
Vsako obdobje in vsak čas je zlat, ker ga obseva 

Sonce ljubezni in zlati naše dni. Kot beremo v knjigi 

Pridigarja v 3 poglavju : ‘Vse ima svojo uro, vsako veselje 

ima svoj čas pod nebom: Je čas rojevanja in čas umiranja, čas 

sajenja in čas ruvanja nasada. Je čas pobijanja in čas 

zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas 

smejanja, čas žalovanja in čas plesanja. Je čas zametavanja 

biserov in čas zbiranja biserov, čas objemanja in čas 

odtegovanja objemanju. Je čas pridobivanja in čas 

zapravljanja, čas hranjenja in čas zametavanja. Je čas paranja 

in čas šivanja, čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni 

in čas sovraštva, čas vojne in čas miru'.  

                    GLASILO                     
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 UVODNIK: Pozdravljeni, cenjeni bralci našega glasila Studenec. Čudni časi so v teh dneh. Nič ne 

moremo, ker je celi svet v pandemiji. Toliko omejitev je, prepovedi, nedejavnosti, da tudi naše 

glasilo, v vsej svoji pripravljenosti za dobro, žal ne more prinesti skoraj nobenih novic, ki bi naš 

pogled nazaj zaznavale kot sveti čas, ki je nas, kot skupnost, občestvo, bogatila. Ja, tako utesnjeno se 

že dolgo nismo počutili. Čas teče, a naša občestva v župnijah životarijo. Radi bi bili dejavni, radi bi 

dogajanja, a ne moremo zaradi omejitev. Morda tudi od neiznajdljivosti. Čas bi že bil, da bi zaživeli 

kot dejavni kristjani, a žal to še nekaj časa ne bo mogoče. Morda nam tudi tako Bog kaže, da smo s 

„turbo“ časom v preteklosti pretiravali. Čas je, da se bolj posvetimo sebi, svoji notranjosti in živem 

odnosu do Njega, ki je med nami in se je utelesil v Devici Mariji, se rodil kot človeški otrok in živel 

naše človeško življenje. 

V tej številki je torej malo dogodkov, ki so se zgodili, ker se tudi niso mogli zgoditi. Morda sem zato 

objavil nekaj primernih zapisov, ki zapolnjujejo prostor našega glasila. Da še to ne bo ‚odpadlo‘ ko je 

že vse drugo. A korajžno naprej. Bog nam pripravlja velike stvari. V to sem trdno prepričan in 

zagotovo bo prihodnja številka polna zanimivosti, ki se nam bodo zgodile. Korajža velja. Gremo 

smelo naprej. In prijetno branje in prošnja: molimo za čimprejšnje končanje pandemije.                                                                                                                 
                        župnik Igor 
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PRVO OBHAJILO V ŠEMPETRU – 27.9.2020 
 

Prvo sveto obhajilo v Šentjanžu, ki je bilo 
predvideno za zadnjo nedeljo v maju, smo morali 
zaradi koronavirusa in omejitev v zvezi z njim 
prestaviti na jesen. Izbrali smo zadnjo nedeljo v 
mesecu septembru, ko so razmere še nekako 
dovoljevale svete maše, seveda z mnogimi 
omejitvami. Zato smo smelo pohiteli in se ves 
mesec september dodatno pripravljali na prvo  
srečanje s sveto spovedjo in prejemom Jezusa v 
svetem obhajilu. Ker zaradi odpadlega verouka ves  
 
 

Skupinska fotografija prvoobhajancev 2020 iz župnij 
Šempeter in Šentjanž. 

 

 
        Kar dve torti sta se znašli na praznični mizi 

čas nismo mogli imeti srečanj, smo v septembru s 
'šnel' katehezo, kot v šali rečemo, pohiteli, da smo 
otroke primerno pripravili na ta dva zakramenta. 
Prva spoved je bila v soboto 26.9.2020. Nedelja 
27.9.2020 pa tisti najlepši dan za prvoobhajance iz 
veroučne šole v Šentjanžu. Zaradi velikosti cerkve 
smo vso dogajanje prenesli v Šempeter, čeprav je 
bila na vrsti farna cerkev v Šentjanžu. Skupino 18 
otrok sva z veroučiteljico Zofijo lepo pripravila in 
sam dogodek praznovanja je bil lep, pomenljiv in s 
poudarkom, da je Jezus Kruh življenja. 
Hvala tudi staršem za pomoč in sodelovanje. 

