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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
 

Dragi prijatelji glasila Studenec. Končal 
se je mesec Srca Jezusovega. Pri mašah 
ste lahko pogosto slišali vzklike iz litanij 
Srca Jezusovega. Tako smo se zopet 
spomnili, da smo bili že pred desetletji 
posvečeni Srcu Jezusovemu, ki nas je 
tako ljubilo, da smo postali dediči 
nebes. Hvala vsem, ki razumete to 
veliko skrivnost čaščenja in slavljenja, ki 
ga žal nekateri imajo za zastarelo in 
modernemu času neprimerno čaščenje. 
A tudi Sveti Duh ne more delovati v 
naših srcih, če se ne odpremo in 
zaupamo Srcu, iz katerega pritekajo vse 
milosti.  
Za nami je bogat mesec. Začeli smo ga s 
praznovanjem prvega sv. obhajila v 
Dravogradu. Čudovit je bil simbol vode, 
ki smo ga izbrali za vodilno misel 
našega praznovanja. Zahvala velja 
vsem, posebej staršem, ki so tako 
odlično sodelovali.  
 

Posebej slovesno je bilo tudi na Ojstrici, 
kjer smo se spomnili 60 letnice, ko je 
cerkev povsem pogorela. Zato smo z 
veroučenci pripravili posebno razstavo, 
a največji dar je bil, ko smo uspeli 
obnoviti glavni oltar Janeza Krstnika. 
Dolgo, skoraj predolgo je čakal na 
obnovo. A zdaj sije ves lep in 
prenovljen v svoji prvinskosti. Zahvala 
velja vsem dobrotnikom in donatorjem. 
Zato je bila lepa nedelja res slavnostna. 
Ob tej priliki smo izdali posebno 
brošuro, oziroma številko glasila 
Studenec in ga razdelili na slavju 
nedelje.   
 

Pred nami pa je čas dopustov in 
sproščenosti. Mnogi boste odšli na 
zaslužen dopust in vsem seveda želim 
veliko sreče in dobrega počitka. Radi se 
ustavite v naravi in bodite hvaležni, da 
lahko živimo v tako lepih krajih, kot so 
naši v Sloveniji. Ta hvaležnost se 

prebudi še bolj, kadar se odpravimo 
od doma in gremo v druge kraje. 
Lahko rečem, da so zelo lepi. Vendar 
bi privoščil prav vsem, da greste 
naokrog in potem vidite, na kako lep 
košček sveta nas je postavil Bog. Zato 
si zaželimo tihote in umirjenosti, 
pogleda na drevo ali v daljavo. Ali pa 
čisto blizu, kjer se drobna živalca 
vzpenja po steblu in premaguje svet, v 
katerem živi. Veliko manjši je od 
našega. Naj se takrat prebudi v nas 
hvaležnost. Še bolj pa čudenje, kako je 
vse to ustvarjeno. Kakšen smisel ima 
Bog, da še danes vse to tako ustvarja. 
Od najmanjše travice pa do velikih 
skal, prostranih morij. Vse se rojeva in 
odmira, prihaja novo, trenutek za 
trenutkom, dan za dnem. Ne čudim 

se, da je sv. Frančišek prav v stvarstvu 
spoznaval, kako velik je Stvarnik in z 

njim vzpostavil 
tako tesen stik. 
Ni ostal samo 
sanjač, ampak je 

korenito 
spremenil svoje 
življenje, ko je 
videl, da je okrog 
njega sama 

Ljubezen. Ni mogel drugega, kot da je 
to ljubezen začel sam živeti. Vse, kar 
imamo in smo, je neizmerni Božji dar. 
Bog je vse ustvaril za nas in tudi mi smo 
čudoviti. To premalokrat vidimo. Prav 
zato smo tudi mi lahko ustvarjalni, saj 
je Bog že prvima človekoma dal 
naročilo naj si podvržeta svet in ga 
obdelujeta. Naj ustvarjata... In vse, kar 
počnemo, naj bo ustvarjanje. Pri tem 
naj nas vodi ljubezen, hvaležnost. 
Odprimo oči, da bomo lahko videli vse 
lepote, ki so ustvarjene. Potrebno je, da 
spoznamo, koliko stvari smo ljudje s 
svojim pohlepom in grehom uničili in 
kako slabo je to za vse nas. Saj si 
ekologi in naravovarstveniki 
prizadevajo. Vendar je potrebno 
spreobrnjenje vsakega izmed nas.  
Želim ti, da bi bili tudi vi ustvarjalni 
tam, kjer ste in kjer boste  dopustovali. 
Predvsem pa, bodite v stiku z Bogom in 
odkrivajte lepote ustvarjenega in se 
trudite za dobro.  
Letos smo pripravili vpis otrok že v 
juniju, da lažje pripravimo vse za novo 
veroučno leto. Hvala vsem staršem, ki 
ste to nalogo opravili.  
Pred nami je tudi oratorij in upamo, da 
bo uspel in prinesel nekaj lepega za naš 
otroke v počitniškem času.  župnik Igor
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DOGODKI v Pastoralni zvezi Dravograd – JUNIJ 2018 
PRVO SVETO OBHAJILO V DRAVOGRADU – 3.6.2018 

