
BOŽJA BESEDA - NEDELJA SV. TREH KRALJEV - 6.1.2013
Obisk modrih (Mt 2,1-12)
''Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z
Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo
namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to
slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in
pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V
Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova,
nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo
pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno
poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel:

»Pojdite in natančno
raziščite glede deteta.
Ko ga najdete, mi
sporočite, da se mu
pojdem tudi jaz
poklonit!« Po kraljevih
besedah so se modri
odpravili na pot; in glej,
zvezda, ki so jo videli
vziti, je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad
krajem, kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in
zagledali dete z Marijo,
njegovo materjo. Padli

so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.
In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti
vrnili v svojo deželo.

Rekolekcija naše dekanije Dravograd-Mežiška dolina bo v sredo 9.
januarja ob 9.30 v župniji Dravograd. Tudi tokrat bomo razpravljali o
tekočih zadevah dekanije Dravograd - Mežiška dolina. Povabljeni ste k
sveti maši, da tako sooblikujte naše molitveno-bogoslužno srečanje. V
samem začetku leta želimo namreč izročiti svoje delo božjemu
blagoslovu in pomoči svetega Duha vsem pastoralnim delavcem in
sodelavkam. Željeno je, da bi pri maši bilo slišati petje božičnih pesmi.

Glasilo izdaja Pastoralna zveza župnij Dravograd z uredniškim odborom.
Izhaja občasno. Odgovarja Igor Glasenčnik –žpk moderator.
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UVODNIK:
Pa smo vstopili v novo leto 2013. In naše želje so: naj bo blagoslovljeno, polno
sreče, zdravja in vsega lepega. Tudi v naših župnijah PZŽD si želimo lepo doživljati
bogoslužja, sodelovanje, veroučne radovednosti in zavzetosti naših mladih pri
odkrivanju prave vere, ki jim bo dajala moč za življenje. Minili dnevi praznikov in
počitnic. Z obnovljenimi močmi in veseljem začenjamo delovni teden.
Na predvečer praznika Treh kraljev smo blagoslovili vodo, kadilo in kredo, s katero
napišemo na podboje vrat hiše ali stanovanja 20 + G + M + B + 13.
Otroci naj v nedeljo, na praznik Gospodovega razglašenja prinesejo darove, ki so
jih zbirali v adventne kuverte. Upam, da bo veliko darov za revne otroke, saj je
marsikomu bil denar odveč in ga je v teh dneh metal celo v jarek ali spuščal v zrak.
V mnogih župnijah se je odvijala tudi misijonska akcija Koledovanja. Hvala vsem za
sodelovanje.Ta teden smo praznovali prvi četrtek in prvi petek, ko je bolne in
ostarele obiskal duhovnik in jim prinesel mesečno sveto obhajilo.
V tednu od 18. -25. januarja vsako leto obhajamo teden molitve za edinost med
kristjani. Dobrih 100 let že molimo kristjani za edinost, a naš Slomšek je že 50 let
prej vabil k temu delu. ko je že leta 1851 prosil svoje duhovnike, naj začno skupaj z
verniki moliti za edinost med kristjani. Pridite k tej molitvi v večjem številu.
Pred nami je mesec verskega tiska, zato prosimo – obnovite naročnino na verski
tisk. Če kdo ne more plačati vsega takoj, lahko tudi po obrokih. Vsaka krščanska
družina naj bi imela naročeno vsaj eno versko revijo. In nedelja Svetega pisma na
koncu januarja bo pomagala k odkrivanju zakladov Svetega Pisma.
V Dravogradu  veroučenci 4.r. pripravljamo razstavo za svetopisemsko nedeljo.



