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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji mesečnega glasila Studenec,
prijazno
pozdravljeni
ob
pregledu
dogajanju v mesecu avgustu v naši PZD.
Počitniški čas prehitro mineva in pred nami
je že novo pastoralno leto, polno novih
izzivov in dejavnosti. Morda bo najbolj
drugače z veroučnimi srečanji in verjamem,
da bomo zmogli v veselju 'skočiti' v nove
čase in obliko srečevanj. Verjemite, dragi
starši, da bomo katehetje in veroučlitelji
dali vse od sebe, da boi naši mladi vzljubili
lepoto vere in jo vzeli za svojo.
Pozdravljam romanje mladih v Francijo, o
kateri lahko kaj več preberete v temle
glasilu. Zato velja res zahvala vsem, ki se z
mladimi trudite, da rasejo v spoznanju, veri
in ljubezni. Dogajanja med počitnicami so
seveda usmerjena v počitek. Morda za
večino že, nekateri pa smo za to imeli manj

časa. Vsakodnevne dolžnosti zahtevajo od
župnika in sodelavcev nenehen napor in
dobro voljo, da vse ne zastane. Župnija je
živ organizem. Že lepe nedelje so bogastvo
in jih je uspelo, kljub zadržanosti jezuitov,
tudi letos izpeljati v celoti. Bilo je naporno,
a kaj?! Tako je pač naše življenje – nenehno
pričevanje in upam, da tudi rast v dobrem.
Hvala vsem, ki ste pripravljali lepe nedelje v
avgustu, se trudili s krasitvijo, čiščenjem in
sodelovanjem na sami slovesnosti.
Nekateri dogodki niso zabeleženi, a so
ostali v srcih navzočih. Bogu in vsem hvala.
V veselje mi je bilo tudi prvo duhovno
dogajanje v mežnariji na Križu.
Več
o
tem
preberite
v

prihodnjem Studencu. Bilo je zelo lepo in
otroci ministranti in mladi pevci so krasno
uživali. Naredili smo tudi spominsko
znamenje (glej slikco). Bogu hvala za vse.
Naj bo Bog z nami.
župnik Igor

DOGAJANJA V AVGUSTU 2019
Lepa nedelja pri Sv.Ožboltu na Otiškem vrhu – 4.8.2019
Poleg lepe nedelje v farni cerkvi sv. Petra, ki smo jo praznovali dan po godu apostolov
Petra in Pavla, 30. junija, smo v nedeljo 5. avgusta obhajali slovesni praznik lepe nedelje
tudi pri podružnični cerkvi sv. Ožbolta na Otiškem Vrhu. Zbralo se je lepo število tako
domačih faranov kot prijateljev in znancev od drugod. Družina ključarja Franca Pirnata je
s pomočjo mnogih pridnih rok že dan prej poskrbela za čiščenje in krašenje cerkve,
postavljanje brez na mestu vseh štirih evangelijev, ob vhodih v cerkev ter še za marsikaj
drugega, da je steklo na sam praznik vse lepo in prav.
Poleg monštrance z
Najsvetejšim
v
rokah
župnika,
profesorja
slovenskega jezika,
publicista
in urednika, g.
Srečka Reherja, so
dekleta ponesla v
procesiji
lepo
okrašen
Marijin
tron. Naše misli
in srca so se odprla
Bogu
ob
božji
besedi, iskrenih prošnjah, ubranem petju naših cerkvenih pevcev in blagoslovih. Najbrž
smo se vsi iskreno zahvaljevali za božje varstvo, da nas letos še ni doletelo kakšno večje
neurje in dodajali prošnje, naj tako tudi ostane. Vse premalokrat se zavedamo, da nam je
vse dano od zgoraj. Lepa nedelja je tako res praznik – priložnost za zahvale in prošnje ter
srečanja.
Duhovnemu delu smo potem dodali še veselo druženje pri Medvedu, kjer je bilo zelo
dobro poskrbljeno za potešitev morebitne lakote in žeje.
B.J.

SV.KRIŽ – blagoslov obnovitvenih del na mežnariji
in 'lepa nedelja' – 15.8.2019
V naši romarski cerkvi Sv. Križa je vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja ‘lepa
nedelja’. Praznovanje se prične s procesijo okrog cerkve, med katero prosimo in se
zahvaljujemo Bogu; olepšajo pa jo petje cerkvenega zbora in pihalna godba iz Šentjanža.
Slovesnost se nadaljuje v praznično okrašeni cerkvi z bogoslužjem, temu pa sledita
darovanje okoli oltarja in druženje pred cerkvijo. Tudi letos je bilo tako, le še bolj slovesno,
saj sta župnika Igor Glasenčnik in Franček Kraner med procesijo blagoslovila obnovitvena
dela na mežnariji (nova streha, obnovljeni notranji prostori). Blagoslov sta podelila tudi
novi mežnarici Zofiji Mager. Spoštljiv priklon za to veliko in kakovostno opravljeno delo

velja vsem, ki so pomagali in se trudili pri obnovi, še
posebej župniku Igorju Glasenčniku, moderatorju
naše Pastoralne zveze, ki je žrtvoval ogromno časa za
obnovo. Obnovljena mežnarija ponuja nove zamisli,
kako prostorom v njej dati čim več vsebine (duhovne
vaje, oratoriji, srečanja zakoncev, molitvenih skupin,
skavtov….).Naj Bog blagoslovi trud vseh,ki so se trudili
pri obnovi.
Franci Kotnik

