
POST – VELIKE DUHOVNE VAJE VSE CERKVE
Na pepelnico bomo pričeli štiridesetdnevne duhovne vaje za vse kristjane.
Duhoven je tisti, ki ljubi. Ljubezen pa ima konkretne izraze, zato skušajmo biti
v postnih dneh bolj duhovni, bolj potrpežljivi z ljudmi, vljudni, dobri, ponižni in
odpustljivi. V postnem času gremo ljudje sami vase, iščemo vire življenja,
postavljamo vrednote na pravo mesto. S pepelom spokornosti
smo zaznamovani, pa ne zato, ker bi obupavali nad življenjem, marveč v
globoki veri, da nam postna spokornost odpira vrata do radosti velikonočnega
jutra.
Postni čas je bil od vsega začetka čas intenzivne duhovnosti. Papež Leon Veliki
je postni čas imenoval velike duhovne vaje vse Cerkve. Vse spokorne vaje so
bile usmerjene na doživljanje Kristusove velikonočne skrivnosti. V tem času so
skrbeli ne samo, da so več molili, temveč tudi, da so bolje molili, veliko so brali
in razlagali Sveto pismo.
Post ima kot cilj izprazniti naše srce, da ga potem lahko napolnim z važnejšim.
Potrebno je čiščenje duše, da strmimo za veličino, veličino za katero smo bili
ustvarjeni od Boga.
Post ni sam sebi namen. Je preizkušeno sredstvo duhovne askeze, ki nas
skupaj z molitvijo in dajanjem miloščine lahko postavi v pravo držo do Boga in
do ljudi. Odločilno za pravilno razumevanje posta je, da ga ne gledamo
izolirano, ampak predvsem v povezavi z molitvijo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZ UTRIPA ŽUPNIJE DRAVOGRAD (januar in februar 2014)
Zakrament svetega krsta je doslej prejela: Marija Otto
Poslovili so se: Lampret Viktor (1932); Zinka Mori (1937); Hanjže Dolf
(1943); Jamšek Ana (1924)
Poroke še ni bilo nobene.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOVA OGREVANJA: Še vedno prosimo posameznike in družine za
dar za prenovo ogrevanja . Dolgovi so še veliki in potrebujemo sredstva
za poplačilo nastalih dolgov (ca 15.000 €). Januarja ste za to darovali ob
prvi nedelji 249 €, februarja pa 165 €.
Ob žledu nam je poškodovalo tudi streho farne cerkve in podružnic Sv.
Boštjana in Sv. Lenarta na Viču. Ker imamo zavarovane cerkve, nam bo
Zavarovalnica MB pokrila nekaj stroškov popravil. Hvala pa vsem za
pomoč pri popravilu.
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Leto 3, številka 12/2014                     23.2.2014
UVODNIK:

Pozdravljeni, dragi prijatelji. Skoraj ne morem verjeti kako bežijo dnevi
tega leta. Kmalu bosta za nami že dva meseca tega leta. In kmalu bomo
pričeli sveti postni čas. Ja, vsako leto se vrača postni čas, štiridesetdnevna
duhovna priprava na obhajanje velikonočnih dogodkov. Post začnemo s
starodavnim obredom polaganja pepela na glavo kot znamenje ponižnosti
in sprejemanja svoje omejenosti, tudi časovne, življenjske. Pepel je sad
ognja, ki je gorel, simbol očiščenja. Spreobrni se in veruj evangeliju! Kmalu
bo to. Povabljeni bomo h kakšnim postnim akcijam, npr.postnim pohodom.

Verouk lepo poteka, otroci so v tem tednu stopili v počitnice in
zaslužili so si sproščeno preživljanje prostega časa. Starši se boste gotovo
znali pravilno odločiti in z otrokom preživeti podarjeni čas oddiha.

Tudi na ravni naše Pastoralne zveze vse poteka po ustaljenem redu.
Potekajo sestanki ŽPS po župnijah, sestali smo se tudi v Tajništvu. O vsem
tem ste lahko prebrali na naši internetni strani (www.jagnje.si), ki prinaša
vedno sveže novice dogajanj  iz naših župnij.

Približuje se tudi čas Tečaja priprave na zakon. V mesecu marcu bo v
Mežici, v maju pa v Dravogradu. Letos je napovedano precej porok in lepo
bo, ko bo v odnos zaročencev stopil tudi Jezus.

Gospodarski utrip naše župnije je žal zaznamoval tudi žled, ki je v
župnijskem gozdu podrl zelo veliko dreves. Tako bomo gotovo vso leto
zaposleni z spravilom podrtega drevja. Ker pa imamo ogrevanje na lesno
biomaso, bomo vse koristno porabili. Že sedaj prosim možakarje za pomoč
pri delu v gozdu. Želim pa vam veliko veselja pri prebiranju tega glasila. Igor



