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KATOLIŠKI MEDIJI v službi vere in občestva   

 

Pozdravljeni bralci mesečnega glasila 
Studenec. Smelo in s polno zaupanja v 
Boga in njegovo ljubezen, smo zakorakali v 
novo leto in smelo zastavili tudi svoje 
pastoralno delo.   
Člani Tajništva PZD smo se srečali in na 
svojem sestanku prevetrili dogajanja v 
naših župnijah v preteklih mesecev. 
Načrtovali smo dogajanja, ki nas bodo 
povezala za prihodnje mesece vse tja do 
velike noči. Člani tajništva se radi srečamo, 
se pogovorimo in načrtujemo. Tako smo 
sklenili, da bomo tudi letos pripravili Dan 
družin v mesecu aprilu, saj je bilo lansko 
srečanje izredno uspešno. Pohvalili smo 
tudi 'mini oratorij', ki ga bodo naši 
animatorji pripravljali vsaki mesec vse tja 
do velikega v mesecu juliju. Podprli smo 
misel naših veroučiteljev in katehetov, da 
bodo odslej dogajanja z mladimi na enem 
mestu in ne več razdrobljeno po župnijah 
PZD. V naših glasilih, ki izhajajo tedensko, 
smo veliko časa in besed namenili mesecu 
verskega tiska. Verski tisk je vendarle eden 
stebrov duhovnega zorenja vsakega izmed 
nas. Kakšna je njihova vloga v času, ko se v 
Cerkvi soočamo z lastnimi slabostmi, s 
pomanjkanjem poklicev za vzdrževanje 
sedanje oblike župnij, v času, ko 

zakramentalno življenje peša in je potrebno 
poglobiti versko vzgojo ne samo otrok, 
temveč tudi odraslih? 
Katoliški medij ima zavezo z bralci. Bralci 
morajo v njem najti pravi izbor informacij, 
formacije in navdiha. Novice in komentarje, 
ki vzgajajo kritičnega duha. Izobraževanje 
in analizo, ki ljudi pripravlja za prevzemanje 
nujnih vlog v Cerkvi in družbi. Navdih v 
zgledih in resničnih izkušnjah o lepoti 
krščanskega življenja.  
Katoliški medij ima zavezo z učiteljstvom 
Cerkve. Cerkev potrebuje glas, ki bo 
posredoval vesti, o katerih drugi molčijo ali 
niso primerno podane. Glas, ki bo 
kristjanom pomagal v praksi živeti, kar 
Cerkev uči. Premalo se zavedamo, kako 
naši mediji povezujejo občestvo ter 
zagotavljajo vrednostni temelj, na katerem 
pastoralno delo laže uspeva.  
Naloga katoliškega medija pa ni samo 
pisanje o dogajanjih med nami. Verski tisk 
vedno bolj postaja tudi izraz naše 
solidarnosti, zato vabljeni, da obnovite 
naročnino na verski tisk ter ste solidarni z 
vsemi, ki verski tisk oblikujejo.  
Pred nami so dogajanja v mesecu 
februarju. Ni jih veliko, a bodo zato toliko 
bogatejša po svojem duhovnem naboju.   

                                                                                                        župnik 



DOGAJANJA V JANUARJU 2019 

Praznik Treh kraljev in koledovanje v Dravogradu – 
6.1.2019 
V nedeljo 6. januarja se je v Dravogradu sv. 
maša pričela s slovesnim prihodom 
kolednikov –dravograjskih cerkvenih 
pevcev z gosti » Trije kralji « ( kar 6 jih je 
bilo), ki so v treh dneh pred praznikom 
Gospodovega razglašenja, v dveh skupinah 
koledovali po domovih družin v Dravogradu 
( od Viča, Trga,  Podgrada, Meže, Mariborske ceste, 

Robindvora do Boštjana in Magdalene )  in tako 
obiskali kar 176 družin. S svojim prihodom 
so oznanjali  veselo vest, da je rojen 
Odrešenik ter blagoslavljali domove. Vsi so 
jih bili iskreno veseli in so kot znak 
zahvale  radi darovali svoj dar in tako so 
letos koledniki namenili del darov za 
potrebe domače župnije, del za nabavo 
novega glasbila za pevski zbor in za 
misijone. Vsem, ki so darovali in 
kolednikom se je župnik Igor zahvalil in 
poudaril, da je za kolednike bila zahvala že 
vsak obisk doma v iskrenem sprejemu ljudi. 

