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                                                                           Številka 36/2015 –  september 2015  
 

 UVODNA BESEDA UREDNIKA Pozdravljeni, spoštovani bralci našega glasila Studenec. Po temeljitem premisleku in ker nas v to   sili tudi finančna situacija in ker želimo v novo pastoralno leto stopiti prenovljeni, imate pred seboj novo številko glasila Studenec. Ta ima zdaj več listov in prepričan sem, da je tudi bogatejši po vsebini. Čutim, da smo prerasli prejšnjo obliko zgolj enega lista ter si vsi, ki ne sledite našim internetnim stranem, želite več informacij o dogajanjih v naših župnijah Pastoralne zveze Dravograd. Ko boste glasilo prelistali, vam bo, tako upamo, postal všeč. Če je bilo do sedaj glasilo delo zgolj le enega, bomo skušali odslej to delati v uredniškem odboru. Če kdo čuti, da bi lahko pomagal, naj se pridruži. Upam, da bo iz vsake župnije vsaj eden. Verjamem, da bo tudi kdo od vas bralcev rad kaj napisal za naše skupno glasilo, ki želi biti glasilo celotnega občestva. Tako bo  Studenec še bolj naš, bolj domač, poln domačih novic, dogodkov. Osrednji strani bosta prinašali fotografije, ki bodo, tako upamo, iz naših krajev, iz župnijskih dogodkov in okolja naših prelepih kotičkov. Verjamem, da si bo uredniški odbor prizadeval, da bo vsebina bogata in pestra. Pred mesecem je izšla prva, poizkusna številka. S strani nekaterih, ki so jo dobili v oceno, je bila dobro sprejeta. Sedanje glasilo bo izšlo enkrat na mesec. Kaj pa boste lahko v njem našli? Veliko vsega. Najbolje je da tole glasilo brž prelistate, preberete. Še vedno bo čas za podajanje vašega mnenja, predlogov in sugestij, ki se vam bodo utrnile ob prebiranju vsebine te številke.  Bodimo odprti za vse. Le tako gradimo skupnost. Nihče nima resnice v zakupu in pravzaprav različnost dela v nas čudovito mavrico odnosov in bogati.  V glasilu ne bomo pozabili niti na naše najmlajše, ki bodo tudi našli kaj zase.  Pa pojdite na naslednjo stran in še na naslednjo…in veselo branje privoščim. 
 Iz oratorijskega dogajanja v Dravogradu ( več o obeh oratorijih v prihodnji številki)                                                                                                                                                           Igor - žpk moderator  PZŽD  
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PRETEKLI DOGODKI v naših župnijah Pastoralne zveze Dravograd 
DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH ZBOROV V KOTLJAH - 13. JUNIJ 2015 

Cerkveni pevci naše dekanije so se letos zbrali na svojem letnem srečanju in reviji v Kotljah. Nekateri so prejeli za svoje dolgoletno delo dekanijsko priznanje. Peti na takem srečanju je za vse zelo koristno, saj si zbori in zborovodje izmenjajo svoje izkušnje, srečajo se in zagotovijo drug drugemu in župnijam, kjer delujejo, da bodo še z večjo vnemo nadaljevali delo svojih prednikov na cerkvenih korih.  Hvala dragi pevci, da nas iz nedelje v nedeljo razveseljujete in bogatite naša bogoslužja. Morda bo kdaj tudi širša družbena skupnost znala ceniti mnoga odrekanja naših pevcev in njihovo prostovoljstvo. (Z.M.) 
 LEPA NEDELJA in FARNI DAN v DRAVOGRADU –  14. junij 2015 
 Ni bila običajna nedelja. Nekaj posebnega je bila. Ponesli smo Jezusa okrog naše farne cerkve. Z godbo na pihala Ojstrica in cerkvenimi pevci smo obšli vse oltarje, ki so jih pripravile različne skupine v župniji: starši prvoobhajancev, članice Karitas, molitvena skupina in otroci veroučenci 4.razreda. Po maši smo razdelili veroučna 

