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NOV ZAČETEK – NOVE PRILOŽNOSTI - ROŽNI VENEC 
 

Pozdravljeni bralci mesečnega glasila Studenec. Stopili smo v novo pastoralno 
leto in s tem želimo našo glasilo nekoliko predrugačiti. Nisem sicer vešč raznih programov, 
ki tako ozaljšajo današnja glasila, a tudi oblika je manj pomembna, kot je pomembnejša 
vsebina našega glasila. Pred leti ste našo novo obliko glasila z bogato vsebino odlično 
sprejeli, zadnje čase pa ugotavljamo, da izvodi ostajajo. Zato bomo poizkusili naše glasilo 
osvežiti. V njem boste lahko sodelovali tudi vi. Posebej vabim k sodelovanju naše mlade. 
Morda imajo premalo priložnosti sooblikovati glasilo. Tudi odslej bodo poročila o preteklih 
dogodkih meseca zapisana, a z več fotografijami in z manj teksta. Teksti so tako objavljeni 
na internetni strani www.jagnje.si   

V tem zapisu nikakor ne morem mimo bolečih poročil o napakah in grehotah 
duhovnikov od blizu in od daleč in iz preteklosti tja v neznano prihodnost! Sprašujem pa 
se, koliko in kaj pa vemo dobrega in svetega o svojih pastirjih in nadpastirjih? Dva papeža, 
ki sta živela med nami in smo se z njima lahko rokovali, sta zapisana na oktobrskem 
koledarju. Zmoremo kot odrasli povedati mladim vsaj po eno pomembno dejanje za 
papeža Janeza Dobrega (Kdo je bil to?) in za slovanskega Lôleka (pa ni bil lolek!) sv. Janeza 
Pavla II.? Pač, vsaj sv. Frančiška Asiškega nekako poznamo, čeprav ni bil papež. Ptičke da je 
imel rad in vse male živalce. Sveti oče Pavel VI. pa Marijo, nebes kraljico! Ta goduje kot 
rožnovenska Mati Božja (ali vemo, kdaj, ne da bi pogledali na koledar?). Rožni venec je na 
Brezje Slovencem prinesel sv. Janez Pavel II. Tam je s kapljo njegove krvi na ogled v lepem 
relikviariju. Vabi k molitvi!  

Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski krov! Še zdaleč ni dovolj, če to samo 
zapojemo. Molitev RV je 12. septembra 1683 pregnala Turke izpred Dunaja in odločila o 
usodi vse Evrope! Vprašajmo kakega veterana svetovne vojne, s kakšnim zaupanjem je v 
Normandiji ali pa kje v slovenski gmajni vrtel na prstu tako imenovani »vojaški« 
roženvenček! Dedje in pradedje umirajo, kaj bomo mi zapustili mlademu rodu? 
Raztresenost in godrnjavost, kako da je vse narobe in slabó. Smo danes že rekli Bogu hvala 
za poln krožnik in za mir božji?  

Ne pozabimo – mesec rožnega venca je pred nami in misel na 
misijone naj nas spremlja.    župnik Igor 

http://www.jagnje.si/


OKTOBER - mesec rožnega venca 

Mesec oktober je že od nekdaj posvečen 

molitvi rožnega venca, ker je 7. oktobra 

praznik rožnovenske Matere Božje. Po 

ljudskem izročilu naj bi Marija izročila 

rožni venec sv. Dominiku (1170-1221), 

ustanovitelju reda dominikancev, ki so to 

pobožnost tudi širili. Sredi 16. stol. je 

krščanskemu svetu pretila velika 

nevarnost s strani Turkov. Odločilna bitka 

s Turki na morju se je dogajala pri Lepantu 7. oktobra 1517. Veliko zmago 

nad močnejšo turško vojsko so vsi pripisali priprošnji Matere Božje, ker so se 

prav ta dan člani bratovščine rožnega venca zbrali in goreče molili rožni 

venec. 

Celotni rožni venec je sestavljen iz 200 zdravamarij, razdeljen na skupine po 

deset. Vsako desetko začnemo z očenašem in sklenemo s Slava Očetu. Ob 

vsaki desetki razmišljamo en del Jezusovega življenja in delovanja. 

