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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Dragi prijatelji našega glasila 
Studenec. Za nami je mesec marec, ki 
je bil povsem zaznamovan s postom 
in našo pripravo na veliko noč in 
njegove praznike. Mnogo duhovne 
ponudbe je bilo, ne le pri nas v PZD, 
temveč tudi na radiu Ognjišče, saj je 
potekal radijski misijon. Veliko smo 
poslušali te oddaje kajne, in odnesli 
mnoge spodbude za svoje praktično 
krščansko življenje. Morda nam je 
najbolj sedlo razmišljanje p.Branka 
Cestnika o delovanju laikov družbi, 
kar smo in še vedno zelo 
zanemarjamo. Zato pa tudi tako 
tonemo v 'pišmeuharstvo' in nikakor 
ne najdemo smisla svojega 
udejstvovanja v politiki. Laiki bi lahko 
bili bolj zavzeti za stvar, saj duhovniki 
ne želimo politično delovati, ampak 
nam je prva skrb blagor ljudi in 
njihovo zveličanje.  
V nadaljevanju tega uvodnika vam  
posredujem velikonočno voščilo naših 
slovenskih škofov. Pazljivo ga 
preberite. 

VELIKONOČNO VOŠČILO 
SLOVENSKIH ŠKOFOV 

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« To je 
veselo sporočilo velikonočnega dogodka, 
ki ga nestrpno pričakujemo ves postni 
čas. Ob tem sporočilu  slišimo in izrekamo 
še druge vzklike: »Radujte in veselite se!«, 
»Odrešeni ste, aleluja!«, »Smrt in greh sta 
premagana, aleluja!« 
Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih 
vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? Zakaj je 
Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz 
rešen? Kaj vse to praznovanje pomeni in 
kako konkretno to vstopa v moje 
življenje? 
Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je 
hkrati molitev in prošnja k Svetemu Duhu 
za veselje in sprejemanje velikonočne 
skrivnosti. Na binkoštni dan so apostoli 
prejeli Svetega Duha, da so razumeli in v 
polnosti vstopili v skrivnost velike noči: 
Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti 
Cerkve so se ljudje veselili, se dali krstiti, 
oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo 
življenje; življenje prenovljenih ljudi, 
življenje velikonočnega kristjana. Bratje in 
sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k 

veselju nad lastnim krstom: nad tem, 
da smemo biti po skrivnosti Jezusove 
smrti in vstajenja člani Cerkve, udje 
Kristusovega skrivnostnega telesa. 
Vabimo vas tudi k veselju nad 
zaupanim poslanstvom, ki nam ga 
izroča vstali Jezus: poslanstvom v 
krščanskem občestvu, župniji, redovni 
ali drugi skupnosti, družini, narodu, 
človeštvu … V hvaležnosti se veselimo, 
da smemo sodelovati z vstalim 
Gospodom in služiti s svojim delom, z 
molitvijo in darovanim trpljenjem. 
Zato voščimo vsem duhovnikom, 
redovnikom in redovnicam, vsem 

vernikom doma in po svetu, posebej 
bolnim in trpečim, da bi bili odprti 
Svetemu Duhu za prejem oznanila; da bi 
vaša srca napolnilo veselje zaradi 
odrešenja; da bi to skrivnost sprejeli 
kot neizmeren dar; da bi vstali Jezus 
vstopil v vaš vsakdanjik in vse 
medsebojne odnose; da bi to veselo 
novico posredovali še drugim ljudem! 

Vaši škofje 

     Hvala našim škofom, da tako 
čuteče nagovarjajo vse nas ob 
pomembnih praznikih naše vere. Tako 
utrjujemo naše medsebojne vezi. Tudi 
na tem mestu pa vabim vse starše na 
dogodek naše PZD, ko bomo v soboto 
21.aprila doživeli Dan družin. 
Imenitna gosta, zakonca Čerin in 
Kokalj bosta z nami in odprla mnoge 
teme, pred katerimi si pogosto 
zatiskamo oči.  
Želim lepo in duhovno bogato 
praznovanje velike noči Gospodovega 
trpljenja in vstajenja. Hvala vsem, ki 
ste pomagali pri pripravi na letošnjo 
veliko noč. 
                                                  župnik Igor  
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DOGODKI 

