župnijsko občestvo se je vsak večer 
 lepem številu zbiralo k duhovno 
lepemu in bogatemu bogoslužju.V 
župnije naše pastoralne zveze so 
tako kot vsako leto tudi letos skavti 
prinesli betlehemsko Luč miru s 
posebno poslanico. Veliko lepih 
možnosti za duhovno pripravo na 
božič  nam je bilo dano v tem 
adventu. Iskrena Hvala našima 
duhovnikoma Igorju in Frančeku ter 
patroma Viliju in Milanu, ki so z 
nami in nas s svojim darovanim 
delom in veliko ljubeznijo vodijo k 
 Jezusu.  I.K.                                                                                                                                                     

                                                                               OBNOVA OKEN NA CERKVI SV. PETRA NA KRONSKI GORI 
Župnija Šempeter na Kronski gori je v letošnjem letu pristopila k obnovi 
vseh oken na župnijski cerkvi.Pod vodstvom Zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine Maribor in mizarstva podjetja IGEM Otiški Vrh 
smo  izdelali nova macesnova okna in prva faza obnove oken je bila v 
adventu zaključena. Okrog velikih oken v cerkvi bomo pod vodstvom 
ključarja Gustija Vertačnika spomladi opravili še fina zidarska dela in 
namestili pločevino. Predvidoma v februarju sledi še obnova oken za 
glavnim oltarjem, ki je zaradi barvnih stekel zahtevnejša. Obstoječa 
barvna stekla, ki so v dobrem stanju, se bodo montirala v nova okna, 
hkrati pa bodo dopolnjena z novimi v skladu z zahtevami Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Mnogi ste slišali 
povabilo k darovanju in za pomoč za katero se iskreno zahvaljujemo. 
Preostale še  vabimo in pričakujemo, da bomo investicijo lažje 
zaključili.                                                                                       Kristina Ravnjak 

                                                                                                                                                  
 

JASLICE V NAŠIH ŽUPNIJAH IN PRAZNOVANJE BOŽIČA - 25. December 
 

JASLICE V DRAVOGRADU  Z GESLOM ‘Iz roda v rod’. Že nekaj let je v navadi, da jaslice v župnijski cerkvi v Dravogradu postavijo 

družine, katerih otroci se to leto pripravljajo na prejem prvega sv. obhajila. Tako smo že hitro v adventu začeli z načrtovanjem in 
nato izdelavo letošnje postavitve jaslic, seveda pod budnim očesom in ob izkušenih nasvetih gospoda župnika Igorja. Tema letošnjih 
jaslic je geslo » Iz roda v rod« in tako smo želeli skupaj prikazati navade in obrede, ki so jih starši prejeli od dedkov in babic in jih 
sedaj posredujejo svojim otrokom. Kot najpomembnejše smo želeli predstaviti dar vere, katere plamen skupaj prenašamo iz ene 
generacije v drugo. Vsaka družina je izdelala lutko in nastalo je prisrčno malo občestvo zbrano okrog oltarne mize. Otroci so narisali 
tudi risbe na katerih so predstavili še druge navade, ki v njihovi družini prehajajo iz roda v rod. Teden pred Božičem je tako minil v 



6 

 

skupnem delu, smehu in povezovanju ter ob zadovoljstvu, da smo uspeli jaslice, po naših najboljših močeh,  dokončati. Vrhunec 
tedna pa je bila seveda prva »otroška polnočnica«, na kateri smo skupaj z otroki še posebej doživeto sodelovali. Otroci so tako z 
lahternicami osvetljevali jaslice, župnijskemu občestvu ob slikah predstavili navade njihove družine ter s skupno pesmijo pozdravili 
novorojeno Dete. Starši pa so s sodelovanjem pri maši, otrokom živo pričevali, da je vera ter predvsem Božič res praznik, ki združuje 

in povezuje družine tudi v našem času.                                                                                                                               
                                                                                   M.J. 

BOŽIČNA SLOVESNOST PRI SV. KRIŽU, 
POLNOČNICA V ČRNEČAH IN JASLICE.  

Na predvečer božiča smo se zbrali pri Sv.Križu, ob 
polnoči pa v župnijski cerkvi v Črnečah. Slovesni 
maši je daroval župnik Franček. Pustite otroke k 

meni, je dejal Jezus. In skupinica predšolskih 
otrok iz Podklanca in Dobrove se je postavila ob 

jaslice in oltar cerkve pri Sv.Križu in ob spremljavi 
kitaristke Anje Roger Detetu v jaslicah zapela dve 
božični pesmi, ki sta raznežili srca poslušalcev. Za 

nastop malih pevk in pevcev je prav gotovo 
najbolj zaslužna mentorica Mira Mori, ki se je v 