Božični blagoslov otrok – nedelja Svete Družine
V teh posebnih božično novoletnih dneh se ob jaslicah godijo čudovite stvari.
Tako se je v nedeljo 30. decembra, na praznik Svete družine, v župnijski cerkvi v
Dravogradu, po nedeljski sveti maši, zgodil božični blagoslov otrok. Že sam praznik
je vabil starše, da pripeljejo svoje otroke v cerkev k jaslicam in k blagoslovu.
Sveta maša je bila posvečena družinam. V pridigi je župnik Igor posebej nagovoril
starše, dedke in babice, kako pomemben vidik v življenju otroka je prava vzgoja, h
kateri so z vso odgovornostjo poklicani. Pomemben je zgled, pravo razumevanje
otroka, sprejemanje otroka v celoti, tudi njegove odklonitve in ga ljubiti z zdravo
mero ljubezni. Otroke je potrebno že v ranem otroštvu povesti na vse poti iskanja

božjega dotika. Približati jim
neskončno božjo ljubezen v
vsakdanjih priložnostih, obiskih
cerkva, povesti otroke že v
ranem otroštvu k sveti maši in v
teh dneh peljati otroka k ogledu
jaslic bodisi v domači cerkvi ali
drugje. Tako bo otrok že v ranem
otroštvu doživel dotik Jezusa
Novorojenega, kot njegovega
prijatelja. Otroku se vsako tako

lepo doživetje vtisne v spomin za vse življenje. Na poti odraščanja in skozi celo
življenje se bo k Njemu vračal in ga bo na poti svoje vere vedno znova iskal.
Po maši so se ob daritvenem oltarju zbrali otroci v spremstvu staršev ali starih
staršev.
Župnik Igor je prijazno nagovoril otroke v skupnem blagoslovu, ki ga je podelil za
pravo razumevanje v odnosih v družinah, ljubezni in pravo vzgojo otrok v
družinah.
Po skupnih prošnjah otrok in staršev, je sledilo povabilo otrok k jaslicam za ta
pravi osebni blagoslov vsakega otroka posebej. Ob jaslicah je bil vsak otrok
osebno nagovorjen po župniku s strani njihovega največjega prijatelja Jezusa.
Prejeli so njegov blagoslov in skrite darove v srcih, ki so jih ponesli domov.
Otroško veselje je bilo veliko in po odmevih sodeč, se je otroških src dotaknilo
nekaj svetega. Predvsem najmlajši so doživeli pravi dotik njihovega prijatelja
Jezusa. Tako navdušen je moj pet letni vnuk Nik po prihodu domov hitel staršem
pripovedovati, kako je bilo in na svoj otroški način podelil prejeti blagoslov svoji
pet mesečni sestrici.
Da, ob jaslicah se dogajajo čudovite skrivnosti, le srce je potrebno odpreti,
prisluhniti in sprejeti. Zapisala Irma Kladnik

LETOŠNJE JASLICE SO POSTAVILI MLADI
V župniji Dravograd so bili letos za postavitev jaslic zadolženi mladi. Odziv je bil lep,
zagnanost in navdušenje, s katerim so nastajale jaslice, pa neizmerljivo. Največ dela je bilo
s črpalko, ki poganja vodo, in ko je vse steklo, je bilo ostalo delo hitro končano. No, figurice
pa so dodali na sam sveti večer pri otroški božični maši, ki je bila letos zelo lepo obiskana.
Dekleta so skrbno izrezala pripravljena stopala, ki so v cerkvi nakazovale smer jaslic. Vsako
stopalo je bilo opremljeno z mislijo iz Svetega pisma, ki nas zbližujejo z Detetom v jaslih.
Božja beseda je namreč vir dobrega in s prebiranjem teh svetih vrstic smo vse bližje Bogu.
Vabljeni, da si v naslednjih dneh še ogledate skrbno pripravljene jaslice in ambient v
katerem se nahajajo. Pridite V NAŠ BETLEHEM, kot se letošnje jaslice imenujejo.
Hvala mladim za tako zavzeto delo pri letošnjem postavljanju jaslic.

Naše farno delo in dogajanja v njej so v
mesecu decembru gotovo najbolj zaznamovali naši mladi, ki so se povezali že v
adventu v posebni igri  'skriti prijatelj', ko so drug za drugega molili in se pred

božičem razkrili
in se obdarovali.