spričevala, saj je bila ta nedelja tudi zaključna maša veroučnih srečanj.  Po maši smo zaužili krompirjev golaž,, ki nam g a je pripravila Danica Šatur, cerkvena ključarka pri Sv. Magdaleni. Tudi letos ni manjkala župnijska tombola.. Prijetno druženje smo imeli ob bogatih dobitkih, ki so jih prispevali posamezniki in člani likovne sekcije Dravograd, ki so prispevali svoje slike za pokritje stroškov letošnjega prihajajočega oratorija. Hvala vsem, ki ste in so pripravili vse, da smo se lahko imeli lepo.  (I.G.) LEPA NEDELJA V ŠENTJANŽU – 21. junij 2015 
Lepa nedelja v Šentjanžu je bila povezana z zaključkom veroučnega leta. Zvesti sodelavci (ključarji, pevci, krasilci, krenčlavke..) so vse pripravili in vse je bilo zelo lepo, so dejali udeleženci lepe nedelje in zaključne svete maše veroučnega leta. Po slovesni procesiji in sveti maši je sledilo druženje pred cerkvijo. Skupaj smo združili moči in obogatili naše mize z dobrotami, otroci pa so pripravili krajši kulturni program. Uspelo srečanje in lepa nedelja je bila priložnost za povezanost nas samih med seboj, kar nam danes še kako manjka. Hvala vsem, ki ste dali svoj čas, dobrote in talente na razpolago, da smo kot skupnost faranov doživeli nekaj lepega za dušo, srce in telo.                                                                                                                                                             (I.G.) 
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ŠTUDIJSKO SREČANJE TAJNIKOV ŽPS IN ŽUPNIKOV V SLOV.KONJICAH – 23. junij 2015 
Pastoralna služba nadškofije Maribor je pripravila študijsko srečanje tajnikov ŽPS in župnikov Bistriško-Konjiškega in Koroškega naddekanata. Tako so nas povabili v Slovenske Konjice, kjer smo z molitvijo za blagoslov dela pričeli srečanje. Z nami je bil tudi nadškof Alojzij, kar je dajalo posebno težo našemu srečanju. Kakor je tudi sam izrazil, je zanj to zelo velikega pomena. Nenazadnje so ŽPS začeli svojo poslanstvo na isti dan, kot je nadškof sprejel svojo službo nadškofa mariborski škofiji. Delo po skupinah, pogovor, refleksija in družabnost. Vsega je bilo v pravih razmerjih, zato je izobraževanje doseglo svoj namen. Na koncu smo še nazdravili našemu nadpastirju Alojziju, ki je v petek praznoval okrogli 60-ti jubilej življenja ter v nedeljo godoval. Hvala animacijski skupini in vsem tajnikom, ki so prostovoljno pristopili k pripravi, izvedbi in udeležbi srečanja. Naj Bog blagoslavlja naša prizadevanja. Izobraževanja so se iz naše PZŽD udeležili tajniki iz Dravograda, Črneč, Šentjanža, Šempetra in Libelič. Za nami sta bila tudi župnik moderator Igor Glasenčnik in župnik sodelavec Franček Kraner. (Z.M.) 

 DEKANIJSKI PLANINSKI POHOD IN MOLITEV ZA DOMOVINO - 25. junij 2015 
Letošnji dan državnosti smo izkoristili za dekanijski planinski pohod in molitvi za domovino. Zbralo se nas je 47, ki smo svojo pot pričeli pri farni cerkvi na Ojstrici. Domačina, Zinka in Marjan, p.d.Pogača, sta naše korake usmerila v povsem neznano pot na vrh Košenjaka. Največ pohodnikov oziroma romarjev je bilo iz župnije Ravne na Koroškem, ki so prišli skupaj s kaplanom Juretom. Tudi župnija Dravograd in Ojstrica nista veliko zaostajala, pa še iz Šentjanža, Šempetra. Nenazadnje, kuharja Mojca in Milan, pa vodnika pohoda Zinka in Marjan in župnik Igor, vsi smo si bili edini, da je bila pot prava izbira za praznični dan. Sklenili smo, da jo bomo v prihodnosti tudi markirali, jo poimenovali 'Romarska pot po Ojstrici'. Na poti smo obiskali lovsko kočo Piramida (tu so bili zbrani udeleženci vsakoletnega pohoda Vojnih veteranov za Slovenijo), pa na vrh Košenjaka, nato preko avstrijske Rosshutte, do kapele Trije križi na Goriškem vrhu in nato spet k farni cerkvi na Ojstrico.   Ob koncu srečanja smo se v farofu zahvalili Zinki in Marjanu, ki sta prevzela vodenje pohoda, si traso zamislila, ter Mojci in Milanu - p.d.Velški Mori, za odličen bograč in postrežbo. (I.G.) 