 
 
 
 

Župnik Igor Glasenčnik – 65 let 

 
V septembru, 26.9.2020, je naš župnik Igor 
praznoval svoj 65. rojstni dan. Ob tej priliki nas je 
povabil na praznovanjje, ki smo se ga z veseljem 
udeležili. Zaradi znanih dogajanj in bližajočega 
drugega vala epidemije koronavirusa, smo se zbrali 
v omejenem številu. Tudi torto smo si zamislili v 
obliki Covida 19 (tako bolj za šalo), a je bil naše 
pozornosti in darila vesel. Še na mnoga leta!                          
                                                                       (prijatelji) 

 



Zahvalna nedelja v 

Dravogradu in na 

Ojstrici 

 
Že kar nekaj let je, kar smo v dveh župnijah 
Dravograd in Ojstrica prenesli praznovanje 
zahvalne nedelje na prvo in drugo nedeljo v 
oktobru.  
Okrasitev cerkve v Dravogradu nas je ob prihodu 
spomnila na zahvalo Bogu za vse pridelke, ki nam 
jih je naklonil dobri Bog in so jih pripravili starši 
družinskega verouka ter na Marijinem oltarju člani 

Karitas. S prihodom k oltarju smo pričevali, da želimo v imenu 
vsega dravograjskega občestva izraziti prisrčno zahvalo Bogu 
za vse prejete dobrine tega bogatega leta. Bog je bil po naši 
materi naravi letos izredno darežljiv. Zahvalili pa smo se tudi 
za duhovne darove letošnjega leta. Tudi za čas pomladni 
corone, ki nas je povezal in dal nova spoznanja za našo 
duhovno zrelost v prihodnje. Prav pa je, da smo se zahvalili 
tudi drug drugemu, ker velikokrat pozabimo na to zahvalo in 
se nam opravljene stvari zdijo samoumevne. Lepa slovesna 
zahvala je potekala tudi na Ojstrici. Žal smo zaradi korone 
morali v vseh ostalih župnijah PZD vse zahvalne nedelje 
odpovedati.                                                                              Zofija M.  

 
 

Zahvalna nedelja – 
čas zahvale za vse kar prejemamo 

 

Ko se počasi izteka cerkveno leto, je v bogoslužju 
zahvalna nedelja. Tudi če se pri vsaki evharistični 
daritvi Bogu zahvaljujemo za različne darove, nam 
Cerkev daje še posebno priložnost za zahvalo. 
Zahvale ni nikoli dovolj, saj je Bog tako dober in darežljiv v svoji neskončni ljubezni. Tudi letos, ko je 
bila narava tako zelo radodarna, imamo še posebno priložnost dati zahvalo za vse, kar je dobrega in 
koristnega zraslo v naših vrtovih, njivah, poljih itd..Posebno hvaležnost morajo čutiti tisti, ki imajo delo 
v tovarnah, pisarnah, podjetjih in na drugih delovnih mestih, in biti sočutni s tistimi, ki so delo in 
zaposlitev izgubili.Posebej letos zaradi te čudne korona krize oziroma epidemije.  
Hvaležnost izražava vsem sodelavcem po župnijah PZD. Vsem faranom, ki ste še vedno tako 
velikodušni, da darujete za svete maše, ki prinašate dobrote v obe župnišči. Hvala za vse nabirke za 
potrebe domače župnije in prispevke, ki ji pošljemo na nadškofijo za različne potrebe, saj so tudi oni 
v veliki stiski. Hvaležnost izrekava ključarjem, pa tudi sodelavcema iz jezuitske skupnosti v Radljah, 
p.Milanu in p.Viliju, ki sta skušala po svojih močeh pomagati posebej ob nedeljah in praznikih. Ker je 
p.Milan odšel na novo delovno mesto v Ljubljano, bo sedaj veliko težje nadaljevati pomoč iz redovne 
hiše jezuitov v Radljah. Kakorkoli, Bog bo že poskrbel, da bo prav. V to zaupava. Hvala za 
katehistinjo, za vse veroučitelje, ki delujejo v korist naših župnij in za duhovno pomoč pri rasti naših 
mladih. Zahvala velja animatorjem, skratka vsem, ki pomagate graditi naša občestva po župnijah. 
Naj Bog sprejme naše zahvalne daritve za vse prejete darove in nam pomaga, da bomo še naprej 
zaupali v Božjo pomoč in nebeški blagoslov. 
                                                                                                                   zahvala župnika Igorja in Frančeka 
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Praznik VSEH SVETIH v času epidemije 
 