Deveta navadna nedelja je bila letos v Dravogradu vse prej kot navadna. V čudovitem poletnem dopoldnevu je namreč 
za letošnjih štirinajst dravograjskih prvoobhajancev končno nastopil trenutek na katerega so se zavzeto pripravljali skozi 
vse leto.   Rdeča nit letošnje slovesnosti je bilo geslo »Izvir žive vode« in to geslo se je skozi ves obred lepo vključevalo v 
potek obhajila. Gospod župnik je s simboliko vode otroke ob prilikah na njim primeren način vpeljeval v pomen vere in 
zakramentov. Otroci so tako ob poslušanju, petju ter sodelovanju tako njih, kot tudi staršev in botrov, pripravljeni ter 
veseli prvič prejeli sveto hostijo. 

Obred je bil še posebej ganljiv za 
starše, ki smo skupaj sodelovali pri 
pripravah na sveto obhajilo. Tako se je 
na nek način na sveto obhajilo 
pripravila tudi vsa družina. Starši pa 
smo se medsebojno tudi vse leto 
družili, tako v adventu ob načrtovanju 
in pripravljanju jaslic, kot še posebej v 
dneh pred Prvim svetim obhajilom, ko 
smo skupaj krasili cerkev in s tem tudi 
na zunaj pokazati na pomemben 
mejnik, ki so ga doživeli naši otroci. 
Zahvala za trud z prvoobhajanci velja 
tako gospodu župniku Igorju kot gospe 
Zofiji, ki sta si skozi vse leto 
prizadevala, da jih pripravita na 
zakrament Svete spovedi ter seveda 
Prvega svetega obhajila. 

Zapisala: IJ 

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV in INVALIDOV V DRAVOGRADU - 10. 6. 2018 
Tudi letošnje srečanje starejših, bolnikov in invalidov je 
bilo v sklopu nedeljske službe božje. Vodenje svete 
maše smo zaupali p.Milanu Bizantu, ki sta se mu pri 
podeljevanju sv.bolniškega maziljenja pridružila tudi 

župnika Igor in Franček. Zahvala velja sodelavcem 
Karitas, ki so pripravili vse za srečanje, posebej pa velja 
zahvala za pogostitev vseh udeleženih in druženje.po sv. 
maši.       

. 

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA V ČRNEČAH IN LIBELIČAH - 10.6.2018 
V nedeljo 10. 6. je bilo v župniji v Črneče  in Libeliče slovesno, saj smo zaključevali veroučno leto. Ob sodelovanju otrok 
pri maši s prošnjami, uvodi smo se zahvaljevali nebeškemu Očetu za vso skrb in ljubezen, ki nam jo je naklanjal skozi vso 
veroučno leto. Prosili smo ga, da ostaja z nami in starši tudi v počitnicah.  V Črnečah so tudi pod vodstvom katehistinje 
Marije Prikeržnik, zapeli nekaj pesmi pri sv. maši. Po koncu maše so poleg spričeval dobili lučke, pecivo in kokakolo. Pa 
bodo v počitnicah pozabili na Boga in sv.mašo? Upamo da ne!                                                                           Breda Kladnik Novak 

God Sv. Vida - sv. maša v Vidovi cerkvi v Dravogradu – 15. 6. 2018 
 V petek 15. junija je bil 
god mučenca sv. Vida in 
Cerkev je letos dodala tudi 
mučenca Modesta in 
Krescencijo, njegova 
rejnika.  V Dravogradu 
smo se v manjšem številu 
zbrali k slovesni sveti maši. 
Vse nas je nagovoril 
župnik Igor in spodbudil, 
da bi po zgledu sv. Vida in 
njegovih rejnikov Modesta 
in Krescencije, ki nista bila 

njegova starša, a sta ga vzgojila s svojim načinom življenja 
v globoko vernega kristjana tudi mi skrbeli z duhovno rast 
naše mladine. Tako nas sv. Vid nagovarja, posebej danes, 
ko usiha  krščanska vera, da smo dolžni biti s svojim 
krščanskim življenjem pričevalci vere v Kristusa in jo tako z 
vzgledom prenašati na otroke in mlade. Le tako lahko 
upamo, da bodo naši otroci in generacije za nami ostali 
kristjani in svoje življenje uravnali po veri v Jezusa Kristusa. 
Biti pričevalci v današnjem svetu… 
Po sv. maši smo se družili ob košari češenj in tako tudi v 
spoštovanju do darovalca češenj Rudija in sv. Vida izpolnili 
ljudski pregovor: » Sv. Vid češenj sit«. Hvala Bogu za 
letošnjo bogato letino češenj. 