 SREČANJE SOŠOLCEV FRANČEKA KRANERJA – 30. junij 2015 
V torek 30. junija, so se v Črnečah  srečali sošolci  našega župnika Frančka Kranerja. V župnijski cerkvi so se Bogu zahvalili za dar mašniškega posvečenja,ki so ga prejeli pred 44. leti v mariborski stolnici. Srečanja se je udeležila tudi njihova sošolka s teološke fakultete (ga. Julka Nežič). Druženje so začeli z mašo, pri kateri so se spomnili tistih sošolcev, ki so že odšli v večnost, ali pa se zaradi različnih vzrokov srečanja niso mogli udeležiti. Sledilo je družabno srečanje.                  (F.K.)  
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LEPA NEDELJA PRI ŠEMPETRU – 28. junij 2015  
Vsakoletna krenčlarija pred lepo nedeljo v farni cerkvi Sv.Petra na Kronski gori je tudi letos povezala množico sodelujočih, ki s posebno ljubeznijo ozaljšajo svoje svetišče za praznovanje godu svojega farnega zavetnika Sv.Petra. Godba na pihala Šentjanž, cerkveni pevci, veroučenci s košaricami cvetja in mnogi starši, ki so z otrokom prišli tudi k zaključku veroučnega leta, so napolnili svetišče. Tako smo res na najlepši možni način proslavili naš farni dan. Pogostitev za sodelujoče po maši in klepet ob osvežilni pijači so nekaj skupnih trenutkov še povezovali vse prišle na lepo nedeljo. Ob koncu maše pa smo slovesno umestili novega cerkvenega ključarja Avgusta Vertačnika, ki je ta dan pričel svoje petletno poslanstvo v farni cerkvi. Tako bo, upamo, uspel nadomestiti veliko izgubo dosedanjega ključarja Ošlak Mihaela, ki je z njemu lastno plemenito prizadevnostjo skrbel za vse okrog župnije, a ga je Bog odpoklical po hudi bolezni k sebi v večnost po plačilo za zvesto služenje župniji in kraju.                                           (G.I.) 

   DUHOVNI VIKEND OTROŠKEGA ZBORA IN MINISTRANTOV DRAVOGRAD – 30.6 in 1.7.2015 
 Bil je to duhovno sprostitveni vikend pri Sv. Duhu na Ojstrici. Prijazno srečanje in druženje nas je povezovalo s petjem, nočnim pohodom, molitvijo in družabnimi igrami. Vsega je bilo primerno in zato so otroci res uživali v skromnosti, brez TV in računalniškimi igricami, s katerimi prepogosto zapolnijo svoj prosti čas. Lansko leto smo odšli na zaključni izlet, letos pa nas je poklicala skromna mežnarija, ki nas je vzela v svojo oskrbo in zavetje. Izjemna požrtvovalnost voditeljice otroškega zbora Zofije, ki je vodila ta dan druženja in vse pripravila, skrbno sodelovanje staršev naših otrok in inovativnost župnika Igorja so doprinesli, da smo ta dva dneva res uživali... Bili smo si edini, da je bilo zelo lepo in koristno za rast naše osebnosti.               (Z.M.) 
 

