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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Prijatelji našega glasila Studenec, 
prijazno  pozdravljeni ob pregledu 
dogajanju v mesecu aprilu v naši PZD.       
     Vse se je pletlo okrog velikega tedna 
in velike noči. Za nas duhovnike je bilo 
zelo veliko dela, a ker vemo, da imamo 
pomoč tudi od Boga, smo vse napore 
zmogli. Iskrena zahvala za pomoč pri 
pripravi praznovanja velikonočnih 
praznikov: za čiščenje cerkve in 
krašenje; za postavitev božjega groba v 
vseh župnijah naše PZD. Zahvala velja 
organistom, cerkvenim pevcem in 
pevkam po župnijah, otroškemu in 
mladinskemu zboru v Dravogradu, 
ministrantom, mladim; staršem 
prvoobhajancev, Karitas sodelavcem, 
godbi Ojstrica in godbi Šentjanž, 
ključarjem po župnijah PZD, nosilcem 
neba, zastav,  in še mnogim. Hvala tudi 
za vaše darove ob žegnu jedil, 
darovanjih ob prazničnih mašah.   
V sodelovanju z revijo Mavrica s 
postnim koledarjem smo pripravili izziv 
za otroke, mlade in starše. Teden 
nasmeha, teden skupne mize, teden 
molitve, teden zahvaljevanja, teden 

odpovedi in teden tišine je bila 
priložnost, da vsak dan v tednu 
udejanjamo povabilo na poti do velike 
noči. V okviru tega smo v Dravogradu 
izvedli tudi posebno akcijo darežljivosti, 
s katero smo vabili k darovanju 
osnovnih potrebščin za družine v 
pomanjkanju. Akcijo so vodili starši 
prvoobhajancev in je lepo uspela. 
 Sedaj pa smelo v mesec maj, k 
slavljenju naše Matere Marije in 
šmarnični pobožnosti.       
                                                             župnik Igor 



       DOGAJANJA V APRILU 2019 
 

KRIŽEV POT v Libeličah letos v sodelovanju s Kulturno prosvetnim 
društvom Drava – 7.4.2019 
S sosedi preko meje že nekaj časa dobro sodelujemo in se želimo še bolj povezati tudi v 
molitvi. Lani smo se na križev pot podali iz Libelič v sosednje Potoče, letos pa v obratni 
smeri. Pobudo za organizacijo so prevzeli člani Kulturno prosvetnega društva Drava iz 

Žvabeka, farani iz Libelič in drugih župnij Pastoralne zveze Dravograd pa smo se pridružili v 
branju, petju in molitvi. V nedeljo, 7. aprila 2019 ob 18. uri, smo se zbrali pri 
Glavišnikovem križu v Potočah, kjer smo začeli postno molitev križevega pota. Nedelja je 
bila v glavnem deževna, v času molitve pa je dež ponehal. Po glavni cesti smo v procesiji na 
posameznih postajah razmišljali o naših odnosih, ljubezni in miru v svetu. Na postaji ob 
državni meji je beseda »mir« dobila poseben pomen, saj so bile meje v preteklosti veliko 
let zaprte in se ljudje niso mogli svobodno gibati ter obiskovati drug drugega v sosednjih 
državah. Molili smo, da se ta mir ohrani in poglobi. Križev pot je povezoval župnik Miha iz 
Žvabeka, med hojo pa smo med posameznimi postajami prepevali ljudske postne nabožne 
pesmi (Križev pot, Oljska gora, Daj mi Jezus, Kje si bil, Kraljevo znamenje). 
Križev pot smo končali v libeliški farni cerkvi sv. Martina, kjer je domači župnik Franček vse 
navzoče prav lepo pozdravil in podal nekaj zaključnih misli. Prisluhnili smo petju 
instrumentalne skupine KPD Drava, zapeli pa so tudi naši libeliški cerkveni pevci. Bilo je 
zelo prijetno in dragoceno druženje, ki smo ga zaključili pri Buču, kjer smo se malo 
okrepčali s sladkimi dobrotami in se ob toplem čaju še malo družili. 