Vsi, ki smo
mlade opazovali,
smo si bili edini –

iz njih žari
pripravljenost
sodelovanja in

utrjevanja
njihove mlade

vere. Verjamemo, da bodo tako zavzeti še naprej. Za sodelovanje odraslih v
adventni akciji 'skriti prijatelj' pa so se molitveno povezali tudi starejši in sleherni
dan osrečevali svojega skritega prijatelja. Po polnočnici so se tudi oni med seboj

obdarovali. Več o tem najdete zapisano na naši strani: www.jagnje.si .



Cerkvena statistika ŠENTJANŽ 2012
Krstov je bilo 5: 2 fantka, 3 deklice.
Pogled nazaj: 2010 - 3 krsti; 2000 – 11 krstov; 1990 – 24 krstov; 1980 -30
krstov
Poroke: 1 par se je poročil in sicer Hranjec Darko in Svetlana.
Pogled nazaj: 2000 – 2 poroki; 1990 -7 porok; 1980 – 6 porok
Krščanski pogreb je imelo 19 faranov, od tega 12 moških in 7 žensk.
Najstarejša Šaloven Pavla – 94 let, najmlajši Peter Logar-22 let.
Število nedeljnikov: povprečje 80, od tega 20 moških, 50 žensk, 10 otrok.
Obhajila: ni podatka,
Naročniki Družine: 4, naročniki Ognjišča 20.
Povprečen prihodek nedeljske nabirke znaša 52,6 €. Dolgov imamo za okrog
7.800 €, za nadškofijo 4.500 €. Dolgovi za nadškofijo nam niso bili odpisani.
Hvala vam za vsakršno pomoč, ki ste jo preko leta nudili že prejšnjemu
g.Tadeju in sedaj nam, ki prihajamo izmenično med vas. Bolj bomo
skupaj gradili živo občestvo, bolj bomo Jezusovi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Za veroučno učilnico smo nabavili Kaminsko peč in tako je sedaj učilnica
dobro ogrevana. Hvala tudi vsem, ki ste pripeljali nekaj drv za kurjavo.
Pa se priporočamo, ko bo zmanjkalo. Na pomlad pa prošeni, da jih v
farovškem gozdu pripravimo za zimo v eni skupni akciji.
Hvala sodelavkam Karitas za vso izdatno pomoč pri razdeljevanju hrane
in pomoči za poplavljence.

Cerkvena statistika Sv. PETER na Kronski gori 2012
Krstov je bilo 15, od tega 8 fantkov in 7 deklic.
Pogled nazaj: 2010 - 19 krstov; 2000 – 11 krstov; 1990 – 10 krstov;
1980 - 12 krstov

Poroke: Poročili so se 4 pari.
Pogrebi: Pokopali smo tri (3) farane in sicer Navodnik Ivano, Slavka
Žvikarta in Petra Ulbla.
Število nedeljnikov: povprečje 95, od tega 40 moških, 50 žensk, 5 otrok.
Obhajila: ni podatka,

Ognjišče prejema 8 družin. Družine nobeden. Tudi drugih cerkvenih edicij
nima nihče naročenih.
Povprečna nedeljska nabirka znaša 44,9 €. Blagajniški dnevnik je skrbno
voden in zapisan s strani ključarjev. Denar je shranjen na DBS banki.
ŠENTJANŽ in Sv. PETER na Kronski gori – razpored maš:
NOVO LETO: torek 1.1.2013
Šentjanž ob 8.00: + VRHNJAKOVI
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + ANGELA IN ANDREJ RAVLAN – obl.

Nedelja Trije Kralji: 6.1.2013
Šentjanž ob 8.00: + PAVLA IN ALBIN RAZGORŠEK in ANTON
Pri maši blagoslov vode v čast sv. Trem Kraljem
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + MIHAEL OŠLAK  /Kališnik Marija/
Torek 8. januar: Dom sv. Ema ob 17.00: +  JOŽE PODPEČAN /druž.Gril/
Sreda 8.jan. Rekolekcija v Dravogradu: Maša: + GNAMUŠ TONE-ta /sestra Lizika/
Nedelja Jezusov krst: 13.1.2013
Šentjanž: ob 8.00:  + PAVLA KRIŽAN
Po maši sestanek birmancev z animatorji za pripravo na birmo
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + MARIJA BERDNIK /brat Avgust/
Torek 15.1. ob 17.00 Emin dom: + MARIJA PRAPREK (Zavredova teta) obl.