MISEL OB KONCU POČITNIC IN ZAČETKU ŠOLSKIH IN VEROUČNIH DNI Dragi veroučenec/veroučenka:  Počitniških dni je konec in pričenjamo novo šolsko in tudi veroučno leto. Vsakdo si želi, da bi to minilo v zadovoljstvu, dobri volji in v družbi dobrih prijateljev. Naj bo to iskrena priprošnja v naših molitvah ob začetku novega obdobja, da bi z Božjo pomočjo lažje premagovali morebitne težave in z veseljem sprejemali nove izzive, ki nas bodo spremljali. Iskreno povabilo ne velja zgolj za udeležbo pri verouku, temveč te občestvo vabi, da se aktivno vključiš še v katero od dejavnosti v župniji. Tako bo tvoj vsakdan napolnjevala dobra družba prijateljev, hkrati pa boš veliko pripomogel/la k življenju domačega občestva. 
 VABLJENI že sedaj na TRETJE DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN –   13.9.2015 ob 15.00  NA PREVALJAH – pri cerkvi  

 V dekaniji Dravograd – Mežiška dolina tudi letos prirejamo srečanje družin. Namenjeno je družinam, ki si želijo preživeti prijetno nedeljo ob druženju, pogovorih, izobraževanju, molitvi, razvedrilu; vse to v krogu podobno mislečih, z družinami, ki živijo podobne vrednote. Predvsem je takšno nedeljsko popoldne priložnost, da se medsebojno opogumljamo na poti krščanskega življenja. Posebej zanimiv bo pogovor za starše z naslovom: REŠEVANJE SPOROV IN DUHOVNA RAST, vodita zakonca Štern iz Kokrice pri Kranju. Sodeluje tudi naš otroški zbor iz Dravograda. Starši vabljeni, posebej tisti z majhnimi otroci in prvoobhajanci. Lepo bo!!!!   
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RRRAAAZZZPPPOOORRREEEDDD   SSSVVVEEETTTIIIHHH   MMMAAAŠŠŠ   VVV   ŽŽŽUUUPPPNNNIIIJJJAAAHHH   PPPZZZŽŽŽDDD   vvv   ssseeepppttteeemmmbbbrrruuu   dddooo   444...    oookkktttooobbbrrraaa   222000111555                                           RRRAAAZZZLLLAAAGGGAAA   ZZZNNNAAAKKKOOO VVV :::       DDD    –––    DDD rrr aaa vvv ooo ggg rrr aaa ddd ;;;       ŠŠŠPPP    –––    ŠŠŠ eee mmm ppp eee ttt eee rrr ;;;    ŠŠŠTTT    –––    ŠŠŠ eee nnn ttt jjj aaa nnn žžž ;;;    LLL    –––    LLL iii bbb eee lll iii ččč eee ;;;    ČČČ    –––    ČČČ rrr nnn eee ččč eee ;;;    SSSKKK    –––    SSS vvv eee ttt iii    kkk rrr iii žžž    nnn aaa    DDD ooo bbb rrr aaa vvv iii ;;;       DDDSSSČČČ    –––    DDD ooo mmm    sss ttt aaa rrr ooo sss ttt nnn iii kkk ooo vvv    ČČČ rrr nnneee ččč eee ;;;       OOO    –––    OOO jjj sss ttt rrr iii ccc aaa ;;;    SSSDDD    ---    SSS vvv eee ttt iii    ddd uuu hhh    nnn aaa    OOO jjj sss ttt rrr iii ccc iii ;;;    SSSMMM    –––    sss vvv ...    MMM aaa ggg ddd aaa lll eee nnn aaa    nnn aaa    VVV rrr aaa ttt iii hhh ;;;       SSSBBB    ---    SSS vvv ... BBB ooo ššš ttt jjj aaa nnn ;;;    SSSLLL    –––    SSS vvv...    LLL eee nnn aaa rrr ttt    nnn aaa    VVV iii ččč uuu ;;;    SSSOOO    –––    SSS vvv ...    OOO žžž bbb aaa lll ttt    nnn aaa    