Simona Jerčič Pšeničnik 

Sv. Križ - cvetni petek – 12.4.2019 
Dva dni pred cvetno nedeljo je bilo slovesno pri Sv.Križu. V romarski cerkvi smo bili 
navzoči pri mašah, ki sta jih darovala župnika Jože Hrastnik in Simon Potnik. Prvi je v 



nagovoru poudaril vztrajnost in voljo vernega človeka,da ne obupa v preizkušnjah,saj 
brez velikega petka ni svetlobe velikonočnega jutra; Simonu Potniku pa je 
pomembno,da se v nas utrdi želja po spreobrnjenju, saj v spovednico naj ne bi stopali 
iz navade, ampak iz resnične želje po poboljšanju. Ko je naša vera na preizkušnji, se 
lahko vedno odločimo in zanesemo na Gospoda. V premoru med mašama je molitvena 
skupina iz Dravograda opravila pobožnost križevega pota z vpletenimi litanijami Srca 
Jezusovega;k Bogu pa se je dvigala tudi molitev žalostnega dela rožnega venca. Na 
zaključku slovesnosti so župljani z Dobrove, Tolstega Vrha in Podklanca čestitali 
našemu župniku Frančku Kranerju, ki je ravno ta petek praznoval rojstni dan. Sledilo 
je še darovanje okrog oltarja. 

Franci Kotnik 

Pashalna večerja za ključarje in člane Tajništva PZD – 15.4.2019 
Na veliki torek zvečer smo se letos na pashalni večerji srečali člani Tajništva PZD ter 
cerkveni ključarji. V sproščenem vzdušju in polni pričakovanj smo se zbrali, se z lepo in 
srčno dobrodošlico podali na pot skrivnosti in večne ljubezni. Pridne roke so  pripravile 
sestavine, ki smo jih uporabljali pri obredu. Te so: pečeno in narezano jagnje, opresniki – 
hlebčki nekvašenega kruha, zelišča –hren, zelen peteršilj, drobnjak, kuhana jajca ter rdeče 
vino  ali sok in vodo.  

Skozi celoten obred pashalne večerje nas je vodil posebej pripravljen tekst za lažje 
razumevanje obredov Stare zaveze, ki je predpodoba Nove zaveze, katero je dopolnil 
Jezus. Prebiral ga ja g.Marko. Pomembna je bila razlaga župnika Igorja, ki je vodil ves obred 
in nam na lep, preprost in razumljen način predstavil vsebino in bistvo pashe. V knjižici, ki 
smo ga imeli pred sabo so zapisana vsa navodila, besedila in molitve celotnega večera. 
Vanj so vključeni blagoslovi, umivanje rok, uživanje jedil, lomljenje kruha, pripovedovanje 



zgodb, zahvalna pesem, psalmi. Vzdušje ob mizi je bilo zelo praznično, radostno in v naših 
srcih je bila otroška radovednost po nečem novem, občutiti smo globoko skrivnost. Skozi 
večer smo okušali Gospodovo ljubezen, ki nas je nenehno božala in pričevala v vsej 
polnosti. Po večerji smo skušali izraziti svoja posebna občutja, ki so nas spremljala vso 
pashalno večerjo.  

 Z.M.  

 

Veliki petek v DRUŽINI ŽUPNIJ DRAVOGRAD 2019 
 

Tudi letos smo se povezali verniki na veliki petek pri Sv. Križu. Župnik Igor je pripravil tekst 
o sedmih Jezusovih zadnjih besedah na križu. Tekst, ki nas je ganil in pripravil na obrede 
velikega petka. Ta nas je še posebej nagovarjal, saj je bil povezan z odličnim in čutečim 
petjem naših mladih v sodobnih duhovnih pesmih. Globoko duhovno nagovorjeni smo na 
koncu zmolili še litanije Jezusove krvi in se razšli v večer.                                                         Z.M 
 

 

