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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji našega glasila Studenec, prijazno
pozdravljeni ob pregledu meseca februarja
v naši PZD.
V mesecu februarju se ni zgodilo veliko
odmevnejših prireditev, ki bi bile primerne
za objavo v tem glasilu, so pa zato bila
mnoga vsakdanja, skrita, a tudi pomembna
za naše življenje v župnijah PZD.
Svečnica nas je na samem začetku
zaznamovala, ko smo z otroci in odraslimi
slavili Luč, ki je v razsvetljenje poganov in v
slavo božjega ljudstva, kot smo brali v
evangeliju tega praznika. Zato smo bili
veseli navzočnosti otrok pri sveti maši v
Dravogradu. Opazili smo tudi nekaj otrok iz
drugih župnij PZD. Zato vemo, da je bilo
sporočeno praznika o Luči preneseno v srca
mnogih, ki so ta večer preživeli v slavljenju
in maši tega večera. Lep je bil tudi mini
oratorijski dan 21.februarja. 24 otrok.
Hvala animatorjem in Tomažu za izvedbo.

Dnevi, ki so za nami so nekoliko nenavadni.
Zadnji teden v februarju je nenormalno
topel. Temperature presegajo marsikje 20
stopinj Celzija ter nas tako bolj spominjale
na sredino maja kot na konec februarja. V
številnih krajih v vzhodni Sloveniji smo se
močno približali ali celo presegli dosedanje
februarske toplotne rekorde, ki se gibljejo
med 20 in 23 stopinjami Celzija.
A so tudi naši medosebni odnosi tako topli
in pomladni kot je vreme? Redkokdaj in
redkokje. A so izziv za nas in naše krščansko
pričevanje. Posebej nas bo sedanji postni
čas nagovarjal k spremembi našega
obnašanja do Boga, ljudi in sebe. Želimo si
lepih odnosov, zdravja, blaginje in pravega
veselja v družinah. Radi bi varno prišli na
cilj in pri tem ne ogrožali drugih. Svoje delo
lahko odgovorno opravljamo, le če smo
zbrani in razsodni in skupaj oblikujemo
navade in vzorce v družbi. Vsak dan in vsak
korak šteje! Vsak lahko sodeluje osebno, z
družino, kot skupina, župnija in v postu
v znamenju solidarnosti. Zato naredimo
nekaj zase, za župnijo in svet, v katerem
živimo. Naj uspe.
župnik Igor
foto utrinek iz 'mini' oratorijskega dne

DOGAJANJA V FEBRUARJU 2019
Svečnica 2019 v Dravogradu – 2.2.2019
Tudi letos smo se ob večerni maši najprej zbrali k blagoslovu sveč v cerkvenem
predprostoru. Tukaj so čakali prvoobhajanci s starši, ki so še posebej čutili, kako
pomemben dogodek je bil za Jezusa njegovo darovanje v templju. Župnik Igor je lepo orisal
ta poseben trenutek Jezusovega življenja in ga navezal na današji praznik. Po blagoslovu
sveč smo s prižganimi svečami stopili v procesiji k oltarju, kjer smo darovali daritev svete
maše. Župnik je v nagovoru otrokom in staršem poudaril, kako je napoved starčka
Simeona kasneje Mariji ‘meč bolečin’ prebadal srce, a se je vsega v ponižnosti oklenila,
čeprav ji marsikaj ni bilo jasno. V luči vere pa je razumela, kako nas tudi ‘meč’ zdravi za
popolno darovanje Gospodu. Tudi naša življenja pogosto zadevajo meči preizkušenj, ki jih
naj po Marijinem zgledu vzamemo v zakup, saj nas tudi po njih Gospodova previdnost vodi
k sebi. Po maši pa so starši s svojimi otroci prvoobhajanci pospravili letošnje jaslice in
pripravili ambient v cerkvi za nedeljsko sveto mašo.
Z.M.

Seja tajništva PZD – 28.februar 2019

V mesecu februarju se je sestalo Tajništvo PZD in sprejelo kar nekaj pobud in tem,
ki nas bodo v naslednjem, posebej v postnem času,
zaposlovali.
Tako smo sprejeli odločitev, da bomo romarsko cerkev
Sv.Križa odslej bolj približali župnijam v bližnji in širši
okolici. Na sosednje župnije bomo podali pobudo, da si
izberejo kakšno nedeljsko dopoldne in poromajo h Križu ter
se tako obnovi praksa iz preteklih desetletij, ko je bilo h
Križu preko 20 romanj iz župnij in to s procesijo.
V postu bomo dali večji poudarek postnim petkom, bodisi
pri Križu in v domačih župnijah ter križevim potom v naravi.
Na letošnjo pashalno večerjo bomo povabili cerkvene
ključarje iz naših župnij ter člane Tajništva PZD.
Na seji smo se poveselili tudi s tajnikom ŽPS Libeliče
Petrom Vernekerjem, ki je pred dnevi praznoval svoj. 40
rojstni dan. Čestitke in zdravja še obilo.
Z.M.