OOO ttt iii ššš kkk eee mmm    vvv rrr hhh uuu ;;;    SSSJJJ    –––    SSS vvv ... JJJ eee ddd eee rrr ttt    vvv    BBB uuu kkk ooo vvv sss kkk iii    vvv aaa sss iii ;;;    SSSUUU    –––   SSS vvv ...    UUU rrr bbb aaa nnn ;;;       EEE   –––   DDD ooo mmm    sss vvv ... EEE mmm eee    vvv    ŠŠŠ eee nnn ttt jjj aaa nnn žžž uuu ;;;    
 ŠT – 6. september: angelska nedelja ob 8.00: + Franc in Antonija Račev –p-.d. Matic                                                                                     + Kojzek Rudolf in Gosnik Jagoda in Franc   Č – 6. september: angelska nedelja ob 8.00: + Peter Kovačič SK – 6. september: angelska nedelja ob 9.30: po namenu, popoldan obisk Karitasa iz Šmartna v Rožni dolini ŠP – 6. september: angelska nedelja ob 9.30: + Katja Javornik in sorodstvo  D – 6. september: angelska nedelja ob 9.30:  + Anton Jerčič -2.obl. SD – 6. september: PRVO OBHAJILO na Ojstrici: + Ott Jožef – 10.obl. in ++ pri Ledineku umrle  
 Č – 7. september ob 15.00 v DSC: + Marija In Anton Vaukan   D – 7. september ob 18.30: + Ivan Žganec  
 Č – 8. september ob 9.30: mala gospojnica: + Marija Magdalena Weidmann in sor.Mačič  O – 8 september ob 11.00: mala gospojnica: + Krževe starše   L – 8. september ob 16.00: mala gospojnica: + Ivan Vernekar -osmina  ŠP – 8. september ob 17.00: mala gospojnica: + Miha Ošlak   ŠT – 8. september ob 18.00: mala gospojnica: + Jehart Bogdan - R   D – 8. september ob 18.30: mala gospojnica: + Feliks Račnik 
 D – 9. september ob 7.30: + rajni Dravograjski prošti in župniki  Č –  9. september ob 19.30: + Ida Ferk - 6 obl. ter + Ferkove in Vrhovnikove 
 D – 10. september ob 18.30: + Klara Smonkar Č – 10. september ob 19.30: + Kaufmanova Berta 
 D – 11. september ob 18.30: + Karel in Martina Epšek   Č – 11. september ob 19:30:  po namenu  
 D – 12. september ob 6.30: ROMANJE v BELJAK in na Brezje: maša za farane                                    ob 18.30: + Roman Pečnik Č – 12. september ob 10.00: + Mirko Šapek in za zdravje (krst Luke) 
 ŠT – 13. september – nedelja ob 8.00: + Jakob Proje                                                               + Marija - 12.obl. in Jože Podpečan  L – 13. september – nedelja ob 8.00:  + starši Prevolčič in Nejc  ŠP – 13. september – nedelja ob 9.30: + Maks in Karel Proje ter Jožica in Franc Koprivnikar D – 13. september – nedelja ob 9.30:: + Ivan Gracej  O – 13. september – nedelja ob 11.00: + Marija Štafunko SK – 13. september – nedelja ob 11:00: + Marija Kogelnik– skupna maša z romarji  iz Eibiswalda - druženje Prevalje – 13. september ob 15.00: Srečanje družin iz naše dekanije 
 SK – 14. september ob 9.30: po namenu DSČ –  14. september ob 16.00: po namenu D – 14. september ob 18.30: + Franc Penšek 
 ŠT – 15. september ob 17.00 v Domu sv.Eme: po namenu  D – 15. september ob 18.30: + Rudolf Berzelak Č – 15. september ob 19.30: po namenu 
  D – 16. september ob 7.30: + Zinka Mori Č – 16. september ob 19.30: + Štefan Skutnik 
 D – 17. september ob 18.30: + Ivan Žganec  Č – 17. september ob 19.30: + Kaufmanova Berta  
 L – 18. september ob 16.00: + Ivan Vernekar D – 18. september ob 18.30: + Terezija Merkač 
 Č – 19. september ob 7.00 – romanje sodelavcev Karitas na Goro Oljko in v Velenje ŠT – 19. september ob 17.00 nedeljska maša: + Uršnik Štefan in za zdravje  
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D – 19. september ob 18.30 nedeljska maša: + Zdenko in Zoran Krajnik  
 ŠT – 20. september nedelja ob 8.00:+ Ljudmila Barth                                                           + Nežka Rus – 1.obl. L – 20. september nedelja ob 8.00: + Ivan Muš  ŠP – 20. september nedelja ob 9.30:+ Ljudmila Doler in ++ Jurčičevi  D – 20. september nedelja ob 9.30:+ Blaž, Albina in Drago Volšak SK – 20. september nedelja ob 9.30: ZLATA MAŠA JOŽETA KOPAJNIKA, somaševanje + Mozganove, druženje O –  20. september ob 11.00: + Matija Jožef – 2.obl. 
 Č – 21. september  ob 16.00 v DSČ: po namenu D – 21. september  ob 18.30: za zdravje 
 D – 22. september ob 18.30: + Jože in Marija Paar  Č – 22. september ob 19.30: + Peršak – Močnik 
 D – 23. september ob 7.30: + Zinka Mori Č – 23. september ob 19.30: + Štefan Skutnik 
 D – 24. september ob 18.30: + Matilda Pečoler  Č – 24. september ob 19.30: + Kaufmanova Berta 
 L – 25. september  ob 16.00:  + Ivan Vernekar D – 25. september ob 18.30: v zahvalo za vse dobrote  D – v dvorani Špic D ob 19.00 - 21 KARITAS KONCERT 