 

 
grobovi v Libeličah s kostnico 

 
 
Naši letošnji Vsi sveti so ostali povsem v prepovedi vseh maš z 
ljudstvom. Tako so bili grobovi tudi letos lepo urejeni, žal pa maš in 
molitve na grobovih ni bilo. 
                                                                                 
                                                                                           Grobovi v Šentjanžu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samevalo je tudi  

pokopališče na Šempetru. 

 

VSI SVETNIKI in VERNE 
DUŠE 

V prvih dveh dnevih novembra se naše misli 
pogosteje ustavljajo pri naših dragih pokojnih 
sorodnikih, prijateljih in znancih. Urejamo 
grobove, prinašamo cvetje in prižigamo sveče. 
Vse lepo in prav. A vendar je bolj važno, kaj 
nosimo v svojem srcu. Tako kot se ob pogledu 
na križanega Jezusa naj ne bi ustavljali samo pri 

križu, ampak naj bi bil naš pogled bolj usmerjen v odrešenje. Tako je tudi ob pogledu na grob. Lepo 
urejen grob še ni pokazatelj naše vere.  

Kakšen praznik je 1. november? – Praznik Vseh svetih, ki sovpada v Sloveniji z državnim praznikom 
dnevom spomina na rajne (včasih smo rekli Dan mrtvih). Čeprav je praznik Vseh svetih, vsi žalostni 
stojimo ob grobovih, pa bi se navsezadnje morali veseliti, saj je vsebina praznika vendar vesela. Ta dan 
praznujejo vsi svetniki, saj je število le-teh tako naraslo, da ni bilo več mogoče spominjati se vsakega 
posebej v bogoslužju. Najprej je bil skupen spominski dan 13. maja, potem pa ga je Gregor IV. prestavil 
na 1. november.  
Krščanski pisatelj ta praznik opiše takole: Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To 
ni dan mrtvih, kot je bilo ali pa še je tu in tam zapisano na naših koledarjih. To je dan živih, kajti Bog je 
zvest in trdno drži njegova obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!« Praznik Vseh svetnikov je 
torej naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Naslednji dan pa je praznik Vseh vernih duš, 
ko vsi verni ljudje prosimo za svoje pokojne, da bi mogli čim prej priti v nebeško kraljestvo.Veselimo se 
tega, dan sveta Cerkev daje toliko priložnosti, da ne pozabimo na naše rajne.       
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Jaslice po župnijah PZD 
 
  
                         Jaslice v lipi pri Sv.Križu  
 
 
 
Jaslice v Šentjanžu 2020. 
 
 
 

Tedaj bo Jezus zopet prišel na svet, da nas bo sodil in z vso pravico, ker je trpel, umrl in vstal za 
nas. To vedno ponavljamo v molitvi Vera, kadar pravimo “in bo spet prišel v slavi sodit žive 

in mrtve.” Pomislimo na to temeljno versko resnico. 

 
/levo)Dravograjske jaslice 

2020 

                          (desno) Jaslice v 

cerkvi na  

                                 Šempetru 

 

 (na sredini)Jaslice na Ojstrici 

Jaslice in božično drevo prinašata sporočilo luči, upanja 

in ljubezni. Jaslice so sugestivno božično znamenje, ki ga tako kristjani kot tudi drugi 

ljudje radi postavljamo pod naša novoletna dreveščka. 