Deset nasvetov za dober postni čas
Pogosto se katoliški verniki sprašujemo: »Kaj storiti v postu?«
Post: »Čas za vajo v bolj krščanskem življenju in za pripravo na bližnjo veliko noč z dobro
pripravljenim srcem. Program poznamo že dolgo: moliti, postiti se in deliti. Toda vsakokrat
ga lahko uresničujemo drugače.«
Morda ti pride prav teh deset nasvetov kardinala Daneelsa za dober post.
Dodaja pa opozorilo: »Tu je deset pravil za dober postni čas. Vendar nič ne pomenijo, če
nas ne približajo Bogu in ljudem. Ali pa če nas naredijo čemerne. V tem času moramo
postati bolj veseli.«
1. Moli. Vsako jutro očenaš in vsak večer zdravamarijo.
2. Poišči v nedeljskem evangeliju kratek stavek, ki ga boš premišljeval ves teden.
3. Kadarkoli kupiš kaj takega, česar ne potrebuješ za življenje – luksuzen predmet – daj nekaj
tudi revežem ali kaki ustanovi. Podari jim majhen odstotek. Preobilje zahteva delitev.
4. Naredi vsak dan komu kaj dobrega. Preden te on ali ona za to prosi.
5. Ko ti kdo da neprijeten predlog, ne misli, da bi mu moral takoj vrniti z enakim. To ne
vzpostavlja ravnotežja. Dejansko padeš v kolesje. Raje utihni za minuto in kolo se bo ustavilo.
6. Če po četrt ure neuspešnega »prebiranja« ne najdeš pravega (kanala na TV), izključi aparat
in vzemi knjigo. Ali pa se pogovarjaj s tistimi, ki stanujejo s teboj: bolje je »prebirati« med
ljudmi; to uspeva brez »daljinca«.
7. V postnem času vstani od mize vedno nekoliko lačen. Specialisti za dietetiko so še strožji: tako
delaj vse leto. Ena oseba med tremi trpi zaradi debelosti.
8. »Od-pustiti« je superlativ od »dati«.
9. Že večkrat si obljubil, da boš nekoga poklical po telefonu ali ga obiskal. Naredi to vendar!
10. Ne daj se zavesti reklamam, ki oglašajo popust. Sicer je res 30% ceneje. Toda tvoja omara
za obleko začenja pokati in je za 30% preveč nabasana.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – marec 2019
Četrtek 28.februar – seja Tajništva PZD
Petek 1.marec 2019 – duhovne vaje za šestošolce na Razborju
Nedelja 3.marec ob 9.30 – blagoslov novega postnega prta v Dravogradu
Nedelja 3.marec ob 11.00 – krstna nedelja na Ojstrici
Sreda 6.marec – PEPELNICA –začetek postnega časa s pepeljenjem
Petek 8.marec ob 9.00 – prvi postni petek pri Križu (sodeluje župnija Črneče)
Sobota 9.marec – srečanja za birmance in starše;gostuje brat Joško
Sobota 9.marec ob 11.00 – krstna sobota v Šentjanžu
Nedelja 10.marec – družinska maša v Šentjanžu (po maši pepeljenje)
Nedelja 10.marec ob 15.00 – Križev pot v naravi na Ojstrici
Torek 12.marec – ogled svetopisemskega filma po večerni maši - v Dravogradu
Petek 15.marec ob 9.00 – drugi postni petek pri Križu (sodeluje župnija Dravograd)
Nedelja 17.marec ob 9.30 – krstna nedelja v Šempetru
Nedelja 17.marec ob 15.00 – križev pot v naravi v Črnečah
Torek 19.marec – praznovanje Sv. Jožefa in ZAČETEK TEDNA DRUŽINE
Četrtek 21.marec ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST za starše in botre
Petek 22.marec ob 17.00 – Tretji postni petek pri Križu (sodeluje župnija Šentjanž)

Nedelja 24.marec ob 9.30 – srečanje molitvenih botrov z birmanci v Dravogradu
Nedelja 24.marec ob 15.00 – križev pot v naravi iz Potoč (A) do Libelič
Torek 26.marec – ogled svetopisemskega filma v Dravogradu po večerni maši
Petek 29.marec ob 9.00 – četrti postni petek pri Križu (sodeluje župnija Libeliče)
Nedelja 31.marec ob 9.30 – krstna nedelja v Dravogradu
Nedelja 31.marec – križev pot v naravi v župniji Dravograd

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

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v februarju 2019
Šempeter: Lenart Grilc
Srečnima staršema čestitamo

Poroke v februarju 2019
V februarju ni bilo nobene poroke. Bila pa je ZLATA

POROKA zakoncev BERDNIK (Marija in Jakob –
8.2.2019)
V Šempetru sta 8.februarja 2019 slavila svojo zlato
poroko zlatoporočenca Jakob in Marija Berdnik.
Točno pred 50 leti sta v tej isti cerkvi stopila pred
oltar in si obljubila večno ljubezen in zvestobo. Po 50
letih ta to obljubo ponovila in se s svojimi najbližjimi
sorodniki in prijatelji veselila tega dogodka. Obred
zlate poroke sta opravila županja Marjana Cigala ter
župnik moderator in naddekan emeritus Igor
Glasenčnik. Slavljencema čestitamo in želimo obilo
zdravja in blagoslova v prihodnjih skupnih letih. Na
zdravje.
Jakob in Marija Berdnik - zlatoporočenca

POGREBI v februarju 2019
Dravograd: Lenart Pešl, Ivan Korat
Črneče: Vidner Štefan
Ojstrica: Čeru Kristina, Julijana Planšak
Šentjanž: Močnik Terezija. (ter civilni pogreb S.R.)
Naj v miru počivajo!

ŠALA ZA KONEC
OGLAS – Iščem lepo, postavno, dobro situirano dekle z avtomobilom. Slika avtomobila
zaželena.
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek. Naklada
150 izvodov