 L – 26. september ob 11.00: + Jurij Kristan - 40.obl. D – 26. september ob 16.00: + starši in bratje Glasenčnik in sorodstvo, po maši druženje faranov (gost nadškof A.Cvikl) 
 Č – 27. september: Slomškova nedelja ob 8.00: + Kaufmanova Berta ŠT – 27. september: Slomškova nedelja ob 8.00: + Jože Sgerm                                                                                  + Viktor Vrbač in + starši  ŠP – 27. september: Slomškova nedelja ob 9.30: + Andrej in sorodstvo Ferarič - Koštomaj SK – 27. september: + ob 9.30 pri Sv. Križu: po namenu  D – 27. september: Slomškova nedelja ob 9.30: + Adolf Hajnže   O – 27. september: Slomškova nedelja ob 11.00: + Zofija Verko L – 27. september: Slomškova nedelja ob 11.00: SREČANJE BOLNIH, STARIH, INVALIDOV: +  Ivan Brumnik – 26.obl. 
 Č – 28. september ob 16.00 v DSČ: + Franc Vravnik  D – 28. september ob 18.30: + Ema Kališnik 
 ŠT – 29. september ob 17.00: po namenu D – 29. september ob 18.30:+ Franci Laznik, Danilo Predolnik in Silvo  
 D – 30. september ob 7.30: za zdravje  Č – 30. september ob 19.30:+ Štefan Skutnik  
 Č – 1. oktober ob 17.00: + Kaufmanova Berta D – 1. oktober ob 18.30: + Štefanija Grešovnik 
 Č – 2. oktober ob 9.00 pri Sv. Križu: + starši Jakob in Alojzija Goljat; brat Franc in Ivan, sestra Vožič,                                                              mož Karel Pušnik, Manuela Drofenik in za zdravje D – 2. oktober ob 18.30: + Anton Jerčič – molitev za nove duhovne poklice: gost dr. Franc Kramberger  
 Č – 3. oktober ob 10.00 pri Sv. Križu: srečanje birmanskih in molitvenih botrov: po namenu  D – 3. oktober ob 18.30 nedeljska maša: + Ljudmila Verovnik  
 Č – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 8.00: + Kaufmanova Berta L – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 8.00: + starši, bratje in sestre Budja  ŠT – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 8.00: + Marta in Franc Škrabec  SK – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 9.30: + Jože Čeh in Vilma Flegar ŠP – 4. oktober – Rožnovenska nedelja ob 9.30: +  Klukovi in Oto Čegovnik  D – 4. oktober – Zahvalna nedelja v Dravogradu ob 9.30: + Alojzij Bertoncelj SU – 4. oktober- Rožnovenska nedelja ob 11.00: + Marija Štafunko  Ravne na Kor.: ob 15.00 – diakonsko posvečenje -diakon Robi Sekavčnik 
 Tri nedelje zapored se bomo pripravljali na Slomškovo nedeljo. S posebnimi razmišljanji pri mašah in molitvijo. 
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DUHOVNA MISEL: Obstoj angelov  
Obstoj angelov si je treba razlagati podobno kakor obstoj ljudi: razlog za njihovo bivanje je Božja ljubezen; Bog, ki je sam v sebi neskončno srečen, hoče stvari napraviti deležne svoje popolnosti in svoje notranje sreče. V bogoslužju je v četrti evharistični molitvi v hvalospevu Očetu lepo rečeno: »Samo ti si dober, ti si vir življenja. Zato si vse ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z blagoslovom in da bi mnoge razveselil s sijajem svoje luči. Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. Z njimi te tudi mi veselo slavimo in po našem glasu vse stvarstvo pod nebom.« Liturgija pripisuje angelom pomembno mesto, zlasti še vzhodna. A zvesta je tudi v tem oziru duhu in usmerjenosti Svetega pisma Nove zaveze. Odrešujoča Božja ljubezen se nam je na vidni način približala po Kristusu. Sveto pismo nam pove, kako ga angeli v pomembnih trenutkih njegovega poslanstva obdajajo in služijo uresničevanju njegovega poslanstva. Razlog in temelj za svoje bivanje imajo v Kristusu, Očetovi večni Besedi, izrečeni v stvarstvo in v učlovečenje samo (K. Rahner). Podrejeni so torej Kristusu in njihova dejavnost je sodelovanje pri njegovem dokončnem prihodu. Angelom pripada zato tudi naloga, da stojijo ob strani in pomagajo. Spadajo k človekovemu odrešitveno-zgodovinskemu okolju in območju. Na temelju svoje biti spadajo k svetu, v katerega prihaja učlovečena Božja beseda, istočasno pa stoje v povezanosti s človeško stvarnostjo in zgodovino.  Deležni smo mnogoterih vplivov, ki jih naš razum sam iz sebe niti ne sluti; mnogo več dobrotnikov imamo, kakor pa si naravno mislimo ali predstavljamo.                                                                                                                                                                      Po: A. Grün, Ti si moj angel 

