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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Drag prijatelji glasila Studenec. 
Pozdravljeni pred pričetkom novega 
meseca, ki je posvečen Srcu Jezusovemu 
in slavljenju Njegove ljubezni. Naši 
predniki so izjemno častili Srce Jezusovo, 
mlajše generacije pa so na to obliko 
čaščenja povsem pozabili. Pri katehezah 
zato naše mlade spodbujam k češčenju 
Marijinega in Jezusovega Srca. Prav je, da 
se pojavljajo nove oblike molitve in 
slavljenja, a Bog ima rad tudi tisto, kar na 
zunaj zgleda staro, a je še kako 'novo'. A 
se more ljubezen postarati? Ljubezen je 
večna, Bog je večen, le oblike se 
spreminjajo. In Sveti Duh nam odpira tudi 
nove priložnosti. Eno teh priložnosti smo 
doživeli tudi v torek 29.maja, ko smo v 
Dravogradu gostili laiškega misijonarja 

Don Turbitt-a iz ZDA.  
''Srečanje se je začelo s slavljenjem: 
petjem sodobnih slavilnih pesmi in izočitvi 
v Jezusovo varstvo. Misijonar Donald je 
zbrane najprej nagovoril. Tudi, če vse ni 
bilo razumljeno, se je začutila njegova 
iskrenost in gorečnost. Zbrane je povabil, 
naj odločno zajemajo iz reke Božje 
ljubezni. Kljub mnogim preizkušnjam in 
preganjanjem naj bodo pogumni 
pričevalci za Jezusa.  
Pri sveti maši so sodelovali mladi. Po 
bogoslužju je sledila molitev gosta nad 
tistimi, ki so to želeli. Donald ima potrjen 
dar ozdravljanja. Po polaganju njegovih 
rok in molitvi ozdravlja Jezus na duši in/ali 

telesu, če je takšna Božja volja. Mnogo 
ljudi je pristopilo. Čutiti je bilo ponižnost 
in hvaležnost. Sveti trenutek! Glede na 
pričevanja ljudi, so se zgodili mnogi dotiki 
Svetega Duha in mnoga ozdravljenja. 
Videti je bilo nasmehe nepopisne sreče, 
solze ganjenosti in poglede vere. Ljudje so 
govorili o miru, sproščenosti, veselju, o 
čudežih, o Božjem objemu. Vsega besede 
ne morejo zaobjeti. Pristopali so tudi 
mladi in otroci, ki so bili navzoči. Vse 
opisano Sveto pismo in Cerkev imenuje 
izlitje Svetega Duha,'' je na naši spletni 
strani zapisal organizator srečanja Marko 
Kocuvan. 
Lepo je torej bilo, ko je bil med nami Don 
Turbitt s svojo karizmo, s svojo besedo in 
dotiki božjega Duha. Mislim pa, da bi se 
morali tako zavzeto oklepati tudi čaščenja 
Jezusovega in Marijinega Srca. Tudi s tem 
lahko prodremo v globlji odnos svojega 
srca in duše do Jezusa. do Marije in 
Sv.Duha. Zato ne omalovažujmo, kar je 
generacije pred nami navdihovalo in tako 
krepilo njihovo vero. Moja mama in ata 
sta živ dokaz za to. Bila sta preprosta 
vernika, predana Cerkvi, župnijskemu 
občestvu in vsemu tradicionalno lepemu. 
Verjamem da je bila to njuna pot do 
nebes, kjer sta zagotovo že. Vsak od nas 
ima torej svojo pot, ki je, če jo resno in 
odgovorno živi, najboljša pot do 
zveličanja. Če so komu všeč 'novodobni' 
načini vernosti, tudi prav. Vsak naj si 
izbere svojo pot do večne sreče in jo v 
polnosti živi. 
 

Za nami so tudi šmarnice, ki so bile 
generacijam svetla pot krepitve ljubezni 
do Marije. Dandanes žal usiha tudi ta 
pobožnost. Res je, da so otroci z raznimi 
dodatnimi obšolskimi dejavnostmi 
obremenjeni čez vsako mero, a kdor si 
kljub temu vzame čas za Marijo, ga 

Marija ne bo nikoli zapustila. Zato gre vse 
priznanje tistim, sicer maloštevilnim 
otrokom, ki so redno in z veseljem 

prihajali k 
šmarnični 

pobožnosti.  
Kdor ima 
Jezusa in 
Marijo rad, 
nosi v sebi 
največji 
zaklad. Tak 
vedno 
srečen bo in 
ohranil 
Boga v srcu 

bo trdno.  
 

