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VESELI DECEMBER ali ADVENTNO PRIČAKOVANJE
Pozdravljeni bralci mesečnega glasila Studenec. Ko
boste v roke vzeli tole številko, bo za nami adventni
čas, ki je bil letos zelo kratek. Nekateri ga poimenujejo
'veseli december', mi kristjani pa advent – čas
pričakovanja. Kaj je bil za vas?
Za nami so tudi že prazniki Gospodovega rojstva
oziroma božič. V tejle številki boste lahko našli veliko
zapisanega o praznovanju najlepšega krščanskega
praznika, pa seveda nekaj lepih fotografskih
posnetkov.
Pred nami pa je mesec januar, ki ga imenujemo tudi mesec verskega tiska. Morda bi ga morali na
novo poimenovati, saj se s pojavom digitalnih medijev svet zelo spreminja, pa tudi, kako krhek je
danes svet družbenega obveščanja, tiskana beseda se namreč vse bolj umika tisti na spletu,
podobam in zvočnim posnetkom, digitalnemu, večkrat tudi varljivemu svetu.
A bistveno je, da vemo, da je ta mesec potrebno razmisliti o pomenu našega dela, pomenu branja
verskega tiska ter seveda obnoviti naročnino na verski tisk. Nekateri ste to že storili, spet drugi še
boste. A moja želja je, da bi se povečalo število rednih
naročnikov Družine, Ognjišča in seveda vsega, kar nam
katoliške založbe v Sloveniji ponujajo. Vsi ki se ukvarjamo
z verskim tiskom, kamor spada tudi naše glasilo, se
pogosto sprašujemo, ali je še sploh smiselno kaj
objavljati, ko pa ni 'fit-beka' – povratne informacije, če je
komu sploh to še všeč. Tako hladni smo postali ob vsem,
kar nam je ponujeno. Včasih se še sami ne znajdemo več,
iščemo oprijemljive točke, ki jih ni, zdi se nam, da ni več
trdnih sidrišč, še samega sebe ne prepoznamo več v
današnji družbi, ker se nam zdi, da ni nič več tako, kot je bilo nekoč, da se vse (pre) hitro spreminja in
smo zato zbegani. Pa vendar moramo pri svojem delu imeti papežev poziv vsem kristjanom, da
moramo iskati v sočloveku obraz Kristusa, saj smo vsi narejeni po Božji podobi, da moramo v vsakem
človeku videti Boga.
Upam, da vsaj nekaterim naše glasilo nekaj pomeni in ga tudi veselo jemljete v roke. Hvala vsem za
zvestobo. Pa veliko zdravja in blagoslova v novem letu.
župnik

DOGAJANJA V DECEMBRU 2018
Andrejeva nedelja v Črnečah – 2.12.2018
V črneški župnijski cerkvi so slovesno
praznovali god sv. Andreja, zavetnika
župnije. Župnik F.Kraner je na
praznovanje znova povabil g.Jožeta
Kopajnika, ki se je kljub zdravstvenim
težavam vabilu odzval. V nagovoru smo
najprej slišali razmišljanje o antifoni
pevcev na koru ”prosil sem Te in si me
uslišal”.
Marsikdaj nas Bog ne usliši in zdi se, da
mu ni do naših prošenj, vendar se
navsezadnje izkaže, da je vedno z nami. Še posebej v težkih preizkušnjah. Nato je
g.Kopajnik spregovoril še o adventu kot priložnosti za dobra dela, ki jih lahko naredimo
svojemu bližnjemu.
Ljudje v naši župniji smo mu resnično hvaležni, da nas kljub težavam z zdravjem obišče in
nas duhovno obogati z mašno daritvijo ter prepričljivimi, iskrenimi besedami. Pri
slovesnosti so sodelovali tudi otroci, ki jih je pripravila veroučiteljica Breda Kladnik.
Po maši je sledilo darovanje za potrebe cerkve in druženje v župnišču, sodelavke župnijske
Karitas pa so pripravile adventne vence in druge božične okraske.
Fr.K.