Po sprejemu kolednikov, je sledil blagoslov 
vode, kot je običaj ob prazniku Treh 
Kraljev, še prej smo zmolili kratke litanije 
Vseh svetnikov. Po Božji besedi in 
evangeliju nagovorjeni, je župnik Igor podal 
še duhovne misli o pravem iskanju zvezde – 
Boga, ki ga vsak človek išče v svojem 
življenju in predvsem Bog išče vsakega 
človeka. Ta pot je pot do človekovega srca, 
ki je tudi za Boga pogosto zelo težka, saj jo 
s svojo sebičnostjo in samozadostnostjo 
pogosto zapiramo pred Bogom. Velikokrat 
iščemo svojo zvezdo na napačnih krajih. 
Tudi nam zasveti zvezda, ko slečemo svojo 
sebičnost in samozadostnost in se 
prepustimo poti srca in sprejmemo Jezusa 
kot človeka, ki prebiva v vsakem srcu in ga 
prepoznavamo v srcih svojih bližnjih in jih 
ljubimo takšne kot so in jim pomagamo v 
njihovih potrebah.  
Pri tej sveti maši smo doživeli globoke 

Božje dotike za 
svoje življenje v 
začetem novem 
letu. Po končani sv. 
maši je še posebej 
sreča in veselje 
žarela z obrazov » 
Treh kraljev«, ko so 
svoja lepa 
doživetja podelili z 
nami. 

                                                                

  zapisala Irma 

 

 
 



Koledovali smo tudi v Šentjanžu 
Kar precej mrzel je današnji sveti večer, predvečer praznika svetih treh kraljev. A vrli 
koledniki iz Šentjanža so pogumno vzeli pot pod noge in obiskovali naše domove. Prijazno 
so nam voščili, zapeli, vonj kadila je zapolnil vsak kotiček. 

Iskrena vam hvala, dragi koledniki 
ter spremljevalcem Katji, Črtu in 
Maši. Zbrani prispevki bodo 
gotovo pričarali upanje in nasmeh 
otrokom tam nekje v svetu. 
Pa pridite spet čez leto dni. 

L.L.  

 
 

Božično dogajanje na Šempetru 
V nedeljo pred božičem so nam skavti k 
maši prinesli betlehemsko luč in nam 
prebrali njihovo božično poslanico. Z 
veseljem smo lučko ponesli na domove, 
kjer smo jo ohranjali vse do novega leta, ko 
praznujemo svetovni dan miru. Ob tem 
večina pomisli na čas brez vojn. Ima pa ta 

beseda širši pomen – to je čas ali stanje 
brez  sovražnosti, nasilnih  konfliktov in 

prepirov.  Pomeni tudi  spokojnost in 
notranje zadovoljstvo. 
V pričakovanju svete noči smo pred sveto 
mašo letos zopet prisluhnili krat- 
kemu  božičnemu programu, ki so jo 
pripravili skupaj MPZ Šempetrski pavri ter 
otroci. V soboto 29. decembra  so v dveh 

skupinah na pot odšli naši koledniki. 
Trikraljevska akcija, ki letos nosi naslov 
»Naše veselje za srečo drugih«, se je 
prijela. Trije kralji so ponesli  v domove 
veselo oznanilo o Jezusovem rojstvu, 
voščili sreče in zdravja, domove 
blagoslovili ter hkrati prosili za darove s 
katerimi potem slovenski misijonarji 
pomagajo ubogim na različnih koncih 
sveta. Tako smo letos zbrana sredstva v 
višini 525,74 € že nakazali na TRR 
Misijonskega središča Slovenije. 
V nedeljo po Božiču smo praznovali 
nedeljo svete družine. Med mašo je p. 
Milan blagoslovil otroke, ki so se ta dan 

zbrali v cerkvi. 
                                                          Bernarda Javornik 