Molitev, tudi molitev rožnega venca, nas trga iz drobnjakarstva vsakdanjega 

življenja in nas dviga v veličino srečanja z živim Bogom. S tem pa tudi naše 

vsakdanje reči dobijo večnostno dimenzijo. 

V hrupu, v vrvežu, v sodobnem tehničnem svetu ni več prostora za molitev, a 

prav v tem nemirnem, hrupnem svetu je molitev še kako potrebna. Molitev je 

zaupen in vdan pogovor z Bogom. Misel na Božjo navzočnost je osnova vsake 

iskrene molitve. V molitvi si izprašujemo vest. Molitev je iskanje zadnjih 

vzrokov našega ravnanja in urejevanje najtežjih in najbolj zapletenih zadev 

našega srca. V molitvi prodiramo v bistvo in smisel življenja. V molitvi iščemo 

in najdemo tolažbo, v molitvi prosimo odpuščanja za krivice, ki smo jih storili 

Bogu samemu in bližnjemu. V molitvi prosimo za uspeh pri delu, za zmago 

nad napori. Molitev nam bo tudi zadnja uteha in pomoč v smrtni stiski, ko se 

bo duša ločila od telesa, stopila pred Boga, na prag večnosti. Molitev in 

pripravljenost sprejemati vsakogar, pa četudi najmanjšega izmed nas, je 

sigurna pot do Božjega kraljestva. 
 

Misijonska nedelja – 

21. oktober 2018 

 
Vsako leto nas v oktobru misijonska 

nedelja spomni na naše misijonarje, ki 

delujejo po različnih predelih sveta in 

želijo ljudem omogočiti človeka dostojno 

življenje.  

Povabljeni smo, da jih z molitvijo in darovi podpremo. Posebna nabirka za 

misijone bo na misijonsko nedeljo, 21. oktobra, pri vseh mašah. Lansko leto ste v 

župnijah PZD na misijonsko nedeljo radi darovali. Tudi letos? Bodite radodarni!  



 

DOGAJANJA V SEPTEMBRU 2018  
Lepa nedelja pri Sv. Duhu – 30. obletnica obnove 

cerkve in blagoslov kipcev – 2.9.2018 
Na angelsko nedeljo 22. septembra je bila slovesnost lepe nedelje v cerkvi Sv. Duha. 
Praznovali smo slovesnost lepe nedelje. V spomin smo priklicali nedeljo pred 30 leti, ko 
smo uspeli obnovitvena dela blagosloviti. Zato smo praznovanju dodali še blagoslov štirih 
kipcev (Bl.A.M. Slomška, Jezusa Dobrega pastirja, Sv. Barbare in kip Kronanje Device Marije), ki so 
jih mojstri rezbarji naredili na kiparski koloniji na Ojstrici za to cerkev.  
Slovesnost je vodil župnik Igor, ki je pred darovano sv. mašo blagoslovil kipce, Robi Plimon 

pa je lepo opisal kako je nastala 
ideja in uresničitev o izdelavi 
kipcev, ki so nekoč že bili v tej 
cerkvi, pa so bili v preteklosti 
odtujeni, sedaj pa bodo 
postavljeni na svoje mesto in tako 
bodo verniki lahko ob njih zopet 
molili in se jim priporočali. 
Slovesnost procesije z 
Najsvetejšim se je odvila v cerkvi 
pri dveh oltarjih, kjer smo molili, 
slavili in prosili Boga za blagoslov 
rodovitnosti polj, vsega našega 
dela in življenja. Kljub slabemu 
vremenu je bilo za slovesnost 

praznovanja vse lepo pripravljeno in izvedeno, kar gre zahvala skrbnimi domačinom in 
Francu Škurliju z družino.                                                                                                                          