Prva adventna nedelja v župniji Dravograd – 2.12.2018
V župniji Dravograd smo v adventni čas na prvo adventno nedeljo 2. decembra vstopili z
zaključkom tedna Karitas in prižigom prve adventne svečke na adventnem venčku kot
simbolom luči – Jezusa Kristusa, ki naj jo v naših srcih drug drugemu prižigamo kot plamen
upanja v Jezusov prihod v naše vsakdanje življenje.
Sodelavke Karitas so zopet, kot vsako leto, naredile prelepe adventne venčke, ki jih je
župnik Igor blagoslovil, farani pa so z njihovim nakupom darovali za pomoči potrebne v
naši župniji. Hvala za njihovo celoletno nesebično darovano delo za pomoči potrebne v
naši župniji.
Veroučenci s sodelovanjem družine Danijele Pečnik Zeme so nas pred nedeljsko sv. mašo
s kratko igrico popeljali na pot iskanja Luči in
prižiganja novega plamena upanja v srcih drug
drugemu. Povabljeni smo vsi, da naš plamen
upanja v tem adventu prižgemo v cerkvi pri
srečanju z Jezusom ( bodisi v sodelovanju v župniji,
obiskom kakšne adventne sv. maše, svitnic ob sredah
zjutraj, prejemom Njega v zakramentu sv. Evharistije,
sprejemom Jezusove in naše mame Marije v svoj dom
ob molitvi z družino in sosedi ) in ga ponesemo

domov v svoje okolje in ga prižgemo tam, kjer že dolgo ne gori, z obnovitvijo lepih
medsebojnih odnosov.

V popoldanskem času te nedelje pa smo nekateri dravograjski farani na povabilo
Benediktincev iz St. Paula že sedmič poromali po Benediktovi poti od Dravograda do
njihovega samostana v St. Paulu. Veliko romarjev se je letos podalo na pot (75), ki so v
lepem nedeljskem popoldnevu ob prijateljskem druženju, proti večeru še z drugimi romarji
priromali v prelep samostan in cerkev apostola Petra in Pavla. Zelo lepo so nas patri
sprejeli. V z lučkami okrašeni cerkvi smo doživeli Božji dotik in duhovno poživitev z
večernim dvojezičnim bogoslužjem. Patri so nas tudi gostoljubno pogostili in okrepčali z
njihovimi dobrotami. Hvaležni Bogu in organizatorjem tega romanja, smo se duhovno in
telesno okrepčani vračali domov pripravljeni za novo pot v tem adventu.
Zapisala Irma

Miklavževanja po naših župnijah PZD – 24.12.2018
Na predvečer svojega goda je tudi letos v naših župnijskih cerkvah potekalo miklavževanje.
Sv.Miklavž je obiskal otroke in njihove starše z angeli (ponekod tudi s hudobci). V Črnečah
je nestrpno čakanje nanj zapolnila prisrčna in čudovita izvedba lutkovne igre po zamisli
Mire Mori Hribar in Melite Šumnik. Drugod pa vesela pesem (v Dravogradu otroški
zborček) in molitev, s katerim so dobremu možu dokazali, da znajo moliti in mu obljubili,
da bodo še naprej pridni; on pa jim je razdelil darila, ki so mu jih pomagale pripraviti
marljive roke sodelavk župnijskega Karitasa ali pa sodelavke odbora za dobrodelnost.
Miklavževanja so bila ob 16.00 v Črnečah, Šentjanžu in Dravogradu, na Ojstrici in v
Libeličah pa ob 18.00.
Hvala vsem pridnim in skrbnim sodelavkam dobrega moža Sv.Miklavža, ter tudi
fotografom, ki so beležili prisrčna srečanja otrok z Miklavžem.
Fr. K in dopisniki

BOŽIČNE MAŠE NA SVETI VEČER
ter polnočnice po naših župnijah PZD -24.12.2018
Z glasbenim nastopom veroučencev Klemna in Monike se je začela tokratna polnočna
slovesnost v črneški župnijski cerkvi. Župnik Franček Kraner je nato daroval božično mašo,
ki so jo z ubranim petjem obogatili pevke in pevci župnijskega zbora.
V Dravogradu so se otroci
skrbno, skupaj s starši,
pripravljali na letošnji božični
večer. Skupaj so postavljali
jaslice po zamisli župnika
Igorja, ki vsako leto želi iz
božične zgodbe narediti nekaj
posebnega. Moramo priznati,
da jim je povsem uspelo.
Večer je prihajal in z njo
otroci s starši, ki so napolnili
svetišče dravograjske cerkve.
S prižganimi betlehemskimi
lučkami v rokah so stopali prvoobhajanci proti
oltarju, da so se poklonili Jezusu, Jožefu in
Mariji
.