letošnjem adventu s temi otroki in njihovimi starši 
srečevala v Podklancu na kmetiji Klančnik. Tam 
so naredili adventni venček in pestro dogajanje 

okoli njega se je pričelo. Kot je zapisala Mira 
Mori, so prebirali zgodbice oziroma pravljice o 

radovedni deklici Robini, izdelali lampijončke, šli 
na pohod in izlet, pisali dobrim možem ter se 

hkrati naučili pesmi za nastop pri Sv.Križu. V božičnem času si težko predstavljamo cerkev brez jaslic. Kot je zapisal Robert 
Petkovšek, jaslice pač niso prazni sentimentalizem, ampak so odgovor na najgloblje in najstarejše hrepenenje naše duše. Tako 

so tudi letos pridne in spretne roke ključarjev in posameznikov v župnijski in podružnični cerkvi postavile navadne,običajne 
jaslice,ki s svojo nevsiljivo lepoto nagovarjajo naša srca, jih ogrejejo in poživljajo.                                      Fr.Kot. 

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

BOŽIČNI PRAZNIKI V ŽUPNIJI 
SV. PETER NA KRONSKI GORI 
Tretjo  adventno nedeljo, so skavti v našo 
župnijo prinesli luč miru iz Betlehema in nam 
posredovali s tem tudi božično poslanico. Naš 
ključar, Avgust Vertačnik, nas je tudi letos 
razveselil s prekrasnimi jaslicami, ki jih je 
izdeloval ves zadnji adventni teden. Vsako leto 
kaj spremeni, doda, zamenja,…  Tako nas je  na 
sveti večer pozdravila z drevesci, lučkami in 
svilenimi cvetovi  bogato okrašena cerkev. 
Petnajst minut pred 21. uro smo prisluhnili 
posebnemu božičnemu programu, ki so ga 
oblikovali veroukarji in pevci - »Šempetrski 

pavri«. Mašo, ki jo je z nami in za nas daroval p. Vili, smo začeli ob 
ubrani pesmi naših zvestih cerkvenih pevcev. V začetku maše je p. Vili   
jaslice tudi blagoslovil. 
Na praznik svete družine, zadnjo nedeljo v iztekajočem letu,  je med 
mašo potekal blagoslov otrok. Ker je bil to tudi zadnji dan v letu, ko 
smo se lahko skupaj zahvalili za vse, kar nam je bilo v tem letu  
podarjeno.  
Že četrto  leto zapored smo pripravili tudi otroško koledovanje. Naši 
mladi koledniki so s spremljevalcema odšli na pot v torek, 2. januarja 
2018.  Trikraljevska akcija, ki poteka pod okriljem Misijonskega središča 
Slovenije nosi naslov »Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo«.  
Razdeljeni v dve skupini so koledniki obiskali več kot 50 domov na 
Otiškem Vrhu. Razumljivo pa je, da k prav vsem res ne moremo.  

Povsod ste nas lepo sprejeli. Upamo, da smo vas razveselili z našim veselim oznanilom o Jezusovem rojstvu, voščilom in blagoslovom vašega doma. 
Zahvaljujemo se vam za vašo odprtost, za vse sladke  in denarne darove, ki smo jih zbrali kar  577,98 €. Sredstva so bila že nakazana na transakcijski 
račun Misijonskega središča Slovenije. S pomočjo zbranih darov vsako leto podprejo projekte naših misijonarjev. V imenu vseh, ki bodo vaše 

pomoči deležni, se vam za vsak vaš dar iskreno zahvaljujemo.                                                                                                     Bernarda 
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TUDI TO SE DOGAJA – nekaj hudomušnih, a resničnih anekdot  
 Mlada mamica je bila v skrbeh. V petek bo krajevna osnovna šola pripravila v cerkvi božičnico z nastopom otrok iz 
vrtca in iz osnovne šole. Gospa ima fantka v vrtcu in seveda bo nastopil tudi on. Odločenost mame je, da je zraven ob 
nastopu in mlada gospa je tako prvič stopila v cerkev. Bila je v skrbeh. Kako bo? Na prireditvi je bila cerkev res polna ljudi 
in nihče ji ni rekel nič. Nihče ni opazil, da je bila prvič in vesela je komentirala, da je bilo lepo. No, vidiš? Bila je prvič v 
cerkvi in se ni nič podrlo.  