Velika noč v DRUŽINI ŽUPNIJ DRAVOGRAD – 20. in 21.4.2019 
Letošnje velikonočne praznike v naši Družini župnij Dravograd  (okr.DŽD) (prej Pastoralna 
zveza Dravograd – okr. PZD) smo slovesno in skrbno pripravljali in obhajali. Kar na dveh 
mestih smo dali vernim priložnost za velikonočno sveto spoved – pri Križu na cvetni petek 
in v Dravogradu na veliki torek. Precejšnje število vernikov je prejelo ta odličen zakrament 
in s polnim srcem ljubezni stopilo v velikonočna dogajanja. Posebej slovesno pa je bilo na 
velikonočno vigilijo. V Črnečah, Libeličah, Šentjanžu in v Dravogradu so potekale te prelepe 
slovesnosti – blagoslov velikonočne sveče, poslušanje božje besede, obnovitev krstnih 
obljub ter evharistija. Številčno seveda ne dosegajo polnih cerkva ob blagoslovu jedil, ko so 
naše cerkve skoraj premajhne za vse, ki prinesejo jedila k blagoslovu. Nedeljsko jutro pa je 
k slovesnostim velikonočne procesije z vstalim Zveličarjem zbralo verne na Šempetru že ob 
6.uri, ob 6.30 v Dravogradu itd… vse do 11.00 ko je bila slovesnost še pri Sv. Križu 



  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogu hvala za ta prelepa bogoslužja, ki so jih vodili naši duhovniki -Igor, Franček, p.Milan in 
p.Vili, da smemo imeti 
praznovanje v miru. 
Zato nas je še kako 
zabolelo, ko smo 
zvedeli, da so na svojih 
praznovanjih velike noči 
krvav napad doživeli 
kristjani v Šrilanki. Bog, 
podeli nam mirne čase 
in zvestobo do Tebe, ki 
si vstal od mrtvih.                                             
                                  Zofija 

 

 

 



 

OBISK ROMARJEV iz župnije Šmartno pri Litiji – 27.4.2019  
V soboto 27.aprila smo pri cerkvi Sv.Križa doživeli obisk iz župnije Šmartno pri Litiji in 

Javorje.  

Župnik vsako leto odpelje 

krasilke in čistilke cerkve 

na zaslužen izlet. Tokrat 

so izbrali slovensko 

Koroško. Ustavili so se v 

Slovenj Gradcu, na 

Prevaljah in pri Križu ter 

tako s sveto mašo 

oplemenitili svoj dan. Ker 

so gradbeni delavci v 

zadnjem mesecu povsem 

obnovili železniški podvoz v Podklancu, so bili prvi romarji, ki so lahko z velikim avtobusom 

prispeli povsem do cerkve, ki je bila doslej mnogim romarjem nedosegljiva (razen, če jih je 

kmet Klančnik zapeljal s svojim vlakcem od od svojega dvorišča do svetišča). Nad lepoto naše cerkve in 

njene zgodovine so bili navdušeni. Sedaj upamo, da bo marsikatera romarska skupina 

obiskala naše lepo svetišče, ki tako dobiva ponovno romarski značaj, ki je žal v zadnjih letih 

povsem zamrl.                                                                                                                                 igor 
 

 



NAPOVEDNIK  DOGODKOV V PZD – maj 2019 
 

   