Tako okrašena smrečica kot jaslice spominjajo na skrivnost utelešenja Božjega sina, ki je 

postal človek, da bi nas zveličal. Jaslice in drevo se dotikata src vseh, tudi tistih, ki ne 

verujejo, saj je njuno poslanstvo plemenito. Govori namreč o preprostosti, solidarnosti, 

bratstvu, intimnosti, prijateljstvu slogi in miru. 

v. Frančišek Asiški (1181–1226) velja za tistega, ki si je prvi zamislil in uprizoril božični 

dogodek. Po zapisih Tomaža iz Celana je leta 1223 Frančišek kakšnih petnajst dni pred božičem 

želel »predstaviti Dete, rojeno v Betlehemu«. Prvo jaslično plastiko pa naj bi ustvaril Fra 

Giovanni di Bartolomeo v mestu Fabriano v osrednji Italiji okoli leta 1384. Postavitev hišnih 

jaslic je bila najprej v domeni plemstva in bogatih družin, šele kasneje so jih začeli pod svoja 

božična drevesca postavljati tudi preprosti ljudje.  
  



 

 

 
 
 

                                                                      

VERSKA STATISTIKA za leto 2020                 

v Pastoralni zvezi Dravograd 

 

Ob prehodu iz starega v novo leto, se vsako leto 

ozremo nazaj na prehojeno pot preteklega leta. 

Matične knjige naše župnije so za leto 2020 

zabeležile sledeče: 

 

Krsta knjiga: V krstne knjige naših šest 

župnij smo za leto 2020 vpisali: 

DRAVOGRAD: 19 krstov / 12 deklic in 7 fantov/  

5 zakonskih,   14 nezakonskih 

ŠEMPETER: 6 krstov/ 4 deklice in  2 fanta),  6 

nezakonskih, 
ŠENTJANŽ: 7 krstov/ 5 deklic in 2  fanta /  1 

zakonski in  6 zakonskih, 
OJSTRICA:  2 krsta / 2 fanta /                   

                       1 zakonski, 1 nezakonski  

LIBELIČE: 6 krstov /  2 deklici,  4 fantov/  

zakonski 2,  nezakonski 4,  

ČRNEČE: 11 krstov /  5 deklic in  5 fantov/  2 

zakonska,  4 nezakonski, 
 

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega 

zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak 

otrok je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. 

Zato spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela 

družina, ker je to enkraten in neponovljiv dogodek. 

Za krst se je potrebno prijaviti, obsiskati pripravo 

(enkrat na mesec 3 četrtek v mesecu). Starše 

krščencev spodbujam naj dajo otroku s svojim 

življenjem vzgled lepega krščanskega življenja. 
 

 

Poročna knjiga: V poročne knjige smo 

vpisali za leto 2020: 

DRAVOGRAD: 5 porok.  

ŠEMPETER: 2 poroki, 1 zlata poroka 

ŠENTJANŽ: nobene poroke,  

OJSTRICA: nobene poroke,  

LIBELIČE:  1 poroka 

ČRNEČE: 1 poroka, (2 od drugod pri Križu),   

Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je 

posebno povabilo Boga v svoje življenje. Zato 

spodbujam vse tiste, ki živite skupaj, da se odločite 

stopiti na pot skupnega zakonskega življenja in v 

svoj medsebojni odnos povabite Boga. 
 

Mrliška knjiga: V mrliške knjige 2020 smo 

vpisali: 

DRAVOGRAD:  43 oseb, od tega 17 moških in 

25 žensk, povprečna starost 80 let, najstarejša dva 

99 let, 14 je bilo starih preko 90 let, maziljenih 12, 

prejemalo zakramente 5.   
ŠEMPETER:  9 oseb, od tega 8 moških in  1 

ženska, povprečna starost 70 let, najstarejši  88 let,  

maziljena 2, prejemalo zakramente 5; 

ŠENTJANŽ: 13 oseb,  6 moških in 7 žensk, 

povprečna starost 78 let, najstarejša 93 let, 

maziljena 2, prejem zakramentov 6; 

OJSTRICA: 5 oseb, od tega  1 moški, 4 ženske, 

povprečna starost 87 let, najstarejša  97 let,  

maziljenih 3, prejemali zakramente 1; 

LIBELIČE:  10 oseb, od tega 6 moških in 4 

ženski, povprečna starost 78 let, najstarejša 95 let.  
ČRNEČE:  8 oseb, od tega 3 moški in  ženske, 

najstarejši 94 let, povprečna starost  80 let. 
  

Ohranimo lep in hvaležen odnos do pokojnih, da v 

župnijski cerkvi darujemo pogrebno sv. mašo, potem 

pa se od njega poslovimo na pokopališču. Skušajmo 

imeti v mislih, da je osrednji del slovesa od naših 

dragih rajnih pogrebna sveta maša, ker je to 

zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. maše in za 

cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za naše 

drage pokojne. VSe ostalo nima velike vrednosti. 
 