KRATKO POROČILO S SEJE ŽPS DRAVOGRAD, KI JE BILA 31.1.2014
1. V prvem delu smo se duhovno poglabljali- kakšno mesto ima božja beseda v
mojem življenju, kako me spreminja….
2. V naslednji točki smo pogledali na pretekle dogodke v župniji za mesec
december in januar. Strinjali smo se, da je bilo res veliko dogajanj od izleta
animatorjev v Maribor, adventnega pohoda v St.Paul, miklavževanja, bile so
maše svitnice v adventu ob sredah in sobotah, z delom je pričela biblična
skupina pod vodstvom g. Marjana, bila je maša za domovino, praznovanje
farnega zavetnika , božično praznovanje, blagoslov otrok 29.12,  koncert
pevskih zborov občine Dravograd, novoletno srečanje duhovnikov z občinsko
upravo, koledovanje s cerkvenimi pevci, seja Tajništva pastoralne zveze ,
srečanje mladih iz koroških župnij pod naslovom Ustvarjeni za srečo, seja
ključarjev, srečanje ljubiteljev Sv. Pisma na Ravnah,  in še kaj bi se našlo.
Dogodki so bili lepo obiskani in so lepo uspeli, le prisotnost ljudi pri maši za
domovino je bila bolj slaba.
3. Seja Tajništva je bila v naši župniji in obravnavali smo problematiko v
posameznih župnijah, dogodke v preteklem letu. Ugotavljajo, da se v
Dravogradu veliko dogaja, drugod po župnijah  pa ne, tudi seje ŽPS so redko,
ponekod samo dve na leto, v župnijah je tudi malo sodelavcev, pri mašah je
zelo malo mladih in družin. Pogovarjali so se tudi o aktivnostih, kaj bi ostalo na
župnijah in kaj bi prenesli na zvezo. Tako bi srečanje zakoncev jubilantov naj
bilo letos za celo zvezo na Kronski gori, srečanje starostnikov in bolnih pa
ostane v posameznih župnijah, srečanje pevskih zborov bo v Dravogradu,
zgodilo naj bi se srečanje vseh bralcev božje besede, v biblično skupino, ki
deluje v Dravogradu pa naj se povabi tudi ostale župnije v PZŽD, tudi
animatorji naj bi se srečali v okviru Pastoralne zveze.
4. Župnik in naddekan Igor je podal kratko poročilo s seje dekanov v Mariboru.
5. Kateheza v župniji Dravograd poteka ustaljeno. Je pa zaznati zelo malo
udeležbo otrok pri nedeljskih svetih mašah. Verouk ob sobotah se je zelo
dobro prijel, bi pa  potrebovali pomoč animatorjev. Sklenili smo, da bo
potrebno več delati z mladimi družinami in ustanoviti zakonsko skupino.
Poleg te pa se MORA ponovno prebuditi molitvena skupina za duhovne
poklice, ki je nekako izgubila navdušenje in žar.
6. Člani skupine za pastoralno načrtovanje v župniji so pričeli delo  13. 2. 2014.
Skušali bodo spisati pastoralni načrt za župnijo Dravograd.

UTRIP MLADIH V ŽUPNIJI – srečanje USTVARJENI ZA SREČO
Minilo je še eno skrbno pripravljeno in z ljubeznijo izvedeno srečanje za mlade naših
koroških župnij. Glede na odzive udeležencev je bilo odlično, navdihujoče, globoko in
prebudila se je želja po še … po več Resnice.
Srečanje je bilo razdeljeno v 3 dele. Prvi del je bil nekoliko zahtevnejši, a mnogim mladim
zelo všeč in duhovno nabit. Za izhodišče je bila vzeta zgodba o Samarijanki, ki se sreča z
Jezusom pri vodnjaku. Spregovorili smo tudi o naši poklicanosti. V življenju sta namreč
samo dve poti: pot poročenosti ali pot posvečenosti. Torej postati mož/žena ali izročiti
življenje Gospodu. Vmesne poti v Božjem načrtu ni. To vmesno pot ustvarja skozi vso
zgodovino družba.

V drugem delu sta nas nagovorila zakonca Anja in Metod iz Velenja. Pričevala sta o svoji
poti spoznavanja, kako sta prepoznala, da želita skozi življenje potovati skupaj in o močnih
preizkušnjah, ki jima jih je življenje prineslo.
V zadnjem delu pa smo odrinili na globoko. Na podlagi Teologije telesa JPII smo potovali
skozi resnice ljubezni, odnosov, telesnosti, spolnosti, spoštovanju samega sebe, vloga
ženske, vloga moškega. Na koncu smo se dotaknili tudi hormonske kontracepcije. Za
srečanje so se mladi zahvalili tudi pred Najsvetejšim v župnijski kapeli. Molitev so čudovito
pripravili mladi iz Kotelj. Za predlogo so vzeli večernice tistega dne in jih obogatili s svojimi
razmišljanji, prošnjami, molitvami. Bogato doživetje za konec. Program je izvajala gdč. Anja
Kastelic, magistrica farmacije in stažistka pri Frančiškanskem družinskem centru. Srečanja
se je udeležilo 25 mladih iz Kotelj, Črne, Dravograda in predstavnici iz Raven in Mute.
Bogu hvala! Hvala našim mladim za odlično pripravo srečanja in poslana povabila mladim.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA KONCU SE ŠE NASMEJMO:
(pa še kako res je. oziroma bo…)

»Veš Tinček, ko sem bil jaz toliko star kot ti,
sem že delal.«

»Pomisli, ko bom jaz star
toliko kot ti, bom še delal.«