 KRŠČENCI v PZŽD - BOŽJI OTROCI SO POSTALI: do konca meseca junija 2015  
V ŽUPNIJI DRAVOGRAD: Ajda Šlebnik, Eva Sekuti, Alja Razgoršek, Julijan Cesar, Erik Teodor Krauberger, Klemen Krajnc, Lejla Vaukman, Matic Pačnik, Filip Volšak, Niki Franc Pungaršek, Tjan Perc  V ŽUPNIJI SV.PETER na Kr.gori:: Ema Kac, Alja Pirnat, Kevin Čerenak, Ema Strmčik, Vid Havle, Jan Kotnik,  Nej Doler V ŽUPNIJI OJSTRICA: Neža Breznik, Aleksander Brumnik, V ŽUPNIJI ŠENTJANŽ: Anej Knez, Melani Pavlič, Aljaž Prikeržnik, Adam Golob, Matevž Paradiž V ŽUPNIJI LIBELIČE: Lia Saberčnik, Mark Zorec,   V ŽUPNIJI ČRNEČE: Lionel Čeru, Gaja Kogelnik, Tian Čeru, Urban Vučko  
 UMRLI  v PZŽD - K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO – do konca junija 2015: 
V ŽUPNIJI DRAVOGRAD: Grešovnik Stanko, Planšak Julijana, Tratnik Angela, Jevšnik Marija, Jevšenak Cilka, Krajnc Marija, Smrekar Hedvika, Mori Antonija, Peksavec Nikola, Kališnik Rozalija, Smonkar Klara, Kodrun Janko, Ilić peter, Kališnik Ema, Golob Gregor, Kališnik Ferdo, Krevelj Vida.    V ŽUPNIJI Sv.PETER na Kr.gori:: Vaukan Franc, Poberžnik Julijana, Vrhovnik Ivan, Ošlak Miha.  V ŽUPNIJI OJSTRICA: Štafunko Marija, Vaukman Avgust. V ŽUPNIJI ŠENTJANŽ: Kotnik Terezija, Turičnik Marijan, Trobej Valter, Kojzek Rudolf, Konečnik Anton, Pipan Marija, Pirker Pavla, Svetec Martin, Gosnik Jagoda, Gosnik Franc.    V ŽUPNIJI LIBELIČE: Štefanija Šnabl, Franc Knez, Rudolf Kajzer, Marija Magdalena Srebotnik, Viktorija Kos,  Marija Fink, Ivan Vernekar,   V ŽUPNIJI ČRNEČE: Marija Kogelnik, Štefka Tavzel, Antonija Čevnik, Berta Planteu, Štefan Skutnik, Anton Nabernik, Drago Štelcer, Kristijan Zalesnik,  
 POROČENCI – OBLJUBILI SO SI ZVESTOBO  
 V ŽUPNIJI DRAVOGRAD:  Čeru – Herman, Krivec - Kunc V ŽUPNIJI SV.PETER na Kr.gori:  Balažič-Strmčnik, Butolen – Iliševič; Čurč – Štruc V ŽUPNIJI LIBELIČE in ČRNEČE ni bilo poroke.  
  ZLATO POROKO STA SLAVILA: Hartman Simon in Marija iz župnije Sv. Peter na Kr.gori                                                                  
in  Krajnc Vincenc in Marija iz župnije Šentjanž (v Bukovju) 
 VABILO na SEMINAR. 12. 9. in 13.9. bo v Dravogradu potekal seminar: Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja. Vodi mag.p. Silvo Šinkovec,D.J. iz Ljubljane. Primeren je za učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce…Prijave in informacije do srede 9.9.15 na naslov Milena Sinreih 041 681 346 ali na meil: milena.sinreih@gmail.com  
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STRAN ZA OTROKE in ŠALJIVCE 
 