Srečanje ministrantov PZD –12. 1. 2019 
V sončnem zimskem dnevu smo se v Dravogradu zbrali ministranti iz župnij naše 
pastoralne zveze. Srečanje je bilo predvsem namenjeno spoznavanju in izmenjavi izkušenj, 
zato je potekalo v sproščenem in veselem vzdušju. Skupaj smo obnovili naše poznavanje 



liturgičnega leta, se preizkusili v poznavanju poteka sv. maše ter dolžnosti ministrantov. Tu 
je kratek zapis enega izmed 20 udeležencev: 

“Na začetku smo se predstavili in 
povedali iz katere župnije smo. 
Nato smo se odpravili v cerkev in 
si ogledali zakristijo. V zakristiji 
smo oblekli ministranta v njegovo 
opravo: pas, ovratnik in haljo. 
Zatem smo se razdelili v skupine 
in odgovorili na nekaj vprašanj. 
Potem smo vadili potek svete 
maše, ko smo končali z vajo smo 
se odpravili na malico. Po končani 
malici smo nadaljevali z 

igro.”                               Jakob 

Blagoslov krač pri Sv. Boštjanu – na god sv. Antona – 
17.1.2019 

Na praznik sv.Antona Puščavnika se že kar 
nekaj let zbiramo k slovesnemu bogoslužju, 
ki ga je letos vodil domači župnik Igor. 
Veseli smo bili njegovih spodbudnih besed, 
da je namreč treba predvsem s ponižnostjo 
in zaupnostjo prihajati k daritvi in se upirati 
delovanju hudobnega duha, ki nas želi 
premotiti, da bi bolj poslušali svet , kakor 

Boga. Tudi Anton je imel podobne 
skušnjave, kot smo jim danes podvrženi mi 
kristjani. V puščavi ga je namreč hudobni 
duh skušal z najrazličnejšimi hudimi 
skušnjavami. Po neki takšni strahotni uri 

stopi Anton pred svojo celico, vije roke in iz 
dna srca kliče proti nebu: »Gospod, rad bi 
bil popoln, pa ne morem, ne morem; moje 
misli me motijo in kvarijo.« Tedaj zasliši 
glas: »Če hočeš biti prijeten Gospodu, moli; 
in če ne moreš moliti, potem delaj! Naj ti 
ne počiva ne roka ne srce!«  »Moj sin, 
izvršuj svoja dela v ponižnosti in boš 

priljubljen pri boguvšečnih 
ljudeh! Kolikor večji si, 
toliko bolj se ponižuj in boš 
našel milost pri Gospodu« 
(Sir 3,17s1). 
Pred sveto mašo je župnik 
blagoslovil vodo v čast sv. 
Antonu, po maši pa seveda 
hrano (krače), ki so nam jih 
pripravili dobri ljudje in 
smo jih z veliko 
hvaležnostjo zaužili. 
Spomnili smo se tudi dveh 
zvestih faranov, ki sta po 

operaciji na okrevanju, g.Ota Preglava in 
go.Mijo Dolinšek. Bog, povrni vsem, kateri 
nam kaj dobrega store, z večnim 
življenjem.                       

          



Mini svetopisemski 
maraton – Dravograd 
26.1.2019 
V nedeljo, 27. januarja 2019, smo v Cerkvi 
na Slovenskem že tridesetič obhajali 
nedeljo Svetega pisma. Geslo letošnje 
nedelje je bilo Na poti z Besedo in je vzeto 
iz evangeljske pripovedi o emavških 
učencih (Lk 24, 15b): »Sam Jezus se jima je 
približal in hodil z njima.« Ta odlomek je 
papež v zaključnem dokumentu sinode o 
mladih predstavil kot temeljno podobo, ki 
naj usmerja delo Cerkve za mlade. 