Nedelja verskega tiska: 20.1.2013
Šentjanž ob 8.00: + JOŽE SGERM – obl.
Sv. Peter na Kg ob 9.30: + ROMANA RAZBORNIK / Elizabeta in Stanko Cifer/
Torek 22.1 ob 17.00 Emin dom: + MARIJA ARAUŠ /Danijelovi/

Nedelja Svetega Pisma: 27.1.2013
Šentjanž ob 8.00: + IVAN BART –obl.
Sv. Peter na Kg ob 9.30: +  ŠTRUCOVI IN BREZNIKOVI
Torek 29.1. – Dom sv.Eme ob 17.00: + IVAN RUPREHT /druž.Plazovnik/
Svečnica- 2.2.2013
Šentjanž ob 8.00: ŽIVI IN RAJNI FARANI
Sv. Peter na Kg ob 9.30: + ŽIRATNIKOVA BICA in ++ ŽIRATNIKOVI
4. navadna nedelja – 3.2.2013
Šentjanž ob 8.00: +FRANC ŠKORJANC – obl.
Sv. Peter na Kg ob 9.30:  ČLANI PRVE ROŽE ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA



CERKVENA STATISTIKA OJSTRICA – leto 2012
Sv. krstov je bilo 8, od tega 2 fantka, 6 deklic.
Pogled nazaj: 2010 – 0 krstov; 2000 – 3 krsti; 1990 – 2 krsta; 1980 – 2
Cerkvenih porok je bilo 0, že deset let nobene. Ena je bila letos drugje, a
je ženin iz naše fare.
K prvemu sv. obhajilu sta v župniji pristopila 2 otroka.
K birmi je pristopila 1 birmanka.

Cerkvenih pogrebov je bilo 6. Od tega 5 moških in 1 ženska.
K nebeškemu Očetu so se preselili: Jože Kališnik, Jožef Štruc, Egidij
Srebnik, Jožef Kotnik, Klotilda Šajher in Janez Kuster.

V letu 2012 je bilo razdeljenih približno 1100 hostij.
Povprečna nedeljska nabirka je bila 35 €. Denar za Marijin oltar smo
zbrali in plačali. Dolg je še za olje za centralno kurjavo. Do zdaj ste za
kurjavo letošnjo kurilno sezono prispevali 333 €. Stanje cerkvene
blagajne je trenutno negativno, Pri Sv. Duhu pa pozitivno. Denar je
naložen pri DBS banki.

OJSTRICA – mašni nameni v januarju, februarju in marcu
NOVO LETO: torek 1.1.2013
 Ob 11.00: MAŠA ZA SREČO ZDRAVJE; BLAGOSLOV PRI ŽIVINI IN PRI LJUDEH

Nedelja Trije Kralji: 6.1.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + MATILDO KUSTER IN JANEZ-a IN ++ LUNHTERJEVE
Pri maši blagoslov vode v čast sv. Trem Kraljem
Nedelja Jezusov krst: 13.1.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + + SORODNIKE MORI

Nedelja verskega tiska: 20.1.2013
Na Ojstrici ni maše – maša pri Sv. Boštjanu ob 11.00

Nedelja Svetega Pisma: 27.1.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA +  KANONIK FRANC-a, ODER IVAN-a IN ANICO
Svečnica- 2.2.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA +  ŠILERJEVE – blagoslov sveč