 
Mesec maj nam je ponudil tudi 
tradicionalno prisrčne prošnje procesije. 
Lepo število se nas je zbiralo in poleg 
procesije še s sveto mašo prosilo za 
blagoslov letine, vsega dela in našega 
truda za preživetje. Verjamem, da bo Bog 
vse to obilno blagoslavljal, da bomo imeli 
vsega dovolj ter da bomo lahko dali tudi 
potrebnim. Vedno in kadarkoli lahko 
viške svoje pridelane hrane prinesete 
članicam Karitas. Ga bodo že koristno 
porabile ter darovale najpotrebnejšim in 
šibkim članom skupnosti. Bodimo 
radodarni. 
Zahvala velja tudi vsem, ki ste naše 
molitvene dneve v PZD pomagali 
sooblikovati in častili Jezusa pod podobo 
kruha. Hvala, da ste pripravili in izvedli 
razne molitvene ure po župnijah. To je 
znak, da so naše župnije kljub težavam še 
vedno duhovno bogate in žive.   
Prijetno branje vsem in obilo blagoslova v 
prihajajočih dneh, ki naj bodo polni 
milosti in hvaležnosti za vse, kar smo in 
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prejemamo. Hvala tudi vsem, ki soustvarjate naše glasilo Studenec. 
župnik Igor

DOGODKI v Pastoralni zvezi Dravograd – MAJ 2018 
 

GOD SV. MARKA IN MARKOVA PROCESIJA NA VIČU - 25.4.2018 
Na praznik svetega Marka, evangelista, smo se dravograjski farani ( tudi nekaj staršev in otrok) zbrali na Viču, kjer je po dolgoletni tradiciji vsako 
leto na ta dan Markova procesija in sv. maša. V  cerkvi je tudi en oltar posvečen svetemu Marku. V procesiji z župnikom Igorjem, dravograjskimi 
pevkami in farani smo slavili vstalega Kristusa, molili litanije vseh svetnikov in v prošnjah prosili Boga za ugodno vreme in dobro letino. Pri sv. maši 
se nam je vtisnil v srce nagovor po berilu iz Prvega pisma apostola Petra, kjer je Peter takrat pogumno spregovoril ponosnim Izraelcem o ponižnosti 
v medsebojnih odnosih in o ponižnosti pred Bogom. Tako tudi nagovarja danes nas vse kristjane:»Preljubi, v medsebojnih odnosih se vsi navzemite 
ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Trezni bodite, čujte; vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, 
koga bi požrl. Ustavite se mu v trdni veri.«  
 

PRVI MAJ - SV. JOŽEF DELAVEC PRI SV. KRIŽU - 1.5.2018 

Za razliko od drugih prvomajskih praznovanj, so se verniki zbrali k 
prazničnima svetima mašama pri Sv. Križu nad Dravogradom k 
vsakoletnemu srečanju ob prvem maju, ko zažari lik sv. Jožefa in Marije, 
kraljice maja. Duhovnika jezuita p. Milan in p. Vili sta ob navzočnosti 
župnika Kranerja darovala sveto mašo in navdušila verne k čaščenju 
Sv.Jožefa, vzornika vseh mož k posnemanju njegovih kreposti. 

 

 

FLORJANOVA GASILSKA NEDELJA V ČRNEČAH - 6.5.2018 

 V župniji Črneče so že tretje leto zapored gasilci praznovali  
god svojega zavetnika sv.Florjana. Izpred župnišča so se v 

sprevodu odpravili v cerkev, kjer so pri maši, ki jo je daroval 
župnik Franček sodelovali s pozdravnim nagovorom 

predsednice Tatjane Golob, z branjem beril in prošenj. Pevci 
so dodali pesem o sv.Florjanu. V nagovoru je župnik Franček 

na kratko povzel življenje tega svetnika in poudaril 
človekoljubno delo gasilcev, ki je vedno v soglasju z 

evangelijem. Zavetnika gasilcev pa je tudi prosil,naj nas ne 
varuje le pred ognjem, ampak naj pogasi tudi naše 

neurejene strasti in slabosti.                                                                                                                                                          
Fr. Kot. 