Da moremo prepoznati Božji pogled na 
človeka, na vsakogar, je potrebno poslušati 
Boga, prisluhniti Bogu. 

Kako? V Cerkvi imamo tri stebre: tradicija 
(svetniki, duhovna literatura, izkušnje, ki se 
prenašajo iz roda v rod, itd.), učiteljstvo (ki 
spregovori o aktualnih zadevah vere, 
morale, življenja, kako je Božji pogled) ter 
Božja beseda – Sveto pismo. 
Ko beremo Sveto pismo, ko poslušamo, ko 
se odpiramo, smo v odnosu z Bogom. Ker je 
to njegova beseda. Ni le neka črka, pač pa 
je On za temi besedami, njegov Sveti Duh 
je v teh besedah. Ima kaj povedati.   
Dovolj je, da te en stavek nagovori. Včasih 
se dogodi, da je nekdo nek stavek že 
stokrat prebral, slišal, potem pa se dogodi, 
da ga sliši kot prvič, ker ga zares sliši, v 
globino srca. Ker za to gre: da zares slišimo.  
Da pa kdaj zares slišimo, moramo poslušati 
zvesto in potrpežljivo. Drža poslušanja, drža 
vere, da je za temi besedami Gospod sam – 
to je najbolj pomembno. Drža spoštovanja, 
da je ta Beseda polna Svetega Duha. Zato, 
da ne bi poslušali z neko razumsko 
kritičnostjo, pač pa z vero. 
Mi smo prebirali Lukov evangelij, ker je v 
tem letu ob nedeljah Lukov evangelij 
(včasih tudi Janezov, katerega je vsako leta 
nekaj; sicer pa so v triletnem ciklu Matej, 
Marko in Luka). Potem pa še Apostolska 
dela, kot nadaljevanje, saj je isti pisec. 
 

V veselju smo tudi v naši PZD pripravili 
'mini svetopisemki 
maraton' skupaj s člani 
biblične skupine Dravograd. 
Škoda, da je bila udeležba 
slaba, saj se je maratona 
udeležilo zgolj 20 ljudi, pa 
še to ne iz vseh župnij naše 
PZD. Škoda, da tako 
kvalitetna srečanja 'gredo 
mimo' naših življenje in src.                    
                              p. Milan Bizant 

 
 

 
 



MOLITVENA URA za duhovne 
poklice v DRAVOGRADU –  
31. 1. 2019 
Na  prvi četrtek (31.1.), pred prvim petkom 
v februarju, smo se v župnijski kapeli v 
Dravogradu  pred Najsvetejšim zbrali 
molivci za duhovne poklice (iz župnij 
Dravograd, Sv. Peter, Črneče) in skupaj s 
cerkvenimi pevkami dravograjskega 
župnijskega zbora in župnikom Igorjem, 
najprej v polurni tihi molitvi, nato v 
pripravljeni molitveni uri, počastili Jezusa in 
molili in prosili za nove duhovne poklice. 
V darovani sveti maši za duhovne poklice 
smo se še posebej s skušali približati 
mladim in z razmišljanjem o mladih v naši 
PZD ob liku Janeza Boska, ki je ta dan 
godoval. Papež Frančišek  na splošni 
avdienci  30. 1. 2019 dejal:  » Jutri 
praznujemo spomin svetega Janeza Boska, 
očeta in učitelja mladih: bil je odličen 

duhovnik! Don Bosko je znal dati vsem 
mladim, ki jih je srečal, občutek Božjega 
objema in jim podaril upanje, dom, 
prihodnost. Naj njegovo pričevanje 
pomaga vsem nam, da bomo upoštevali, 
kako pomembno je vzgajati nove 
generacije v pristnih človeških in duhovnih 
vrednotah.” 
Tako smo tudi mi, ki se zavedamo, da so 
naši mladi upanje za prihodnost Cerkve in 
da novi duhovni poklici lahko zrastejo samo 
po poklicanosti in odločitvah naših mladih, 
zanje goreče molili in jih izročali Jezusu in 
Mariji. 
Lepo in upamo, da Bogu všečno daritev 
molitve in sv. maše v občestveni 
povezanosti smo darovali za naše 
duhovnike in za nove duhovne poklice. 
Vsem pa naj bo na poti krščanskega 
življenja in dela še ta misel don Boska : » 
Molitev zmore, česar mi ne zmoremo.« 