4. navadna nedelja – 3.2.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + SOR. ŠTAFUNKO, KARNIČNIK, OŠLOVNIK
5. navadna nedelja – 10.2.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + SREBNIK EGIDIJ-a
pepelnica - Sreda 13.2.
Ob 11.00: MAŠA ZA + KUSTER JANEZ-a
1. postna nedelja – 17.2.2013
Ni maše – je Valentinova nedelja pri Sv. Boštjanu ob 11.00
2. postna nedelja – 24..2.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + TOMAŽ BRUMNIK – obl in ++ STOSLOVE
3. postna nedelja – 03.3.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA +  BOGATČEVE
4. postna nedelja – 10.3.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + RAVNJAK ANTON-a
5. postna nedelja – 17.3.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + SREBNIK EGIDIJ-a
Sv. Jožef – 19.3.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + KALIŠNIK JOŽE-ta
Gospodovo oznanjenje 23. 3. 2013
Ob 11.00: MAŠA ZA + KOTNIK JOŽE-ta
6. CVETNA NEDELJA – 10.2.2013
Ob 11.00: MAŠA ZA +  JAZBEC JOŽE-ta Jaslice na Ojstrici
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA SMEH, KI JE POL ZDRAVJA

Župnik je že nekaj časa opažal, da cerkovnik med
njegovo pridigo spi. Ob primerni priložnosti mu je to
prijazno poočital. Mežnar mu je takole odgovoril:
»Res je, gospod župnik, tega ne zanikam. Zaspim
zato, ker vas silno spoštujem. Mislite, da bi spal, če ne
bi bil prepričan, da boste vse prav povedali?«

iz 1. številke Družine



STATISTIKA ZA ČRNEČE: Od 01. 01. 2012 do 31.12.2012
KRSTI:   9/  9 deklic -  3 v zakonu in 6 v izven zakonski skupnosti
POROKE:  2  / + 1 zlata:   * Peter Plimon – Katarina Horvat
                          * Janja Čevnik -  Boštjan Cokan
                          zlata: Vravnik Franc - Stanislava roj. Vaukan
POGREBI:   12/ – 6 moških in 6 žensk : 2 nista prejela bol. mazilj.  in
                                                                         eden ni prejemal zakramente
najstarejša – /Ivana Stravnik , roj. 16.05.1916/
najmlajši –   Miroslav Smonkar , roj. :  10. 2. 1960
najstarejši moški -  Ivan Konečnik , roj. 08. 12. 1911 in še vsem ostalim:
Gospod, daj jim večni pokoj!
VEROUČENCI DEVETLETKE:    46 /2009-10 =57       25 F in 21 D
PRVOOBHAJANCI:  5 - 3 F  in  2 D/ lani 8/
BIRMA: 13 - 6 F  in  7D / lani  20/
RAZDELJENE HOSTIJE: 15.250: 6.750 ČRNEČE , 3.500 SV. KRIŽ in 5.000  DSČ
Prav  je, da se kristjani zavedamo, kako pomembno je imeti verski tisk doma
za branje, izobraževanje, poglobitev vere, za poznavanje dogodkov v Cerkvi
doma in po svetu in nenazadnje za razvedrilo. Vsaka krščanska družina bi
morala imeti nekaj verskega tiska, revijo ali časopis!
Naročnina.             Cena                              po pošti ?

DRUŽINA : 16 izv. ( cena naročnine za 2013= 88,40 €
OGNJIŠČE:  35 (27 €); MISIJON. OBZORJA: 6 (9 €); MOHORJEVE KNJIGE: 11
(44 €); PRIJATELJ ZA  BOLNE: 5 (11,70 €); MINISTRANT :  5 (6,90 €)
Štetje nedeljnikov:   3. postna nedelja, 11. 03.  Črneče: 42   Sv. Križ: 22 =    64
                                  29. navadna            21. 10.       ¨        49            ¨      31 =    80
Darujte za sv. maše za vaše rajne in v druge dobre namene  = 17 €
MAŠNE INTENCIJE:  17 € / Pogrebne  19 €

Zahvala vsem sodelavcem ŽPS, Karitas, ključarjem, pevcem, bralcem,
ministrantom in vsem tistim, ki skrbijo za lepoto svetišča, ga krasijo in čistijo,
vsem dobrotnikom in donatorjem naše župnije...
Pogozditev  pri Sv. Križu v župnijskem gozdu zaradi lubadarja /14. 04. 2012/
Akcija je uspela brez župnikove asistence.
Dekanijsko srečanje KARITAS v Črnečah 28. 05. 2012
Dva bogoslovca na pastoralnem vikendu  9. - 11.11. 2012   na našem področju
šestih župnij.