v Pastoralni zvezi Dravograd – MAREC 2018 
KRIŽEV POT PO DRAVOGRADU – 4.3.2018 
Na tretjo postno nedeljo nas je popoldne ob treh, po tednu mraza in oblakov, 
pozdravilo prijetno toplo sonce. Križev pot smo začeli v župnijski cerkvi svetega 
Janeza Evangelista in se nato odpravili proti staremu gradu. Na postajah križevega 
pota smo, ob pomoči Križevega pota za družine, premišljevali Jezusovo trpljenje. 
Besedila so nas na lep način nagovorila in postavila pred nas ogledalo. Kje smo mi 
kristjani danes tisti, ki druge obsojamo po krivem. Kako sočloveku, ki trpi ali je v 
stiski obrnemo hrbet, namesto da bi mu ponudili roko. Kakšni so naši odnosi znotraj 
družine, med starši in otroki, med zakonci in med generacijami. Zasnežena pot in 
čudovita kulisa še čisto zimskega   Dravograda nas je še dodatno spodbudila, k 
razmisleku o našem odnosu tudi do sosedov ter soljudi, ki nam jih Bog pošilja na 
našo življenjsko pot. 
Pot med postajami je potekala v petju postnih pesmi, litanijah, molitvi in tihem 
premišljevanju. Z zadnjimi sončnimi žarki, se je tudi naša skupna molitev zaključila 
zopet v domači cerkvi. 

POSTNO SREČANJE MLADIH 
Mladi smo doživeli še eno lepo postno srečanje. Lepo je, ko pridemo skupaj, ker smo sicer raztreseni od Maribora, Ruš, Celja, Velenja in vse 
do Ljubljane. Te redke skupne trenutke želimo bogato preživeti. Tokrat smo razmišljali ob Jezusovem trpljenju in si vzeli nekaj časa za 
osebno poglobitev. Vsak je izžrebal postajo križevega pota in ob njej razmišljal. Skupna molitev je bila potem obogatena z izkušnjami, križi 
in trpljenjem, ki ga doživljajo mladi danes. Težko je najti osebo, ki bi ji lahko v polnosti in iskreno zaupal. Ta skupina želi postati ravno to – 
varno in prijateljsko okolje. Čutiti je bilo, da je vsak naslonil svojo glavo na Jezusovo ramo. Želimo si osebnega stika z Jezusom. 
V drugem delu pa smo se ustavljali ob odlomkih krutega, a realnega filma o zadnjih urah Jezusovega življenja – Kristusov pasijon. Veliko 
vsebine in skrivnosti je v tem filmu. Skušali smo jih nekaj razkriti. Mladi so začutili noro Jezusovo daritev za nas, za vsakega od nas, tudi 
tebe, ki to prebiraš. Z mnogimi mislimi v srcu smo se poslovili in se odpravili na praznovanje Gospodovega dne in še dolgo v noč 
premišljevali o doživetem. Bogu hvala!                                                                                                                                                         M.K.

Križev pot od Libelič do Potoč – 11. 3. 2018 
Nedeljsko popoldne 4. postne nedelje smo preživeli na križevem potu od Libelič do Potoč. Nekaj posebnega, ker nas je Jezus združil s svojo 
ljubeznijo, da smo kljub zakoniti državni meji, ki ločuje Avstrijo in Slovenijo, skupaj doživeli lepe trenutke ob premišljevanju o našem 
odnosu do vere, sočloveka, narave. Ugotovili smo, da vsi govorimo isti jezik, jezik ljubezni, miru in sočutja, ki nas duhovno povezuje kljub 
nekaterim zunanjim preprekam (npr. državna meja). 

Ob 15. uri smo se zbrali v cerkvi sv. Martina v Libeličah, nato pa smo na poti do 
Potoč (Bacha) na postajah križevega pota brali, poslušali in premišljevali o 
Jezusovem trpljenju in žrtvovanju. Besedila so imela globoko sporočilnost za 
vsakega izmed nas – ob premišljevanju o Jezusovem trpljenju tudi naše človeške 
bolečine niso več tako težke. Med postajami nas je spremljala molitev, prošnje, 
petje postnih pesmi, pogovor o naših medosebnih odnosih in molčeče 
premišljevanje o skrivnostih narave, ki jih navadno sploh ne opazimo, saj imamo 
pogosto zaprte oči za lepoto, ki jo imamo pred nosom. 
Naša zaključna molitev je potekala v prenovljeni cerkvi v Potočah, kjer so nas zelo 
lepo sprejeli in pogostili. Žvabeški župnik Miha Golavčnik nam je predstavil svoje 
delo v krajih preko meje, nato pa smo v tamkajšnjem gasilskem domu preživeli še 
nekaj lepih in prijetnih trenutkov ob skupnem druženju. 