Zapisala Irma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. februar je slovenski kulturni praznik. Tega dne leta 1849 je umrl največji slovenski pesnik 
France Prešeren.  
Prešeren se je rodil v kmečki družini. Po diplomi na dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, 
kjer je deloval kot odvetnik. Tu je nastala večina njegovih pesmi, pri pisanju katerih ga je za časa 
svojega kratkega življenja pomembno usmerjal prijatelj Matija Čop. Prešeren je tako postal prvi 
Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal s sodobniki po Evropi, kjer je tedaj 
vladala romantična usmeritev. 
Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v premožno Primičevo Julijo, kateri je posvetil 

Sonetni venec (1834) in druge ljubezenske pesmi, je bila poleg te 
polna raznovrstnih preizkušenj. Drug za drugim so mu umirali 
prijatelji, kot pesnik pa za življenja ni užival priznanja, ki bi si ga 
zaslužil. V zadnjih letih je vedno bolj zapadal malodušju, pijači in 
bolezni, ki je slednjič povzročila njegovo prezgodnjo smrt. 
France Prešeren danes velja za največjega slovenskega pesnika. 
Njegova pesem Zdravljica, napisana leta 1844, je državna himna 
Republike Slovenije. 
Na Prešernov »god«, torej dan njegove smrti, praznujemo 
Slovenci svoj kulturni praznik. Ta dan naj bo namenjen bogatenju 
našega notranjega sveta z lepim in dobrim: oglejmo si razstavo, 
obiščimo muzej, preberimo dobro knjigo, prisluhnimo glasbi … 

Družina 2007 



SLOMŠKOVE MISLI ZAKONCEM 
Za dvoje vas prosim, moje zakonske žene: 
Ohranite v vaši hiši ljubi mir za vsako ceno, 
brez njega postane zakonski stan stan gorja, 
živi pekel, ki se celo s smrtjo ne konča, temveč 
traja na veke. Za to je s strani žene potrebno 
dvoje: 
Poslušnost v vseh pravičnih in pravilnih stvareh. 
Nespametna oblastiželjnost žene prva razjeda 
mir v hiši.  Moževe napake potrpežljivo 
prenašaj, na njegovo surovost odgovori z 
ljubeznijo. Jeza je oster trn v zakonu. 
Godrnjanje žene povzroča v hiši nesrečo. Bolje 
je bivati z leopardom kot s hudobno ženo (prim. 
Sir 25,16). Jezik je bič žensk, ki pa na koncu 
njih najbolj kaznuje. Neka pobožna mati je dala 

svoji hčerki lep nauk: »Moja hči, govori s svojim 
možem včasih o Bogu, toda pogosteje govori z 
Bogom o svojem možu« (Mehl. III, 543). 
Sedaj še druga prošnja: Ohranite v svoji hiši 
živo vero, vadite vero v dejanju. Če je mož 
glava družine, potem je žena srce. Le-to pa naj 
bo oltar domače pobožnosti. Kaj vse so 
pobožne žene čudovitega storile za sveto vero 
in Cerkev. Žena, prava krščanska mati, je 

apostol svoje hiše in plačilo apostola bo njen 
delež. 
Toda tudi vam, zakonski možje, dam za vzor 
svetega Jožefa. Če želite živeti zadovoljno, 
imeti srečno družino, vam predlagam predvsem 
troje: 
»Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus ljubil 
Cerkev in dal zanjo sam sebe« (Ef 5,25). Mož 
in žena sta eno telo, kdo pa sovraži svoje telo? 
Ta ljubezen pa mora biti resnično krščanska, ne 
meseno ljubimkanje, z leti mora rasti in ne 
upadati. Možje, ki ste tako srečni, da imate 
pridne žene, zahvalite se Bogu, one so največji 
Božji dar. Vse premoženje se lahko podeduje, 
dobra žena pa pride od Boga. Ugodite njihovim 