  »Adam, dovolj te imam! Odselila se bom.  
Grem nazaj k mami.« 

  »… veš, naš sosed je bolničar.«  
 STRAH – »Oči, ali se ti bojiš levov?« vpraša Luka. – »Seveda 
ne.« – »Pa tigrov?« – »Tudi ne.« – » … in kače?« – »Še manj!« – 
»Torej se bojiš samo mame!?«  
 
VULKAN – »Mož je pri delu kot vulkan! Tako so mi hvalili tega 

novega delavca,« ves iz sebe razlaga direktor tajnici. »Doslej se ni prav nič izkazal.« – 
»Meni pa je primerjava z vulkanom kar posrečena,« meni tajnica, »deluje od časa do 
časa, in kar proizvede, je zgolj za pepel!« 
 

 

ZVELIČANJE – »Če zapustim Cerkvi tri milijone evrov, sem potem lahko gotovo, 
da se bom zveličal?« vpraša neki bogataš na smrtni postelji duhovnika. – »Ja, ne 
bi vam mogel prav z gotovostjo reči, gotovo pa se splača vsaj poskusiti … « 
 

ZAKLAD – Srečko se hvali pred svojimi prijatelji: »Moj največji zaklad je moje 
obsežno znanje.« – Martin ga zbode: »Radi bi le vedeli, kje si ga zakopal!« 
 MAJICA – »Ana, ali znaš že sama obleči majčko?« vpraša teta malo nečakinjo. – 
»Seveda. Tam, kjer so madeži, je sprednja stran!« odgovori Ana. 

 
SANJARJENJE – Dva fantiča sedita v parku in premišljujeta  o prihodnosti. »Sanjam, da 
zaslužim na mesec tri tisoč evrov, prav kot moj oče …« – »Kaj, ali tvoj oče zasluži tri tisoč 
evrov na mesec?« vpraša drugi deček začudeno. – »Ne, ne, kje pa, tudi on tako sanja…« 

Povzeto po: arhiv Ognjišča  Na počitniškem ribolovu imata ribiča  sicer bolj malo sreče. Kljub temu se enemu izmed njiju morda le posreči.  Čigav trnek je bližji ribi? 
 

Glasilo Studenec izdaja Pastoralna zveza župnij Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – župnik moderator Izhaja mesečno oz. občasno. Tisk: ZIP CENTER d.o.o. Ravne: Prosimo za prostovoljni prispevek  Naklada 250 izvodov. 