Blagoslov -  / obred je opravil F. Kraner,  žpk /obnovljenega znamenja sv. križa ob
stari romarski poti k Sv. Križu: 14.10.2012
Poplave: ponedeljek 5.11. 2012 : Drava je poplavila tudi regionalno cesto
Dravograd – Libeliče pri Renerjevem mlinu. Most na reki Meži pa je bil pod vodo,
tako da je bila cesta popolnoma zaprta.
Največ škode je sigurno utrpelo naselje Meža v Dravogradu in leva stran obale
podivjane reke. Posledice ujme so vidne šele, ko voda odteče. Ob sanaciji pa je
potrebna velika solidarnost vseh prebivalcev in organizacij, med katere spada tudi
PGD Črneče. Kar nekaj dnevov so sodelovali  pri reševanju in odpravljanju škode v
Dravogradu, čistiti opustošene prostore stavb in okolice.
Narava je še vedno nepremagljiva!

KOLEDOVANJE 2012
Koledniki so znova v letošnjih božičnih praznikih   prinašali
voščila za novo leto, otrokom in mladini  v misijonskih
deželah pa upanje na boljšo prihodnost.
Kar nekaj let po naši župniji te dni po božiču določeno
število otrok, ki so oblečeni v oblačila svetih treh kraljev in
pastirjev, obiskuje domove naših faranov. Spremljajo pa
jih odrasli animatorji, ki skrbijo za red in varnost na terenu
kakor v Črnečah tako tudi v Libeličah. Zahvala g. Franciju
Kotniku za letošnjo božičnico:   in  trikraljevsko akcijo.
Koledniki so se zelo potrudili in nabrali 1.165 €. Geslo
letošnje Tri kraljevske akcije je bilo:
»ČESAR SE MI VESELIMO, RADI Z DRUGIMI DELIMO MLADIM PO
SVETU HUDO SE GODI,   Z DAROVI  JIM  RADI  POMAJMO VSI«.
Hvala vsem kolednikom in njihovim mentorjem in vsem,
ki ste pri letošnji akciji pomagali in sodelovali. Iskrena

hvala tudi vam, ki ste jih doma prijazno in gostoljubno sprejeli ter obdarili.
Koledniki so bili: URŠKA FLIS, LARA
MIHALIČ, LEA KADIŠ, ANŽE JAUŠOVEC,
ŽIGA BLIMEN, FLORIJAN CEHNER, ZALA
KNEZ, MIHA IN FILIP NAGLIČ, LEON, EVA
in PETER KOGELNIK, DAVID KRAJNC,
ANDRAŽ in ALJAŽ ROGER ter ALEN
KOTNIK.
Pomagali pa so jim:ANA KADIŠ, LOVRO in
ZALA KRAJNC, DARJA KOGELNIK, ELICA
KLEP, OTILIJA BLIMEN in FRANCI KOTNIK.



STATISTIKA ZA župnijo LIBELIČE leta 2012
KRSTI: 3 - 2 fanta, 1  deklica (2 v zakonu   in  1 nezakonski)
POROKA :   2   v  Libeličah:                 Janja Kramer -   Igor Stajnko
                                                                Ivanka Pčeničnik -   Rok Plešivčnik
POGREBI:   4                                          2 moška in 2 ženski
                           Najstarejši: Vinko Horvat  /20. 09.1932/ Pavel Knez /1950/
                           Marica Smrečnik /09.07.1934/, Krista  /1960/
3 so prejeli bol. maziljenje, sv. obhajilo pa so vsi prejemali