prošnjam, dobrohotnim opominom, če 
vas spodbujajo k molitvi in k prejemu 
svetih zakramentov. Poslušajte njihov 
nasvet, če vas svarijo pred spodrsljaji. 
Žena je pogosto svojemu možu angel 
varuh.  
Skrbite za svoje žene, da ne bodo 
trpele pomanjkanja, podpirajte jih s 
svojo avtoriteto pri redu v hiši in vzgoji 
otrok. Hočeš, da ti je tvoja žena 
poslušna, tako kot Cerkev Kristusu, 
skrbi tudi ti za svojo ženo tako kot skrbi 
Kristus za Cerkev (sv. Krizostom).  
Pazite na svoje žene, imejte potrpljenje 
s šibkejšim delom. »Možje! Z 
razumevanjem živite s svojimi ženami, 

v časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so 
skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja« 
(1 Pt 3,7). Nisi dobil dékle ampak soprogo.  
Zakonci, potrpite drug z drugim, potem bo tudi 
Bog imel potrpljenje z vami in bo tudi vas 
blagoslovil, kot je blagoslovil Marijo in Jožefa. 
Sicer na zemlji ne boste imeli nebes. Nekoč pa 
bo tudi za vas prostor pri Mariji in Jožefu v 
nebesih. 

Anton Martin Slomšek 



NAPOVEDNIK  DOGODKOV V PZD – februar 2019 
 

   

Sobota 2.februar – SVEČNICA, maše in blagoslov po razporedu 
Nedelja 3.februar – god sv. Blaža – blagoslov sv.Blaža 
Petek 8.februar ob 16.00 v Šempetru – Zlata poroka zakoncev BERDNIK (Marija in Jakob) 
Nedelja 10.februar – ob 11.00 maša v čast sv. Valentinu pri Sv. Boštjanu 
Torek 12.februar – seja ŽPS Libeliče 
Nedelja 17.februar po maši – seja GS Šempeter 
Četrtek 21.februar ob 17.00 – priprava na krst (starši +botri) 
Nedelja 24.februar po maši – seja ŽPS Ojstrica 
Četrtek 28.februar – seja Tajništva PZD 

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

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd: 

KRSTI v januarju 2019 
Dravograd: Vito Rek  
Libeliče: Urban Pšeničnik    
                                                                                                      Srečnima staršema čestitamo 

              Poroke v januarju 2019 
 

V novembru ni bilo nobene poroke 

               POGREBI v januarju 2019 
Dravograd: Elizabeta Pogorevc, Janez Grešovnik, Ivan Kobolt. Stanislav Weichler  
Črneče: Franček Gojkovič   
                                                                                                   Naj v miru počivajo! 

 

ŠALE ZA KONEC 
 ZOB – Zobozdravnik: »O moj Bog, v zobu imate takšno luknjo, kakršne v vseh teh 
letih mojega dela še nisem videl … še nisem videl … še nisem videl …« –  »Zakaj 
ste to povedali trikrat, saj nisem gluh,« reče pacient. – »Saj nisem povedal trikrat,« 
odvrne zobozdravnik, »to je bil odmev!«  
 
NASVETI – »Kako to, da je Bog ustvaril najprej moža in potem ženo?« – 
»Preprosto: ni maral, da bi mu kdo pri delu dajal nasvete.« 

 

ZMAGE – Reporter v intervjuju vpraša nogometaša: »In kako se počutite, ko 

vaš klub zmaga?« – »Ne vem vam povedati, kajti za ta klub igram šele dve 

leti.« 

PETJE – »Zadnjo nedeljo prvič po osmih letih nisem pela na koru.« – »A, to  je bilo! 

Jaz sem že mislil, da so končno popravili orgle.« 
 

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

150 izvodov 