SJP 

Križev pot petošolcev pred nedeljsko sv. mašo v 
Dravogradu – 11. 3. 2018 

Na 4. postno nedeljo so v Dravogradu pred sv. mašo križev pot 
vodili veroučenci 5 razredov - mavrična skupina. Vsi, ki smo bili 
pri tej pobožnosti križevega pota smo bili na postajah križevega 
pota nagovorjeni na poseben način ( posebej otroci ) s pismi 
Jezusove zadnje poti, poti, na kateri je nosil križ. Napisal jih je, da 
bi razumeli in da bi šli za njim tudi mi, vsak s svojim križem. Da bi 
bili hvaležni. Da bi se veselili. Posamezne Jezusove stavke iz 
pisem za nas, je vse občestvo skupaj z župnikom Igorjem pred 
začetkom sv. maše ponovilo in premišljevalo:« Ti si dober človek. 
To bom jaz naredil zate. Takrat greva skupaj po poti. Pridi!. 
Hočem biti blizu tebe. Pomagaj mi. Jaz bom tebi. Tudi, ko grešiš 
sem očaran nad teboj. Jaz pa verjamem vate. Ti si moj bratec! Ti 
si moja sestrica!. Da bova skupaj vstala. Ti si zame 

najpomembnejši! Obljubim, da bom zate naredil vse. Z veseljem 
sem umrl zate. Jaz te nisem spregledal. Počakaj pomlad….tvoj 
bratec Jezus« 
S prizorom dveh križev: prvi brez Jezusa kot simbolom trpljenja 
in drugim križem na katerem je križani Jezus smo bili nagovorjeni 
k resnici : »Bog je ljubezen.«  Kot kristjani smo dolžni sprejeti 
svoj križ in ga v luči Jezusovega odrešenjskega križa nositi za 
Njim. Tako smo tudi mi vsi dolžni živeti  Božjo ljubezen in jo 
udejanjati v medsebojnih odnosih v dobrih delih za bližnje. Pri sv. 
maši smo prosili za vse, ki so v kakršnem koli trpljenju ( 
duhovnem ali telesnem). Sveto mašo so svojim petjem ovenčali 
pevci otroškega pevskega zbora, ki so nas dvignili k Bogu ljubezni 
in Jezusu Odrešeniku, ki je Luč in nas je že odrešil.                       I.K. 
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Smučarski duhovniški dan na Kopah – 15.3.2018 
V četrtek, 15.3.2018 je na Kopah potekal smučarski dan 
slovenskih škofov, duhovnikov in pastoralnih delavcev. S 
smučkami na nogah jih je tekmovalo skoraj 70, med njimi tudi nj. 
eksc. msgr. dr. Juliusz Janusz, nuncij v Sloveniji . Med gledalci, (žal 
zaradi slabega vremena zelo malo) je bil najglasnejši nadškof 
A.Cvikl, ki je vsakega tekmovalca na cilju nagradil z aplavzem ali 
glasnim odobravanjem. Prijetno tekmovanje se je nato 
nadaljevalo pri skupnem kosilu in podelitvijo nagrad najboljšim v 
posameznih kategorijah. Izkazalo se je, da so tudi tokrat bili 
najuspešnejši duhovniki iz koprske škofije. Srečanje pa so 
zaključili s somaševanjem vseh duhovnikov v večnamenski 
dvorani pri Grmovškovem domu. Mašo je vodil nadškof g. Alojzij 
Cvikl.                                                                                                     I.G

. 

Križev pot iz Šentjanža do Šempetra – 18.3.2018 
Današnji popoldan 18.marca smo preživeli na križevem potu iz 
Šentjanža do Šempetra. Dve uri molitve, premišljevanja in hoje 
navkreber…za Kristusom in njegovim križem. Razmišljali smo ob 
postajah križevega pota, kako naše odnose že v lastnih družinah 
krhamo, ker marsikaj v odnosih ne razumemo. Nehote 
nalagamo križe na ramena sozakonca, starih staršev in 
ostarelih, posebej boleče morda križ skrhanih odnosov čutijo 
otroci. Kako potrebni smo spoznanj in molitve. Premišljevanje 
križevega pota je bila idealna priložnost za razmislek. 
Verjamem, da je vseh 54 udeležencev današnjega križevega 
pota (med njimi 11 otrok) začutilo, kje delamo napake v naših 

odnosih, da življenje v družinah ni lepše. Pesem, molitev v tišini, litanije in rožni venec so spremljali naše korake do cerkve Sv.Petra na 
Kronski gori, ki nas je sprejela z navdušenjem in hvaležnostjo. Hvala vsem bralcem, pevcem, nosilcem križa in molivcem za lepo doživeti 
križev pot s sila bogatim sporočilom.                                                                                                                                                                             Z.M. 