  Gospod, daj jim večni mir in pokoj!
UČENCI  DEVETLETKE:     47 -  27  fantov in 20deklic.
                                                  3 ne hodijo od šoloobveznih.
PRVOOBHAJANCI : 2 - 1 fant in 1 deklica
BIRMANCI :      Birme ni bilo
RAZDELJENE HOSTIJE: cca 2.600
VERSKI TISK ZA LETO 2012:
Prav je, da se kristjani zavedamo, kako pomembno je imeti verski tisk doma
za branje, izobraževanje, poglobitev vere, za poznavanje dogodkov v Cerkvi
doma in po svetu in nenazadnje za razvedrilo. Vsaka krščanska družina bi
morala imeti nekaj verskega tiska, revijo ali časopis!
DRUŽINA :  6; OGNJIŠČE:  36; MIS. OBZORJA: 6; MOHORJEVKE: 4; PRIJATELJ:
5; MINISTRANT:  5
Štetje nedeljnikov:    3. postna, 03. 03. 2011 – navzočih 49 oseb; 29. navadna
20. 10. 2011 – navzočih 61 oseb
Mašni namen  ali mašni dar ob nedeljah = 20 € / od ned. mašnega daru 4 € za
                                         organista/ / med tednom  17 €  in ob pogrebih 19 € /.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravah na lepo Šmarješko nedeljo.
Posebna zahvala gre našim pevcem,  starejšim, kakor  mlajšim, ki nam prijetno
pojejo in igrajo,  ob lepi nedelji ali na svet večer.
Zahvala vsem sodelavcem ŽPS, Karitas, ki skrbi za naše najbolj potrebne v
župniji, ključarjem, pevcem, bralcem, ministrantom in vsem tistim, ki skrbijo
za lepoto svetišča, ga krasijo in čistijo, vsem dobrotnikom in donatorjem naše
župnije...

Dogodki:
Blagoslov Bučevega križa na polju /24. 06. 2012 /. Kraja bakrenih odtokov na cerkvi
Sv. Martina (Hvala Tomu oz. očetu Mihu in Miranu, da so stvari postavili v prvotno

stanje ). Pogozditev. Akcija je uspela brez  župnikove navzočnosti. Požar pri Mavrelovih,
18. 06. 2012  na Libeliški Gori. Zgorelo je komplet gospodarsko poslopje  in gasilci so
preprečili, da ni zgorela še hiša. Poplave  v  začetku meseca novembra pri Renerju.
/Odneslo kar nekaj lesa, ki je bilo zloženo tam ob Dravi/.Vodna ujma je povzročila škodo
tudi na področju, ki ga varujejo člani PGD Libeliče. Drava je prestopila bregove in poplavila
cesto in skladišče pod Renerjevo domačijo. Pod vodo je bil del prostora za piknik, čolnarna
(Ajda) ter javni sanitarni objekt pa sta bila zalita s preko 1m vode. Poleg škode, ki ostane
po umiku vode, je deroča reka oškodovala še obrtnika, ki mu je odnesla  cca 6 m3 rezanega
lesa. Požrtvovalnosti libeliških gasilcev pa gre zahvala, da ta škoda ni še večja, saj so
skupaj z lastnikom rešili preostali ogroženi material.
Drava je poplavila tudi regionalno cesto Dravograd – Libeliče pri Renerjevem mlinu.
Narava je še vedno nepremagljiva!

KOLEDOVANJE 2012/13

Letos so se naši koledniki  potrudili in izpeljali Trikraljevske akcijo: zbrali 1600 €
Geslo letošnje Tri kraljevske akcije: ČESAR SE MI VESELIMO, RADI Z DRUGIMI DELIMO
MLADIM PO SVETU HUDO SE GODI,   Z DAROVI  JIM  RADI  POMAJMO VSI

Iskrena hvala vsem, ki ste jih doma prijazno in gostoljubno sprejeli ter obdarili.
Še posebej hvala staršem  in vsem tistim, ki ste jim pomagali.