Sreda 1. maj ob 10.00 – sv. Jožef delavec – slovesna maša pri Križu (žpk.Igor in p.Vili) 
Četrtek 2.maj – molitveni dan v Libeličah 
Petek 3.maj – molitveni dan v Črnečah 
Sobota 4.maj – molitveni dan v Dravogradu in zlata poroka zakoncev Bukovc  
Nedelja 5.maj – gasilska maša v Črnečah 
Nedelja 5.maj – začetek tedna molitve za duhovne poklice 
Sobota 11.maj ob 9.00 – prva sveta spoved prvobhajancev v Dravogradu 
Sobota 11.maj ob 11.00 – krstna sobota v Šentjanžu 
Nedelja 12.maj – nedelja Dobrega pastirja, maša pri Magdaleni ob 11.00 
Sreda 15.maj ob 17.00 – srečanje Zofij iz Koroške pri Sv.Križu nad Dravogradom 
Četrtek 16.maj ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST (starši in botri) 
Sobota 18.maj ob 9.00 – prva spoved prvoobhajancev v Šentjanžu 
Nedelja 19.maj ob 11.00 – krstna nedelja pri Križu 
Torek 21.maj – seja tajništva PZD (DŽD) po večerni maši 
Sobota 25.maj ob 16.00 – zlata poroka v Šentjanžu zakoncev Uršnik (Franc in Cvetka) 
Sobota 25.maj ob 20.00 – šmarnice pri Magdaleni na Vratih 
Nedelja 26.maj ob 9.30 – krstna nedelja v Dravogradu 
Nedelja 26.maj ob 10.00 – PRVO SVETO OBHAJILO V ŠEMPETRU 
Ponedeljek 27.maj ob 9.30 – prvi prošnji pri Sv. Ožboltu 
Ponedeljek 27.maj ob 18.30 – prvi prošnji dan na Viču 
Torek 28.maj ob 9.30 – drugi prošnji dan pri Sv.Jedrti v Bukovski vasi 
Torek 28.maj ob 18.30 – drugi prošnji dan pri Boštjanu 
Sreda 29.maj ob 11.00 – tretji prošnji dan na Ojstrici 
Sreda 29.maj ob 18.30 – tretji prošnji dan pri Magdaleni 
Četrtek 30.maj – VNEBOHOD (maše po razporedu) 
Petek 31.maj – zaključek šmarnične pobožnosti 
Nedelja 2.junij ob 10.00 – PRVO SVETO OBHAJILO V DRAVOGRADU 

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

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd: 

KRSTI v aprilu 2019 
Dravograd: TARA NOVAK,   
Šempeter: NIK PERŠAK    
Šentjanž: GAL JEVŠNIK   
Ojstrica: EMA VAUKMAN, MOJCA PALKO                                       Srečnim staršem čestitamo 

              Poroke v aprilu 2019 
V marcu ni bilo nobene poroke.  

POGREBI v aprilu 2019 
Šempeter: MARTINA JUVAN 
Šentjanž:MARIJA BART VOŽIČ  
Libeliče: DROFENIK ZORISLAVA                                                                 Naj v miru počivajo! 



Iz velikonočne poslanice slovenskih škofov: 
» Vstal  sem  in  sem  še  naprej  z  vami ! «   

V letošnji velikonočni poslanici je v imenu slovenskih škofov mariborski nadškof metropolit 
msgr. mag. Alojzij Cvikl zapisal: »Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v 
življenje. Če na veliki petek zremo v Kristusa, pribitega na križ kot na poraženca, na 
velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in 
upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot. 
Za kristjana velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva tisoč let, 
ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: »Vstal sem in 
sem še naprej z vami!« 
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski 
Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami 
je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se 
prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in 
večnega življenja ... 
Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev vstalega Gospoda in 
današnjemu svetu prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da 
Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni…« 

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

Verujem, da si ostal pri nas,  

razširil si svoje roke v objem  

in nihče me ne more ločiti od 

tebe.  

Čakaš, da odgovorim na tvoj 

klic,  

da se prepustim tvojemu 

vodstvu.  

Prazno se mi zdi govorjenje,  

da je resnično le to,  

kar je mogoče videti, stehtati, 

plačati.  

To naj si dopovedujejo norci.  

Verujem, 

da ima življenje smisel samo tedaj, 

če s smrtjo ni vsega konec. 

Vstali Gospod, 

ti si Pot in Cilj, 

ti si Življenje, ti si Ljubezen. 

                                             To trdno verujem.                                  Paul Roth, Zakladnica molitve 
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik 
moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek.  

Naklada 150 izvodov 