Materinski dan v Šentjanžu – 24.3.2018 in Cvetna nedelja  
Nihče ne zna otroku obrisati solzo bolj nežno kakor to naredi 
mama. Nihče ne zna občutit kakor mama. Nihče ne zna odpuščat 
kakor mama. Mama je tista, ki daje, v zameno pa ne zahteva 
ničesar. Za mamo je njen otrok za vedno, tudi ko odraste in 
odide. Tudi, ko jo prizadene, ko nanjo včasih pozabi. 
Z pesmijo Mamica je kakor zarja in še z nekaj drugimi, smo pevke 
iz Šentjanža po sobotni večerni maši počastile naše matere in 
božjo mater Marijo. Žan jim je povedal nekaj lepih misli in 
razveselil z šopkom zvončkov. 
Hvala ti Bog za naše mame. Ohranjaj jih še dolgo pri zdravju.

 

 
Gospodovo Oznanjenje in materinski dan v Dravogradu – 24.3. 2018 
V soboto 24. marca smo tudi v Dravogradu z večerno sv. mašo liturgično praznovali praznik Gospodovega oznanjenja. Nagovorjeni smo bili 
z Božjo besedo, Evangelijem in nagovorom župnika Igorja o Mariji ob izrečenem stavku, ko ji je angel oznanil, da bo postala Božja mati : 
»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.«   Po Marijinem materinstvu je posvečeno materinstvo vseh mater sveta, zato na 
današnji praznik obhajamo krščanski materinski dan.  
Ob koncu sv. maše je tajnica ŽPS, ga. Zofija, nagovorila vse navzoče matere in osvetlila praznik materinskega dneva v luči današnjega 
materinstva, ki ni lahko poslanstvo in zahteva od mater veliko odrekanja, potrpežljivosti, brezpogojne ljubezni do otroka ter dajanja 
občutka varnosti in sprejetosti. Prisrčni trije otroci so deklamirali pesmice o mamici in potem vsem navzočim ženam ( mamam, babicam…) v 
imenu župnije podelili vrtnico. Vso sv. mašo je z igranjem na orgle in petjem zaljšala Tina s pevkami skupine Čudež. Ob odhajanju s cerkve 
so nam še zapeli prelepo pesem o mami. Hvala vsem za ta lep večer. V srcu hvaležni za našo mamo Marijo in za svoje poslanstvo smo 
odhajali obogateni z Božjo ljubeznijo domov.                                                                                                                                                                    I.K. 

Pashalna večerja v Dravogradu – 22.3.2018 
Letos smo bili v župniji Dravograd povabljeni na pashalno večerjo bralci beril in člani molitvene skupine. V četrtek 22. marca po večerni sv. 
maši, ki smo se je udeležili vsi povabljeni, smo z velikim spoštovanjem in vznemirjenjem v dušah vstopili v našo župnijsko kapelo, kjer nas je 
pričakala slovesno pogrnjena dvorana zadnje večerje. Molče smo posedli, ob čelni mizi župnik Igor kot gospodar, ob njem na levi Matic kot 
razlagalec obreda in na desni župnik Franček. 



4 

 

Pashalna večerja je sestavljena iz obrednega uživanja hrane 
(nekvašenega kruha, pečenega enoletnega jagnjeta, jajc, 
hrena in grenkih zelišč), obrednega umivanja rok, branja 
odlomkov iz Sv. Pisma rešitve Izraelcev iz Egiptovske 
sužnosti, prebiranje psalmov kot zahvala in slavljenje Boga 
za Njegovo usmiljenje in Ljubezen. Med obredom se popijejo 
štiri čaše vina (čašo posvetitve, čašo veselja, čašo blagoslova 
in čašo odrešitve.) 
Pashalna večerja je potekala v tišini z globokim doživljanjem 
veličine Boga, Jezusove ljubezni do nas z daritvijo v kruh 
življenja in hvaležnim doživljanjem naše vere v Boga, ki smo 
jo dolžni živeti v medsebojni ljubezni in jo širiti kakor nas uči 
Jezus. Ob koncu smo si podelili doživetja, bili smo izredno 
hvaležni za to izkušnjo in sedaj bolj razumemo kaj se dogaja 
pri sv. maši. 