BIRMANCI: 

Zaradi razmer v naših župnijah ni bilo svete 

birme. Vse smo prenesli v  2021 leto. 

Upajmo na najboljše.  

PRVOOBHAJANCI: 
 

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo   

- v Dravogradu 18 (11 fantov in 7 

deklet),  

- Pri Križu 5 – iz Libelič  3  in 2 iz 

Črneč  (4 fantje in 1 dekle) 

- V Šempetru 18 (6 fantov in 12 

deklet) prvoobhajancev. 
 

Povprečen obisk nedeljnikov: 

Dravograd: 105 oseb; Šempeter: 45 oseb; 

Šentjanž: 30 oseb; Črneče: 29 oseb; 

Libeliče: 30 oseb; Ojstrica: 20 oseb. 
 

V času koronavirusa sva maševala sama. Sveta 

maša je temelj našega verskega in krščanskega 

življenja. Skozi njo merimo tudi utrip 

župnijskega življenja. Letos je vse bilo res v 

posebnih okoliščinah, zato so statistični podatki 

VERSKA STATISTIKA za leto 2020 v Pastoralni zvezi 

Dravograd  



 

 

nerealni. Veljavni res samo za letošnje posebno 

- Covid leto. 
 

Povprečna nedeljska nabirka znaša:  

Dravograd 100 € (ob nedeljah) 20 (ob sobotah), 

Črneče 35 €, Šempeter 30 €, Šentjanž 30 €, 

Libeliče 30 €, Ojstrica 25 €. Letošnje številke so 

tudi povsem nerealne. Ogromen izpad dohodka 

beležimo. Posebej v času posta in velike noči ter 

zadnje tri mesece leta, pa sploh ni bilo dohodka. 

Tu in tam je kdo daroval za potrebe župnije, kar 

smo seveda redno objavljali v našem Studencu. 
 

 Povprečno število obhajil na nedelje: 

- Dravograd – 40 obhajil 
- Šentjanž – 17 obhajil 
- Šempeter – 10 obhajil 
- Ojstrica – 10 obhajil 
- Črneče – 15 obhajil 
- Libeliče – 13 obhajil 

 

NAROČNINE VERSKEGA TISKA v PZD: 

Družina: 26 naročnikov; Ognjišče: 74 naročnikov; 

Mavrica: 3 naročniki; Misijonska obzorja: 12 

naročnikov; Mohorjevke: 17 naročnikov; Prijatelj:  

10 naročnikov, Ministrant: 18 naročnikov; 

Studenec trimesečni:  57 rednih naročnikov 

(tiskamo 100 izvodov); 
 

KOTIČEK ZA OTROKE 
 

Kako je Miklavž postal škof? 
 

Nekega dne je stari škof v Miri umrl. 
Kristjani v mestu so bili zelo žalostni. 
»Kdo bo zdaj naš škof?« so spraševali 
drug drugega? Niso poznali nikogar, da 
bi nasledil umrlega škofa. »Bog nam 
mora dati znamenje,« so dejali. 
Naslednjo noč je škofov svetovalec 
slišal v sanjah glas: »Postavi se 
naslednje jutro zgodaj pred cerkvena 
vrata in dobro pazi. Prvi mož, ki bo 
prišel k sveti maši in mu je ime 
Miklavž, naj bo vaš škof.«Svetovalec je  
svoje sanje zaupal kristjanom. Komaj je 
vzšlo sonce, je hotel Miklavž v cerkev, 
da bi molil. Ko je Miklavž odprl težka  
 
 
 

pogled na prazno cerkev med sveto mašo na Ojstrici v času 
razglašene epidemije 

---------------------------------------------------- 
lesena vrata, je v cerkvi postalo svetlo 
in obdalo ga je mnogo ljudi. »Kako ti je 
ime?« je vprašal najstarejši od njih. 
»Miklavž sem, Božji služabnik,« je bil 
njegov odgovor. »Ti boš naš novi škof,« 
so vzklikali polni navdušenja. Dali so 
mu škofovo palico, ga peljali pred oltar 
in ga posadili na škofovski stol. Miklavž 
ni mogel reči niti »ne« ali »nočem« ali 
»nisem vreden«. Kristjani v Miri so 
vedeli, da ne bodo našli boljšega škofa 
od Miklavža. 
 