 

 

 

MOLITVENE SPODBUDE ZA  MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE v Pastoralni zvezi Dravograd 

Molitvena ura za duhovne poklice v Črnečah- 3. 5. 2018 
 

Na prvi četrtek v  maju smo se molivci za duhovne poklice naše Pastoralne zveze Dravograd, zbrali v Črnečah, kjer smo pred izpostavljenim 
Najsvetejšim v molitveni uri prosili za nove duhovne poklice. Ker smo v mesecu maju, ko s šmarnično pobožnostjo še posebej častimo in prosimo 
našo mamo Marijo, je tudi molitvena ura imela  naslov : »Gremo k Mariji po duhovnike !«                                                                                        I.K. 
 

Molitveni dan v Dravogradu – 4. 5. 2018 
 

Na prvi petek v maju je bil v župniji Dravograd dan molitve- celodnevnega češčenja Jezusa v Najsvetejšem oltarnem zakramentu. Češčenje je 
potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času. Farani so se zbrali najprej dopoldan ob deseti uri pri sv. maš, nato je sledila molitvena ura za 
domovino. Ob treh popoldan so bili povabljeni vsi farani, pevci in bralci božje besede za molitev za naše družine.  Člani molitvenih skupin in člani 
Karitas so prosili in molili za nove duhovne poklice. Člani ŽPS, ministranti in člani ŽGS pa za našo župnijsko občestvo.                                                   I.K. 
 

Peš romanje od Slomška do Ptujskogorske Marije -12.5.2018 
 

Tudi letos so se molivci zbrali na peš romanju iz Maribora do Ptujske gore, v prošnji za dobre družine in nove duhovne poklice. S 
Slomškovo pesmijo V nebesih sem doma smo se spomnili, kaj je naš končni cilj. Na poti se je prepletal pogovor, molk, molitev in 
pesem. Višek romanja pa je bila sveta maša v kapeli na Ptujski Gori, ki sta jo darovala g. Bernard Geršak in g. Branko Maček. Mašni 
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namen je bil isti, kot vsa naša pot: za dobre družine ter za nove duhovne poklice. Pri maši smo sodelovali s pesmijo in molitvijo, 
nekoliko utrujeni, a hvaležni za prehojeno pot. Razšli smo se v želji, da prihodnje leto spet poromamo skupaj k Mariji na Ptujsko 
goro.                                                                                                                                                                                            povzeto po zapisu s.Štefke

PROŠNJI DNEVI IN GOSPODOV VNEBOHOD – od 7. 5. do 10. 5. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tako imenovanem »križevem tednu«, tri dni pred praznikom 
Gospodovega vnebohoda, obhajamo po župnijah prošnje dneve. Tako smo jih tudi letos obhajali  v naših župnijskih in podružničnih cerkvah. V 
župniji Dravograd smo prošnje dneve opravili pri podružnični cerkvi sv. Lenarta na Viču, cerkvi sv. Boštjana  in letos prvič pri sv. Magdaleni, kot 
zahvala vsem dobrim ljudem s ključarjema Danico in Francem, ki so tu opravili in zaključili velika obnovitvena dela novega prekritja cerkve. S 
prošnjimi procesijami in darovanimi sv. mašami smo se obračali na dobrega Boga, Gospodarja vsega stvarstva za blagoslov rodovitnosti polj, pravo 
vreme, odvračanje naravnih nesreč in za blagoslov vsega našega dela in življenja. Vse tri dni so potekale lepo doživete in duhovno bogate 
slovesnosti, saj so bile združene s prošnjo procesijo z litanijami vseh svetnikov, sveto mašo, petjem in ob koncu  s šmarničnim branjem za otroke, ki 
je letos še posebej lepo in nagovarjajoče, ker o doživetju  matere Marije vsak dan spregovori oseba iz sv. Pisma, ki je z njo živela. Pri svetih mašah 
nas je nagovarjala Božja beseda, evangelij in nazorne razlage župnika Igorja: pri sv. Boštjanu o Božjem kraljestvu, ki je podobno človeku, ki je 
posejal seme v zemljo. Tako starši in vsi, ki otrokom polagajo semena vere v njihova srca (starši, ki svoje otroke pripeljejo in z njimi doživljajo te 
prošnje dneve, sveto mašo in šmarnično pobožnost ), gradijo Božje kraljestvo, ki ga bomo vsi skupaj v polnosti dosegli v nebesih, zbrani ob Božji 
materi Mariji;  