Zapisala Irma 
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FARNI DAN IN ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA V ŽUPNIJI DRAVOGRAD- 17.6. 2018 
 V nedeljo 17. junija smo v  župniji Dravograd praznovali 
farni dan in zaključek pastoralnega in veroučnega leta. 
Da bi bil ta dan nadvse lep in prazničen, so že ves teden 
prej v župniji potekale skrbne priprave predanih župnijskih 
sodelavcev, ki so pripravili dobitke za srečelov, čistili, kosili 

okoli cerkve, okrasili cerkev, pripravili hrano in še marsikaj, 
da je bilo za praznik vse pripravljeno. 
Štiri oltarje za procesijo  zunaj cerkve so letos lepo 
pripravili: en oltar prvoobhajanci ( na temo Jezus izvir žive 
vode), drugi oltar veroučenci mavrične skupine, tretjega 
farani občestva, ki niso vključeni v župnijskih skupinah in 
četrtega farani, ki so se priselili od drugod v našo župnijo. 

Zelo lepi oltarji so bili ( okrašeni z Božjo besedo, cvetjem, slikami srca 

Jezusovega in srca Marijinega). 
Nedeljsko slovesnost je najprej pozdravila godba na pihala 
Ojstrica in že se je odvila procesija okoli cerkve z župnikom 
Igorjem, ki je ponesel Najsvetejše, s pevkami cerkvenega 

zbora, ministranti, prvoobhajanci v belih oblačilih, 
veroučenci in ostalimi farani. Pri štirih postajah smo 
počastili Jezusa v Najsvetejšem in v različnih nameni prosili 
Boga za blagoslov vsega našega dela in življenja. 
Pri sv. maši je bilo lepo sodelovanje prvoobhajancev s 
prošnjami in zahvalami za iztekajoče se veroučno leto. Vse 
pa je nagovoril Jezus v priliki  o Božjem kraljestvu. Tako je 
tudi z semenom vere, ki so jo to leto sejali v srca otrok, 
župnik Igor, katehistinje in veroučitelji, je razložil župnik 
Igor. To seme vere  so  vsako uro verouka sejali z veliko 
Ljubeznijo. Vsaka ura se je začela v cerkvi v tišini pred 
Najsvetejšim, kjer je Bog sam sejal seme vere v otroška 
srca in so ti vero v tihi molitvi in Božji besedi sprejemali. 
Kakšen sad pa bo to seme obrodilo pa je v Božjih rokah. 
Ministranti so se zahvalili tudi Evi Gostenčnik za 
sodelovanje pri ministrantih in pevskem zboru saj s svojo 
družino odhaja v župnijo Šmarje pri Jelšah. Bila je pridna in 
naša zvesta sodelavka. Po sveti maši so veroučenci prejeli 
veroučna spričevala, vsi pa smo bili pogoščeni z bogračem, 
pecivom in miškami, ki sojih pekli člani Turističnega 
društva Dravograd, odžejali pa smo se z moštom. Za 
veselo in razgibano dogajanje je poskrbel srečelov, kjer so 
otroci v pričakovanju glavnega dobitka – zajca, vneto 
kupovali srečke.  Zajec je šel v prave roke, saj si ga je 
deklica Izabela tako srčno želela. 
Prisluhnili mo še zvokom harmonike in petju in že je minil 

naš farni 
dan.  
Lepo je bilo 
biti tako 
skupaj in 
praznovati 
kot celotno 
župnijsko 
občestvo. 

Otroci odhajajo na zaslužene počitnice, toda seme vere, ki 
je bilo sajeno v njihova srca, Bog daj , da bo raslo in da 
med počitnicami ne bodo  čisto pozabili na Jezusa in na 
svojo župnijo.                                                                            I.K. 