Ganjlivi sprevod se je otrok se je končal s
prižiganjem jaslic, ki so zažarele v svoji
lepoti in sporočilnosti. Zato je župnik Igor
vsem otrokom in njihovim staršem razložil
globino in sporočilo letošnjih jaslic. Le te so
postavljene med oltarjem in tabernakljem.
Kadar je sveta maša in se zbira občestvo, je
najpomembnejša sveta maša,. Pogled pa
nato seže vse tja do tabernaklja, kjer biva
živi Bog med nami. Morda se tega ne
zavedamo vedno dovolj in zato nas
letošnje jaslice kar same vabijo k
Nasvetejšemu. Prisrčna zahvala staršem prvoobhajancev in očkoma Fratarju in Palku.

Prekrasni kipci svete družine pa nas ustavijo pri skrivnosti, ki se je tisti sveti večer zgodil v
Betlehemu. Kipci so povsem novi in jih je izdelala umetnica Marina Štamulak iz
Dravograda. Posebej prikupni pa so angeli, ki vsak v roki drži simbole naše vernosti in
Jezusove ljubezni v učlovečenju. Ganljivi je bil tudi prizor pred obhajilom, ko so otroci
‘obdarili’ starše in vernike z angelčki miru, ki so jih v veselju delili ljudem in so jih izdelovali
pri verouku v adventu.
Slovesno je bilo tudi v Šempetru, kjer so Šempetrski pavri tudi letos izvedli božični koncert
pred večerno božično mašo, ki jo je daroval p.Vili Lovše. Navzoča je bila tudi KTV
Dravograd, ki jo je posnela za širšo
občinstvo.
Nič manj slovesno niso praznovali
pri Sv.Križu, v Libeličah, na Ojstrici
in v Šentjanžu. Obilo vernikov se je
zbralo k tem slovesnim mašam in
vsakega se je letos še posebej
dotaknila pesem Sveta noč, blažena
noč, ki je bila prvič izvedena pred
natanko 200 leti.
Dopisniki

Gusti Vertačnik vsako leto postavi prekrasne jaslice v farni cerkvi Šempetru

Adventna in božična praznovanja na Ojstrici
Župnija Ojstrica je majhna, zato pogosto ni v središču pozornosti, a vendar se tudi v njej
dogaja veliko lepih in pomembnih
dogodkov, ki so bolj vezani na
pastoralno leto. Tako je bilo tudi letos
v adventu (miklavževanje) in ob
postavljanju jaslic tik pred božičem.
Tako so otroci in starši tudi letos skupaj
postavljali jaslice, okrasili cerkev v
pripravi na polnočno mašo, ki je bila
zaradi tega še lepše doživeta. Otroci, ki
konkretno sodelujejo talko veliko bolj
doživijo svojo praznovanje praznika in
v njih to bolj ostane. Upamo, da so ta
čar božiča zato tudi letos lepše
doživeli.
Blagoslov otrok na nedeljo svete
Družine pa je bil še bolj lep, saj se je
veroučencem pridružili lepo število
predšolskih otrok z očki in mamicami,
kar dokazuje skupni posnetek za
spomin.

200 letnica pesmi SVETA NOČ, BLAŽENA NOČ
Prekrasna pesem, najlepša pesem vseh časov, bi lahko rekli, ki je zaznamovala zadnjih dvesto
let, je bila prvič izvajana na sveti večer leta 1818. Prvič je zazvenela pri polnočnici v župniji
Oberndorf, severno od Salzburga. Besedilo je že leta 1816 spesnil tamkajšnji kaplan Jožef
Mohr in ga 24. decembra 1818 izročil domačemu organistu in učitelju Francu Gruberju s
prošnjo, da ga uglasbi. Pri polnočnici sta pesem zapela kar njena avtorja, kaplan Jožef tenor,
bas pa organist Franc, ki je petje spremljal na kitari. Orgle so bile namreč pokvarjene.
Tako bomo letos pri polnočnici obhajali 200 letnico prve izvedbe te pesmi. Pesem Sveta noč se
je razširila po vsem svetu. Pojejo jo v več kot 300 jezikih. Najbolj znan slovenski prevod je
pripravil »triglavski župnik« Jakob Aljaž, ki je bil tudi odličen pevovodja in skladatelj. Ko je bil
v letih 1871-1880 kaplan v
Tržiču, je to pesem, najprej
v nemščini, naučil šolske
otroke. Pozneje je besedilo
prevedel
v
slovenščino.
Njegov
prevod
je
bil
kasneje
natisnjen
v
Cerkvenem glasbeniku.
Tudi v naših župnijah smo
jo z občutenostjo zapeli
večernih božičnih mašah in
polnočnicah. Tako nas je
uvedla
v
praznovanje
božične skrivnosti.