 



 

 

 
APOSTOL JANEZ IN ZGLED PONIŽNOSTI 

Dva dni po Božiču goduje apostol, ki ga je Jezus ljubil. 
Naši predniki so ga izbrali že zelo davno nazaj za 
svojega patrona v Dravogradu. Vseeno ostaja kar 
nekako skrit za sv. Štefanom, ki s svojo mučeniško 
smrtjo tako močno izpričuje, kako se pogosto mora 
skrivnost Božične noči kaliti v trpljenju. Ponižnost je z 
apostolom Janezom ves čas močno povezana. Vse 
Jezusovo življenje je spremljal svojega učenika, a v 
nobenem poročilu apostol Janez ne stopa v ospredje. 
Ko se Jezus na gori Tabor spremeni, je bil eden 
izmed treh apostolov, ki so bili priče temu dogodku, a 
ni bil on tisti, ki javno izrazi zadovoljstvo, ki v tistem 
trenutku prevzame apostole. Pri zadnji večerji sedi 
poleg učenika, a pozornost vseh poročil je v tistih 
prelomnih trenutkih obrnjena drugam. Znajde se tudi 
pod križem, ko je v očeh vseh, ki so spremljali Jezusa, 
propadlo vse, čemur so verjeli. A prav ta ponižnost, 

utemeljena na Jezusovi daritvi, rodi rešitev za ves svet. To je ponižnost, ki nas navdihuje 
tudi danes. Je lahko zgled še posebej možem, ki v sodobnem svetu prevzemajo drugačno 
vlogo, kot so jo imeli vso zgodovino. Naj možem pri iskanju te vloge kaže pravo usmeritev 
prav svetel zgled ponižnosti apostola Janeza, ki je edini zmogel razumeti: ‘V začetku je bila 
Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.’                                                   G.                                                                                                                                      

 
 

MISEL ZA LEPŠI DAN 
- Čutimo, da vsaka sprava prinaša veselje, pa naj gre za spravo med dvema človekoma ali med 

človekom in Bogom. Kristus nas ne kliče k debatiranju, ampak k preprostim dejanjem − kliče nas, da 
postanemo nosilci dobrote. (brat Roger) 

- Sozvočje staršev na verskem področju ni samo zelo priporočljivo za njihovo vabilo otrokom k veri, 
ampak tudi dober kazalec njune zakonske skladnosti. (p. Vital Vider)                                                                       

 

NASMEJMO SE: 

PISATELJ – »Od česa pa pravzaprav živiš?« 

vpraša sosed pisatelja Janeza. – »Od tega, kar 

pišem,« mu odgovori Janez. – »In kaj pišeš?« – 

»Ja, pisma očetu, da naj mi pošlje denar.« 

V GLEDALIŠČU – Dve gospe v gledališču ves čas 

tiščita skupaj glavi in klepetata. Gospod, ki sedi 

pred njima, se čez nekaj časa ves razjarjen obrne: 

»Gospe, prosim vaju, nič se ne razume!« – »Kaj pa 

vas briga, o čem se midve pogovarjava!« 

TAT – Sodnik: »Mar hočete zares vztrajati pri tem, 

da je ta denarnica vaša?« – Obtoženi: »Za 

denarnico nisem popolnoma prepričan, toda 

bankovci se mi zdijo zelo znani.« 

ODPOVED – Učiteljica: »Maks, zakaj te včeraj ni 

bilo v šolo?« – »Hotel sem samo izpolniti, kar nam 

je svetoval gospod župnik, da se kdaj pa kdaj čemu 

odpovemo.« 

ANGELČEK – Mož doma nestrpno čaka ženo, 

ki se vrača z romanja v Lurd. Nenapovedano 

pride na obisk domači župnik in pozvoni. Mož 

hiti proti vratom in reče: »Angelček, si ti?« 

Župnik na drugi strani odgovori: »Nisem 

angelček, sem pa od iste firme.« 

 

 

 

Glasilo Studenec izhaja vsake tri mesece. 

Odgovarja Igor Glasenčnik – župnik 

moderator.    

Natisnjeno v 100 izvodih.  

Priporočena celoletna naročnina znaša 15 €.   