                                                                                     Irma 

Molitveni dan za duhovne poklice na Ptujski gori – 8. 9.2018 
Tudi letos se je v septembru zgodil nadškofijski dan molitve za duhovne poklice 

na Ptujski gori. Tudi iz naše PZD so molivci za duhovne poklice (21 odraslih in trije 
ministranti: Filip, Zala in Jakob Jeseničnik) poromali, skupaj z molivci iz dravske doline (43: 
iz Vuzenice, Mute, Radelj, Vuhreda, Remšnika in Kaple k Mariji na Ptujsko goro. Na Marijin 
rojstni dan smo želeli od Marije izprositi nove duhovne poklice, ki jih tako potrebujemo. Že 
molitev pred Najsvetejšim je izražala to globoko željo in prošnjo. Nadvse slovesno 
praznično  sv. mašo v napolnjeni cerkvi z verniki, je daroval nadškof A. Cvikl v somaševanju 
velikega števila duhovnikov, ministrantov, ob sodelovanju laikov, otroškega in odraslega 
pevskega zbora. Med sv. mašo je bila posebna slovesnost sprejema 8 diakonskih 
pripravnikov, ki jih je nadškof sprejel v pripravništvo v diakonsko službo (8 – poročenih 
vernih mož, ki so se na povabilo sv. Cerkve odzvali, se izobraževali, da bodo poleg svojega 
poslanstva v družini, se dali na razpolago v službi Cerkve). 
Nadškof A. Cvikl je v nagovoru najprej predstavil praznik Marijinega rojstva in njegov 
pomen za naše odrešenje. V pomenu gesla: Prižigaj luč vere!  je nadškof nagovoril 



duhovnike in vse posvečene, starše in stare starše, ministrante in ministrante, molivke in 
molivce in poudaril, da za pomanjkanje duhovnih poklicev ne smemo iskati samo v 
zunanjih vzrokih in obupavati, ampak moramo vsak na svojem področju življenja  z 
veseljem in hvaležnostjo pričati z vero kako osebno doživljamo, da nas Gospod spremlja in 
daje moč tudi v težkih trenutkih. Zahvalil se je vsem molivkam in molivcem za molitev, ki 
tudi krepi in dviga duhovnike in pomaga, da vztrajajo. Zato je spodbudil vse k vztrajanju in 
poživitvi v molitvi za duhovne poklice v prepričanju, da bo molitev tudi obrodila svoj sad v 
novih duhovnih poklicih.  

                                                             I.K. 
 

                                                       Foto: Matic 

 
 

 

 
 

 
 



PRVI VEROUČNI DAN PRVOŠOLCEV v Dravogradu 
Tudi letos smo se zelo razveselili prijavljenih prvošolcev, ki so ob pričetku 
verouka prišli na srečanje skupaj s starši. Veselimo se, da jih bo vsaj nekaj 
stopalo po poti vere in bodo črpali moč za pričevanje tudi  poleg staršev še 
v občestvu naše dravograjske župnije. Zato jim želimo veliko veselja in 
prijateljstva z Jezusom, ki naj postane njihov zvesti spremljevalec skozi 
življenje. Mi, katehistinje in veroučiteljice z župnikom Igorjem na čelu, pa jih 
bomo spodbujali, spremljali in prosimo, da vse občestvo pomaga z molitvijo 
njihovim družinam v vzgojnem procesu posredovanja vere.                      

Zofija 

PESEM IN MOLITEV 
Kaj v pesmicah izveš: če oblak joče, pada dež. 

In jok neba je rosa. Če travnik joka, ga je oplazila 
kosa. In smola solze so drevesa.  

Kadar pa sam se v joku stresaš, obraz o duši govori. 
Molitvica ga posuši. Kot božje sonce te obsije in 

solzo ti za veko skrije.  
Molitev s sestro pesmico. Pogrni jima mizico.  



Teden za življenje  – od 7. - 14.10. 2018 
“Studencev močnih, čistih sem željan” (F. Balantič) 

Zemlja človeških odnosov je 
žejna močnih, čistih studencev podarjenosti 
in sprejetosti. 

Podarjeno nam je življenje in v 
njegovem izviru, v samem začetku, je že 
vsa moč in bogastvo življenjske radosti. Ko 
išče svojo pot v svet, more življenje tudi 
preko ovir narasti v slap daritve. 

Zemlja srca je žejna močnih, 
čistih studencev ljubezni. 

Njena skrivnost, skrivnost 
ljubezni, je njena tišina, s katero vstopa v 
človeško bivanje in ga v žgoči suši duha 
obdari z blagostjo odpuščanja. 