pri sv. Magdaleni se je po nazorni igrici, v srca vtisnilo Jezusovo sporočilo kako moliti in prositi Boga: »Trkajte in se vam bo odprlo! Iščite in boste 
našli! Prosite in boste prejeli! Kajti vsak kdor trka, se mu odpre. Kdor išče, ta najde. Kdor prosi, prejme.« 
Po končanih prošnjih dnevih, smo v četrtek 10. maja obhajali praznik Gospodovega vnebohoda. V Dravogradu je bila darovana slovesna sveta 
maša. Evangelist Luka je nazorno opisal Gospodov vnebohod. Jezus pa je v evangeliju podal naročilo apostolom in vsem današnjim oznanjevalcem 
evangelija: » Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu !« Duhovno bogat je bil »križev teden«, prvič so te bogoslužne slovesnosti 
doživeli otroci- prvoobhajanci in zato jih še posebej v molitvi izročimo Jezusu, da bo to ostalo v njihovih srcih.                                                               I.K. 

PRVO SVETO OBHAJILO V 
ČRNEČAH IN LIBELIČAH - 13. 5. 
in 20.5. 2018 
V nedeljo, 13.maja, smo v naši  župniji Črneče 
obhajali prvo sveto obhajilo. V nedeljo 20.maja 
pa v župniji Libeliče. Naši otroci so se že celo 
veroučno leto pripravljali na ta veliki dogodek. S 
pričetkom šmarnične pobožnosti pa smo se jim 
pridružili tudi mi, njihovi starši. Lepa so bila 
druženja z gospodom Frančkom in veroučiteljico 
Bredo, saj sta naše otroke popeljala v svet vere 
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in skrivnosti našega verovanja. Učila sta jih o Njem, ki pravi :«  Blagor ubogim! , in ne :« Kdor ima denar, je srečen !« , o Tistem, ki pravi :« Ljubi 
svoje nasprotnike ! », in ne :« Dol s tekmeci !  », o Njem , ki pravi :« Prvi med vami naj bo vaš strežnik ! » , in ne  :« Pokaži,  kdo si ! « , o Tistem, ki 
pravi : »Kdor veruje vame,  bo živel  vekomaj ! », ne pa :« Ko si mrtev,  si mrtev !« Svet božjega sta približala mladim, da bi v njih živelo in jim dajalo 
slutiti neminljivo srečo in tisto veselje duše, ki ga vsi potrebujemo. Upam,  da se bodo njima naši otroci najbolje oddolžili s tem,  če bodo živeli svoje 
mlade dni tako,  kot sta jih učila. Naj vama, spoštovana gospod  župnik in veroučiteljica, Bog nakloni obilo moči in kreposti,  ki jih potrebujeta pri 
svojem zahtevnem delu  v tem našem času in naj vama povrne vse dobro!                                                                                                Marja Goljat  

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA IN BINKOŠTI V DRAVOGRADU - 20.5.2018 
V župniji Dravograd smo se na praznik Binkošti pripravljali z 
devetdnevnico v čast Svetemu Duhu. Vsak večer smo pred sv. mašo 
z molitvijo prosili za razlitje Svetega duha nad našo domovino in vse 
vernike, v darovanih sv. mašah pa nas je duhovno nagovarjal prerok 
Joel. Višek binkoštne devetdnevnice je bil v soboto, ko so pri sv. maši  
s predstavitvijo, v prošnjah in zahvalah sodelovali naši letošnji 
birmanski pripravniki. Med sv. mašo pa sta bili v vrste ministrantov 
sprejeti dve novi ministrantki. Bilo je zelo lepo, saj smo kot povezano 

župnijsko občestvo v Svetem duhu, začutili Božjo ljubezen in Jezusa 
med nami. V nedeljo na praznik Binkošti je sv. mašo daroval pater 
Milan Bizant, ki je v nagovoru še posebej poudaril, da Sveti duh je 
tisti, ki vriva Ljubezen v naša srca in On je ta, ki daje moč za vsa naša 
dobra dela. Nič ni naša volja, pripravljenost, če v nas ni moči, da bi 
naše namere uresničili. Sveti Duh je ta, ki daje moč za življenje. 
Slovesnost je bila tudi pri Sv. Duhu na Ojstrici tako v nedeljo kot v 
ponedeljek.