DOBRODELNI KONCERT ZA LOVROTA v farni cerkvi Dravograd
Tudi pevski zbori naše PZD so se odzvali na stisko družine Voglič in pomagali tako, da smo
se organizirali in povabili vse zbore v naših župnijah. Tako so se odzvali zbori župnije
Dravograd (otroški zborček, mladinski zbor Čudež, odrasli cerkveni zbor), Cerkveni zbor iz
Šentjanža, Vokalna skupine Ojstrica (oz.Ljudski pevci Ojstrica) ter ŽPZ Lipa in Dravograjski
sekstet. Odlični glasbeni nastopi so popestrili sobotni večer pred 4.adventno nedeljo
(22.12.2018). Navzoča je bila tudi družina malega Lovrota Vogliča, ki nas je poslušal v
zibelki. Hvala vsem sodelujočim in poslušajočim. Ostali zbori, ki zaradi različnih obveznosti
niso mogli sodelovati so prispevali svoj dar za družino.

Nastopajoči zbori na dobrodelnem koncertu ter mali Lovro z mamco.

Naše telo je čudovit dar. V svojem telesu si tukaj: viden, otipljiv, občutljiv. S svojimi očmi se lahko smeješ in
mežikaš. S svojo glavo lahko misliš, sanjariš, se spominjaš. S svojimi usti lahko ješ in okušaš, govoriš in
poješ. S svojimi rokami lahko božaš, delaš, pišeš. S svojim srcem lahko ljubiš, si nežen, tolažiš. Tvoje telo je
tvoja zemeljska hiša, tvoje oči so okna v svet. Veliko več si kot telo, vendar svojega telesa ne moreš
pogrešati. Dobro moraš skrbeti zanj in ga ne smeš razvajati. Telo je pot do ljubezni. Dobro besedo lahko
daš, ker imaš usta. Nežno kretnjo, ker imaš roke. Pogled, poln ljubezni, ker imaš oči. Tvoje telo potrebuje
toploto. Če je predolgo v hladu, postane otrplo in hladno. Tako postane le stroj za hranjenje, delo in
spanje. Utripajoče življenje odmre. Odnosi z drugimi umrejo in človek se zgrudi na svoj lastni Jaz .
Po: P. Bosmansu

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – januar 2018
Nedelja 30.dec.: praznik Sv. Družine - božični blagoslov otrok /pri mašah/
Torek 1.januar 2019: Marija Mati božja - Novo leto /maše po razporedu/
Nedelja 6.januar: Gospodovo razglašenje -Trije kralji: maše po razporedu
Petek 11. januar ob 19.00 v Dravogradu - seja Tajništva PZD
Ponedeljek 14. januar ob 19.00 – srečanje katehetov in veroučiteljev PZD
Torek 15. januar ob 18.00 - seja ŽPS Šentjanž
Četrtek 17. januar ob 11.00 - god sv. Antona – blagoslov krač pri Sv.Boštjanu
Nedelja 20. januar ob 11.00 - maša pri Sv. Boštjanu ob godu Sv. Boštjana
Torek 22. Januar ob 17.00 - seja ŽPS Šempeter
Sobota 26.januar: mini svetopisemski maraton v Dravogradu
Nedelja 27. januar: nedelja Svetega pisma
Ponedeljek 28. januar ob 19.00 – seja ŽPS Črneče

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

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v decembru 2018
Dravograd: Evita Kozman
Šempeter, Šentjanž, Ojstrica, Libeliče in Črneče: ni bilo krsta
Srečnima staršema čestitamo

Poroke v decembru 2018
V novembru ni bilo nobene poroke

POGREBI v decembru 2018
Dravograd: Ivan Sedar
Šentjanž: Marija Knez, Štefanija Svetec
Šempeter: Janez Brajnik
Črneče: Kristina Čevnik
Naj v miru počivajo!

ŠALI ZA KONEC

LOVSKA – Nedeljski lovec prinese svoji ženi zajca. »Kako to, da je že odrt?« se
čudi žena. – Ta pa se hitro znajde in odgovori: »Ujel sem ga doli pri reki. Ravno se
je hotel iti kopat …«
NOGOMETNA TEKMA – Hudič pokliče svetega Petra in mu predlaga, da bi
odigrali kako nogometno tekmo med nebesi in peklom. »Sem za to,« odvrne sveti
Peter, »vendar te opozarjam, da je večina velikih nogometašev pri nas. Tekmo
boste zagotovo izgubili.« – Hudič pa mu dogovori: »Ne bi bil tako prepričan v vašo
zmago, kajti vsi nogometni sodniki pa so pri nas!«
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada
150 izvodov