Zemlja naroda je žejna močnih, 
čistih studencev, polnih Luči. Pritekajo iz 
Srca, ki se veseli z veselimi in joka z 
jokajočimi, ki vriska z otroškim vriskom in 
poje pesem hrepenenja s hrepenečimi in 

nosi sonce za vse ljudi. 
Kako lepo bo, kako lepo je, kadar se že danes ta zemlja v spoznanju svoje žeje 

skloni k močnim, čistim studencem in zajame v svoje dlani vodo Življenja.  
Tudi v naših cerkvah se bomo pri mašah pridružili Tednu za življenje – posebej pri 

svetih mašah. Vabljeni  k molitvi za življenje.  

MOLITVENI NAMENI SVETEGA OČETA 2018 

Vabim vas, da se vsi, posebno starejši in bolni, pridružite prošnji papeža Frančiška in 
njegovi Svetovni Mreži Molitve. 
Molitveni namen za oktober 2018 
Za evangelizacijo: POSLANSTVO POSVEČENIH 
Da bi posvečeni prebudili svojo misijonsko gorečnost in dosegli uboge, obrobne in 
brezpravne. 

OBHAJANJE PRVIH PETKOV – DVANAJST JEZUSOVIH OBLJUB 

Prvi petki so milostni dar Jezusovega Srca. Jezus je redovnici Marjeti Mariji 
Alacoque (+ 1690) v zasebnem razodetju naročil, naj kristjani za vsak prvi petek v mesecu 
opravijo dobro spoved, prejmejo sveto obhajilo, naj več molijo ter z dobrimi deli in 
premagovanjem zadoščujejo za žalitve, s katerimi ga žalosti toliko ljudi. Tako nam Jezus 
ponuja oprijemljive možnosti, da bi lažje in bolj zanesljivo prišli v nebesa. Podarja nam 12 
obljub. Tokrat navajam deseto: Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo 
spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to 
češčenje širili med ljudmi. 

http://gibanjezazivljenje.si/wp-content/uploads/plakat18.jpg


PRIPOROČAMO 

- Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri. 
- Molite rožni venec v vaši družini, vsaj desetko  
- Svete maše na radiu Ognjišče bodo v oktobru  iz župnijske cerkve Marijinega oznanjenja v 

Ljubljani, na Tromostovju, ob 19. uri. 
- Celodnevno spremljanje televizijskega sporeda na Exodusu. 
- Na zahvalno nedeljo v Dravogradu pripravite oltarne aranžmaje po zaselkih 
- Berite verski tisk, naročite ga že za prihodnje leto. 

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

Zanimivost: OKTOBER 

Osmi mesec se je po starem rimskem koledarju (julijanskem, ki ga je uvedel 

Gaj Julij Cezar) imenoval »oktober«, ime je ostalo tudi v novem gregorijanskem 

koledarju (izdelati ga je dal papež Gregor XIII. leta 1582, zamenjal je 

julijanskega), čeprav kot deseti mesec v letu. Beseda »oktober« je latinskega 

izvora: octo (osem) octavus (osmi), octavum (osmič), october mensis (spadajoč k 

osmemu mesecu). 

Slovensko poimenovanje je »vinotok«, torej »mesec«, ko »vino teče« v sode. Ker 

je v tem mesecu veliko sonca, mu pravimo tudi »sončni oktober« ali tudi »zlati 

oktober« po prevladujoči rumeni, zlati barvi narave; po »oktobru« je 

poimenovana tudi rastlinica »oktobrica« (v notranjskem govoru »bela 

krizantema«), v ljudskem slovstvu »beli cveti oktobric«.                           (Vir: Jože 

Zadravec, Misli za vsak dan, 2017) 
 

BESEDA BOLNIKOM IN OSTARELIM:  
 

 V Materini šoli, glasilu Bernardove družine za september, je bil zapis, kaj je rožni 

venec pomenil Marjetki Smrekar, invalidki, ki je že v Božjem objemu. Takole je 

pred leti zapisala: »Spomin mi seže daleč nazaj, ko sem vsa iščoča in hrepeneča po 

Jezusu dobila v dar prvi rožni venec. Takrat nisem vedela, kaj pomenijo skrivnosti: 

ki je Svetega Duha poslal; ki je tebe, Devica, v nebesih kronal … Danes, ko me 

Jezus Kristus objema vse bolj in bolj, ko mi s svojim križem in vstajenjem 

izpričuje svojo zvestobo, mi pomeni molitev rožnega venca znova in znova 

srečevanje z Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Posebno skrivnostno toplo mi je v 

duši ob molitvi žalostnega dela rožnega venca: ki je za nas s trnjem kronan bil. 