 Možakarja sta stopila v cerkev in sta, moram priznati, olikano vprašala duhovnika, če lahko kadita v cerkvi. Novi časi! 
Duhovnik jima je hudomušno razložil, da v cerkvi lahko „kadi“ samo duhovnik, kadar s kadilnico in kadilom „kadi“ v čast 
Bogu. In to med obredom, ko je oblečen v paramente –mašna oblačila. Samo tako se lahko kadi v cerkvi. Drugače pa 
lahko onadva kadita pred cerkvijo, nikakor pa ne v cerkvi. 
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 To zimo je moški s kapo na glavi in svojim psičkom zavil med sprehodom v cerkev. Kar s psičkom in kapo na glavi je 
stopil do kipa matere Božje in prižgal svečo. In zagotavljam vam, da ni bil judovske vere, Judje nosijo namreč v templju 
pokrivalo na glavi. Ne gre tako! V cerkvi moški ne nosijo pokrivala. Sicer so tudi psički božja stvar, a iz higienskih razlogov 
je prav, da ostanejo pred cerkvenimi vrati. 

 K božičnici, ki so jo pripravili šolarji v cerkvi, so prišli tudi nekateri očetje. Kako so bili nerodni v svoji zadregi! Eni so 
držali roki v žepu, drugi so se naslonjeni na steber ozirali in zehali na vsa usta. Ko bi si vsaj dali roko pred usta! Tretji so 
nerodno sedeli v klopeh, kot da bi sedeli na deskah. Nekateri pa so res lepo in spodobno sedeli in ploskali z drugimi 
gledalci. 

 Preden je začela božičnica, je bilo cerkvi polno babic, dedkov in staršev in res nisi vedel, ali si v pokriti tržnici ali kje 
drugje. Ljudje so klepetali na glas, se smejali, mali otroci skakali naokrog. Novi prišleci so stopali skozi cerkvena vrata, kot 
da bi stopali v kak lokal. Ljudje res ne vedo, kako naj se obnašajo v cerkvi! Verni obiskovalci cerkve! Koliko dela še čaka! 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – januar 2018 
 

  

Nedelja 31.dec: Praznik svete Družine – blagoslov otrok 
Ponedeljek 1.1.2018 – praznične maše na svetovni dan miru in Marije božje Matere 
Torek 2.jan..2018 – koledovanje v Šempetru 
Četrtek 4. Jan 2018 – koledovanje v Dravogradu 
Petek 5.jan. – koledovanje v Šentjanžu 
Sobota 6.jan.- praznik sv.Treh kraljev – maše po prazničnem razporedu z blagoslovom vode v čast Trem kraljem 
Nedelja 7.jan. – praznik Jezusovega krsta: SREČANJE VSEH KRŠČENCEV in staršev iz leta 2017 naše PZD ter blagoslov 
Četrtek 11.jan. ob 18.30 – seja in delovna večerja Tajništva PZD  
Petek 12.jan ob 18.00 – srečanje ministrantov župnije Dravograd 
Torek 16.jan.ob 19.30 – seja ŽPS Šentjanž 
Sreda 17.jan. ob 11.00– maša v čast sv. Antonu in blagoslov krač z družabnim srečanjem  
Nedelja 21.jan. ob 11.00 – Boštjanova maša pri sv. Boštjanu 
Torek 23. jan. ob 19.30 - seja ŽPS Šempeter 
Nedelja 28. jan – nedelja svetega pisma in predstavitev prvoobhajancev župnije Dravograd 
Ponedeljek 29. jan ob 18.30 – seja ŽPS Dravograd 
 

NAPOVEDUJEMO:  
- V soboto 21. 4. - Srečanje družin naše Pastoralne zveze Dravograd (lokacija bo še izbrana) 

 

 

V decembru 2017 so zakrament krsta prejeli:  
- Anže Navodnik - Šempeter 

 

Zakrament svetega zakona sta v decembru 2017 prejela: 
- Robi Navodnik in Petra roj. Nabernik - Šempeter 

 

V decembru 2017 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili: 
 

+ Ivan Kert – Libeliče 
+ Pavla Pšeničnik – Libeliče 
+ Karničnik Jožefina – Dravograd 
+ Širnik Herman – Šempeter 

Naj jim dobri Bog nakloni večni mir pri sebi. 
 

 

STE VEDELI? 
Neki župan, ki pripada stranki Lega Nord si je izmislil „Beli Božič“, White Christmas. Na žalost ni 
mislil na belino snega, temveč na Božič, vezan izključno na belopolte z izključitvijo vseh, ki nimajo bele 
polti. Kakšne bodo posledice take politike do drugačnih? 
Vprašanje, ali so cerkve polne ali prazne, ni odvisno od političnega stanja, pač pa od stanja verske 
zavesti med ljudmi. Vera je del moje osebnosti tako kot slovenstvo. Gre za to, da bi se vsak katoličan 
zavedal, da je nedeljska sveta maša nekaj, česar ne more pogrešati, če hoče ostati zvest in dejaven 
katoličan. (zapisal nadškof dr.Anton Stres) 
Država, ki ne ve, od kod prihaja, za kaj obstaja in kaj predstavlja, gotovo ne bo preživela. 
  

    

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