Obred je vodil župnik Igor kot gospodar, kot strežnice so nam stregle ga.Zofija, ga. Nada in ga. Tatjana, ki so s svojo ljubeznijo tudi vse 
pripravile. Hvala vsem in Bogu za ta prečudoviti dar pashalne večerje.                                                                                                                       I.K. 

Duhovni vikend za birmance 
Duhovni vikendi so v Pastoralni zvezi Dravograd stalnica že 4 leta 
med učenci 6., 7., 8. in 9. razreda ter poseben vikend za mlade in 
še eden za ministrante in pevce. Posebej birmancem in mladim 
priporočamo, da se vikenda udeležijo vsi. Otroci, ki se odzovejo 
oz. jih spodbudijo starši, povedo, da so preživeli lep konec tedna 
in se kasneje radi vrnejo (seveda so tudi izjeme). Tudi tokrat je 
bilo lepo … 
Program so pripravili animatorji skupaj s svojimi voditelji. 
Dotaknili so se 5 tem: Je Sveto pismo zgodovinska knjiga ali 

knjiga pravljic? Sveti Duh. Tretja Božja oseba. Odnos do samega 
sebe in Boga. Šport in vera. Ali lahko športnik živi vero?  
Medžugorje. Kraj, kjer se Marija prikazuje še danes.  
Za animatorje je bilo tudi tokrat naporno, a so hvaležni za 
vsakega otroka, ki je mogel ali smel priti na Homec. Skupina je 
bila tokrat malenkost napornejša, ker se je slabo odzivala. Kot bi 
otroci gledali v svoje mobilnike ali računalnike, s katerimi se ne 
rabijo pogovarjati ali odgovarjati. Še sploh znamo resno 
komunicirati v živo? 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – april 2018 
 

Nedelja 1.april: VELIKA NOČ – slavja po župnijah po razporedu 
Ponedeljek 2.april: Emavs na Viču ob 9.30 in pri Sv. Duhu ob 11.00; pri ostalih cerkvah po razporedu 
Torek 3. april – srečanje biblične skupine po maši 
Nedelja 8. april ob 11.00 - maša pri Sv. Boštjanu 
Ponedeljek 9. april ob 19.00 – srečanje ključarjev župnije Šentjanž 
Četrtek 12. april – seja ŽPS Dravograd po maši 
Sobota 14. april ob 11.00 – krstna sobota v Šentjanžu 
Nedelja 15. april ob 9.30 – krstna nedelja v Šempetru 
Ponedeljek 16. april – srečanje biblične skupine v Dravogradu po maši 
Sobota 21.april: DAN DRUŽIN za starše vseh župnij Pastoralne zveze Dravograd od 9.00 do 12.30 
Sobota 21. april – krstna sobota v Črnečah in Libeličah 
Nedelja 22. april ob 11.00 – maša pri Sv. Magdaleni 
Sreda 25. april ob 18.30 – Markova procesija in maša na Viču 
Nedelja 29. april ob 9.30 – krstna nedelja v Dravogradu 
 

V marcu 2018 je zakrament krsta prejel/a: 
- Ula Urh – Dravograd 
- Tian Vačun Perjet – Dravograd 
- Jan Kadiš – Šentjanž 

- Tjaž Strmčnik – Šempeter                                                                                               
 
Srečnim staršem čestitamo. 

 

Zakrament svetega zakona v februarju 2018 prejeli:  Ni bilo poroke  
 

V marcu 2018 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili: 
 

+ Marija Ravnik – Libeliče 
+ Cecilija Naglič – Šentjanž 
+ Danijela Bart – Šentjanž 
+ Vincencija Kališnik – Dravograd 
+ Roman Šuler – Dravograd 
+ Vladimir Buhanec – Dravograd 

+ Zofija Šmon – Dravograd (pokop na Barbari) 
+ Marija Božič – Ojstrica 
+ Marija Pšeničnik – Libeliče 
+ Marko Sojnik – Črneče 
+ Marija Blaznik – Črneče  
+ Jože Škrabec - Šentjanž   

                                                                 Dobri Bog, nakloni jim večni mir pri sebi. 

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik moderator 
Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada 150 izvodov.  