Kronan je bil zato, da bi nas odrešil in nam podaril svojo nesebično, čisto ljubezen. 

Poseben blagoslov mi pomeni četrti del rožnega venca, ki ga je uvedel papež  sv. 

Janez Pavel II. To so svetle skrivnosti. V njih nam je podarjena vsa skrivnostnost 

Jezusovega darovanja in njegovega življenja.«  

 Z besedami Marjetke vas vabim, »da rožni venec spet in spet tiho stiskamo v 

dlaneh in se pogovarjamo z Jezusom. Tudi tih pogovor z Njim in Marijo naj vas 

notranje greje in dviga iz vsakdanjega življenja v tolažeče Božje življenje.« Bog 

vas blagoslovi in spremljaj vas Mati Marija!                                   
                                                                           Bolniški župnik: Miro Šlibar  

 

 



NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – oktober 2018 
 

Ponedeljek 1.oktober - birmansko preverjanje znanja /Dravograd, Črneče, Libeliče/ 
Torek 2.oktober - birmansko preverjanje znanja /Šentjanž in Šempeter/ 
Petek 5.oktober do 10.oktobra  – 8. razred (prostovoljno) na Remšniku duhovne vaje   
Sobota 6.oktober – gost za starše, birmance in botre – duhovnik Robi Friškovec 
Nedelja 7.oktober – ZAHVALNA NEDELJA V DRAVOGRADU, začetek Tedna za življenje 

Torek 9.oktober  ob 18.00 – skupna seja vseh ŽPS PZD v Libeličah 
Sreda 10.oktober – Pastoralni tečaj v Mariboru ob 9.00 – 12.00 (Bog je mlad) 
Četrtek 11.oktober ob 17.00  – PRIPRAVA NA KRST /starši+botri/ 
Nedelja 14.oktober ob 9.30 – sodelovanje skupine Svetnik – za birmance 
Nedelja 14.oktober ob 11.00 –ZAHVALNA NEDELJA NA OJSTRICI 
Ponedeljek 15.oktober ob 17.30 – skušnja in predstavitev birmanskih skupin dekanu  
Torek 16.oktober – seja ŽPS Dravograd –po maši  
Sreda 17.oktober – spovedovanje birmancev župnije Dravograd 
Četrtek 18.oktober – spovedovanje birmancev Šentjanž, Črneče, Libeliče 
Petek 19.oktober ob 18.00 – molitev molitvenih botrov z birmanci 
Sobota 20.oktober ob 9.00 – BIRMA V DRAVOGRADU  
Sobota 20.oktober ob 11.00 – BIRMA V ŠENTJANŽU 
Nedelja 21.oktober – v Dravogradu po maši ob 9.30 srečanje biblične skupine PZD 
Nedelja 21.oktober ob 11.00 – BIRMA V LIBELIČAH  
Torek 23.oktober ob 19.,00 – srečanje katehetov, veroučiteljev, animator. voditeljev 
Četrtek 25.oktober ob 18.00 – sestanek ŽPS Črneče 
Nedelja 28.oktober ob 11.00 – ZAHVALNA NEDELJA PRI SV.MAGDALENI na Vratih 
Letošnje birme bo namesto ordinarija opravil upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger. 

Krsti v septembru 2018 
Šentjanž: Naj Vrtič 
Šempeter:  Bine Pirnat, Neli Vučko  
Sveti Križ: Aljaž Škorjanc; Kaja Kordež Takač                           Srečnim staršem čestitamo 

Poroke v septembru 2018 
 

Šempeter: Franjo Pirnat in Elizabeta r. Kotnik; Boris Žvikart in Maja r. Voglič;  
Dravograd: Jernej Širnik in Lucija r. Kogelnik 
Sveti Križ: Marko Gerold in Manja r. Kotnik                                                             Čestitke 

POGREBI v septembru 2018 
Dravograd: Kogelnik Jožica;  Alojzij Čeru 

Ojstrica: Mori Franc 

Libeliče: Ivana Ring 

Črneče: Rapuc Vinko; Karničnik Franc;                                              Naj v miru počivajo! 

 
 

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – 
proštijski župnik moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, 

Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada 150 izvodov 