 

PRVO SVETO OBHAJILO V ŠENTJANŽU – 27.5.2018 
Tudi župnija Šentjanž je v nedeljo 27.maja slavila praznik Prvega svetega 

obhajila in dan pred tem slovesnost prve svete spovedi.  
19 otrok je pristopilo k slavju in prvič prejelo Jezusa v svoje srce. Na slovesnost 

so se poleg verouka, ki ga je letos poučevala katehistinja Urška Glasenčnik 
pripravljali tudi s posebno tridnevnico.  

 

ŠMARNICE PRI KOPARČEVI KAPELI – 27.5.2018  
 
 
Po petih letih smo se ponovno zbrali pri Koparčevi kapeli na 

Goriškem vrhu. Takrat smo jo na novo postavili in blagoslovili (4.8.2013)  
tokrat pa smo pri njej slavili Marijo v šmarnični pobožnosti. Kar lepo 
število vernikov se nas je zbralo k slavljenju Marije in veseli smo bili 
pobude ŽPS Ojstrica, ki je predlagala, da bi se v prihodnje v maju ob 
nedeljskih popoldnevih zbirali k šmarnični pobožnosti. Za prvič je bilo zelo 
lepo. Prihodnje leto pa bomo skušali to lepo pobožnost obhajati pri križih 
in kapelah v župniji na Ojstrica. Hvala vsem za navzočnost.  

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – junij 2018 
 

Nedelja 3. junij ob 10.00 – PRVO SVETO OBHAJILO v DRAVOGRADU 
sreda 6. junij ob 18.30 – seja ŽPS Dravograd 
Petek 8. junij – Praznik Srca Jezusovega 
Sobota 9. junij od 9.00 – 13.00 – birmanski dopoldan s kvizom v Dravogradu 
Sobota 9. junij ob 17.00 – dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov v Mežici  
Nedelja 10. junij ob 9.30 – SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV in INVALIDOV 
Torek 12 .junij ob 19.30 seja ŽPS Libeliče 
Sreda 13. junij – DIES na Ptujski gori 
Nedelja 17. junij ob 10.00 – LEPA NEDELJA v DRAVOGRADU in FARNI DAN z zaključkom verouka 
Četrtek 21. junij ob 17.00 – KRSTNA PRIPRAVA staršev in botrov 
Četrtek 21. junij ob 18,30 – seja Tajništva PZD v Dravogradu 
Petek 22. junij – 'potujoča'rekolekcija dekanijskih duhovnikov 
Nedelja 24. junij – LEPA NEDELJA NA OJSTRICI (blagoslov obnovljenega glavnega oltarja) –priložnostna razstava 
Nedelja 24. Junij ob 10.00 – LEPA NEDELJA V ŠENTJANŽU in zaključek veroučnega leta s podelitvijo spričeval 
Ponedeljek 25. junij – romanje župnij PZD v kraje škofa Barage 
Petek 29. junij ob 10.00 – praznovanje godu farnega zavetnika v Šempetru na Kronski gori 
Nedelja 1. julij ob 10.00 – LEPA NEDELJA na Viču in pri Sv.Petru na Kronski gori 
 

V maju 2018 so zakrament krsta prejeli: 
 Alex Knez; Luka Breznik; Iva Perše – Šentjanž;  
Adam Bibianko – Šempeter,  

  Kataya Nenadić;  Isadora Remitz – Weiser; Lenart Vivod  – Dravograd. 
Aleks Škratek - Črneče                                                                                                                                      Srečnim staršem čestitamo. 

 

Zakrament svetega zakona v maju 2018 prejeli:  Ni bilo poroke  
 

V maju 2018 so se iz župnij naše PZD v večnost preselili: 
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     † Marjana Kušej – Libeliče; † Marija Mori – Ojstrica; † Viktor Laznik - Dravograd  
                                                                                                                                                                                         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 170 izvodov.  