 

LEPA NEDELJA V Šentjanžu – 24.6.2018 
Ob prazniku farnega zavetnika Janeza Krstnika, smo se v naši cerkvi vendarle zbrali v malo večjem številu, kot ob drugih 
nedeljah. Da je bil naš praznik lep, so poskrbele pridne roke naših članic Karitas in članic ŽPS, ki so povabile še nekaj 
krajank. Že v sredo so s skupnimi močmi počistile cerkev, v soboto pa poskrbele, da je še posebej lepo zasijala v 

čudovitih pletenih vencih. Na pomoč so priskočili tudi ključarji, ki so postavili 
breze, počistili in pokosili okolico župnišča in poskrbeli za klopi. 
Obred lepe nedelje je po dolgem času ponovno vodil g. Marjan Banič, ki smo ga 
bili še posebej veseli in se mu najlepše zahvaljujemo. Hvala tudi cerkvenim 
pevkam za lepo petje. 
Za naše obiskovalce lepe nedelje smo pripravili  manjšo pogostitev, za katero je 
vsak po svojih močeh prispeval kakšen prigrizek. Hvala Krajevni skupnosti in 
Kulturnemu društvu, ki so prispevali pijačo, ter PGD Šentjanž, pri katerih smo si 
izposodili klopi. Nedeljsko dopoldne smo tako zaključili ob prijetnem druženju in 
sproščenem klepetu.                                                                                                     J.O. 
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LEPA NEDELJA in BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA GLAVNEGA OLTARJA NA OJSTRICI - 24.6.2018 

Izjemno slovesno je bilo letos na praznovanju lepe nedelje na 
Ojstrici v nedeljo 24.6. na sam praznik Rojstva Janeza 
Krstnika. Godba na pihala, slovesno petje pri maši, 
sodelovanje otrok veroučencev in farne skupnosti je dalo 
pravi pečat velikemu uspehu, ki ga je župnija letos dosegla. 
Ob 60.obletnici požara na Ojstrici, ko je zgorela farna cerkev, 
župnišče ter Morijeva domačija, smo pripravili z veroučenci 
posebno razstavo v župnišču. Glavni poudarek pa je bil 
blagoslovu obnovljenega glavnega oltarja sv. Janeza Krstnika, 
ki je v požaru utrpel ogromno škode. Delno so ga sicer 
obnavljali, a šele sedaj je zasijal v svoji prvotni skladnosti in 
lepoti. Delo obnove je prevzela restavratorka mag.Polona 
Petek iz Zlatoličja. Z njej svojsko natančnostjo in 
strokovnostjo je dosegla prvotni lesk oltarja in skulptur, ki so 
na njem. Župnik Igor pa je pri sveti maši poudaril pomen 
izbranih svetnikov na oltarju za širšo farno občestvu in 
tukajšnje prebivalce. Po procesiji in maši je sledilo še 
druženje in sklep že 8. likovne kolonije Ojstrica 2018, ki je 
potekala teden dni prej. Ob tej priliki je župnija izdala tudi 
posebno številko Studenec, posvečeno temu letošnjemu 
dogodku na Ojstrici.         

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PASTORALNI ZVEZI DRAVOGRAD – julij 2018 
 

Nedelja 1. julij ob 10.00 – LEPA NEDELJA na Viču in pri Sv.Petru na Kronski gori 
Sobota 7 .julij – romanje cerkvenega pevskega zbora Dravograd na Brezje in v okolico 
Nedelja 8. julij ob 10.00 – lepa nedelja v Sv.Jedrti v Bukovski vasi 
Poned.16. julij – ZAČETEK ORATORIJA V DRAVOGRADU 
Četrtek 19. julij ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST (starši+botri) 
Petek 20. julij – ZAKLJUČEK ORATORIJA 
Nedelja 22. julij ob 10.00 – LEPA NEDELJA PRI MAGDALENI (blagoslov nove strehe) 
Poned.23. julij ob 18.30 – maša pri Magdaleni 
 
 

V juniju 2018 so zakrament krsta prejeli: 
 Luka Žvikart Ema Pešl – Dravograd. 

                                                                                                                                  Srečnim staršem čestitamo. 

Zakrament svetega zakona so v juniju 2018 prejeli:  
- Darko in Nina Roger – Šempeter 
- Branko in Mateja Plimon –Dravograd 

 

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

† Jožica Kostanjevec; † Jože Ozanič - Črneče;  
† Jože Počivalnik – Šempeter  
† Viktor Laznik; † Ivan Mori  , † Zofija  Krotmajer – Dravograd 
Bila sta tudi dva civilna pogreba (Šentjanž in Dravograd).  

                                                                                                                                                                                         Dobri Bog, nakloni jim večni mir pri sebi.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Še nekaj smeha 
TAKSI – Nasekani France prihaja iz gostilne v Portorožu in pred sabo zagleda moškega v modri uniformi. Naroči mu: 
»Takoj mi pokličite taksi!« »Toda jaz sem vendar kapitan ladje!« »Potem mi pa pokličite ladjo!«    
   

ŠOLSKI SPIS – Luka sošolcu Petru med odmorom: »Danes pa se mi za šolski spis ni porodila niti ena samcata misel. Zato 
sem na koncu oddal kar prazen list.« – »Meni se je zgodilo enako. Upajmo, da učitelj ne bo mislil, da sva eden od 
drugega prepisovala.«  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik moderator 

Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada 170 izvodov.  