Romanje mladih v
pričevanje – 25.8.2019

Francijo

–

Letos so se naši mladi podali na romanje v Francijo.
Ker so mnogi že velikokrat izkusili, kako lepo je
odkrivati bogastvo katoliške vere skupaj s prijatelji, so
se organizatorji odločili, da letos poromajo skupaj z
mladimi iz dekanije Škofje Loke. Cilji romanja: Sotto il
Monte, Cluny, Ars, Paray le Monial in Taize. Skupaj so napolnili avtobus. Duhovno vodstvo
pa sta prevzela br. Jaroslav Knežević in g. Gregor Luštrek.
Ne vemo, koliko so ti kraji bralcu poznani, zato samo par besed o njih. Sotto il monte je
rojstni kraj sv. Janeza XXIII., papeža, ki so ga klicali »dobri«. Cluny je bil najpomembnejši
samostan na svetu na prehodu iz 1. v 2. tisočletje, v Arsu je živel sveti župnik Janez Vianey,
v Paray le Monialu pa je Jezus prikazal sv. Marjeti Mariji Alacoque pomembnost češčenja
njegovega Srca. Kaj pa Taize? V tej vasici pa se ob preprosti skupnosti bratov že desetletja
srečujejo tisoči mladih z vsega sveta z enim samim namenom: da bi se skupaj veselili
lepote življenja, poglabljali vero v Jezusa Kristusa in se usposabljali za pogumno pričevanje
v tem našem ljubezni žejnem svetu.
Na zadnjo nedeljo v mesecu avgustu so se mladi romarji ponovno srečali, v Dravogradu, bi
obujali spomine in drug drugega podprli na poti utrjevanja vere v Jezusa. Drugi namen
srečanja pa je bilo pripraviti pričevanje – v prvi vrsti za starše naših mladih in ostalih
faranov, ki so se
pridružili. Romarji so
bili veseli, da jih je pri
tem podprlo toliko
ljudi. Morda bi si želeli
le še večje navzočnosti
staršev
romarjev.
Slišati je bilo nekaj
lepih
in
iskrenih
izpovedi.











Morda nekaj poudarkov pričevanja:
kar 22 mladih je bilo tokrat prvič na romanju;
to ni bilo navadno romanje, ampak veliko VEČ;
še nikoli se nisem počutila tako blizu Boga, kot bi bila pri njem na počitnicah;
vsi je bilo izjemno (čudovita družba, bogat program … izjemno);
kljub temu, da sem že od majhnih nog vzgajan v zelo verni družini, sem spoznal, da sem šele na začetku in da
se da odkriti še toliko več;
veliko je bilo konkretno povedano o darovih Svetega Duha, o tem se res premalo govori – hvala;
izkušnjo slavljenja, ko je bil Sveti Duh vse okoli nas, ne morem primerjati z nobeno drugo prej;
res se želim zahvaliti organizatorjem, ki so skrbeli za počutje romarjev, na njih si se lahko vedno obrnil;
vsi mladi iz Koroške so me zelo nagovorili, predvsem njihova iskrenost in odprtost. Bogu hvala!

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – september 2019
Nedelja 1.september ob 11.00 – LEPA NEDELJA pri Sv. Duhu na Ojstrici
Torek 3.september – rekolekcija duhovnikov na Prevaljah
Četrtek 5.september ob 17.30: molitvena ura za duhovne poklice
Sobota 7.september ob 15.00: poroka Sekolovnik Tomaž in Janja roj. Tomaž
Nedelja 8.september: Marijino rojstvo –Katehetska nedelja v Šentjanžu ob 9.30
Ponedeljek 9.september: zadnji rok za vpis k verouku od 16.00 do 17.00 v Dravogradu
Petek 13.september ob 19.00: vsakoletno romanje faranov Eibisvalda h Križu
Sobota 14.september ob 8.30 in 10.00: praznik Povišanja Sv.Križa – pranik pri Sv.Križu
Nedelja 15.september: katehetska maša ob pričetku verouka v Dravogradu ob 9.30
Ponedeljek 16.september: začetek verouka v župnijah PZD
Četrtek 19.september ob 17.00: razgovor za krst (starši+botri)
Sobota 21.september: poroka Kotnik – Rotovnik (v Bukovju)
Nedelja 22.september: Slomškova nedelja /katehetske nedelje v ostalih farah PZD

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v avgustu 2019
Dravograd: Tadej Bač, Anej Bač, Sofia Lesičnik, Eva Peček, Dorijan Kolar
Srečnim staršem čestitamo

Poroke v avgutu 2019
Dravograd: Aleš Bać in Elizabeta roj. Dobnik
Šempeter: Marko Vrhovnik in Nastja roj. Repotočnik;
Matic Slatinek in Mojca roj. Drevenšek

POGREBI v avgustu 2019
Šentjanž:Marija Plantev
Šempeter: Ferdo Roger
Dravograd: Matija Kavtičnik

Naj v miru počivajo!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja mesečno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek.
Naklada 140 izvodov

