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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji mesečnega glasila Studenec,
prijazno
pozdravljeni
ob
pregledu
dogajanju v mesecu juliju v naši PZD.
Tudi mesec julij je za nami in čas počitnic se
nadaljuje v avgust. Mnogi ste že
počitnikovali ali dopustovali in prav je tako.
Telo se mora 'odklopiti', da lahko zaživi duh
in se uredijo
družinska
razmerja,
otoplijo odnosi
in vzpostavlja
red
v
sorazmerju.
Zato se danes
tega
mnogo
bolj zavedamo,
kot so se nekoč.
Naši škofje celo
spodbujajo svoje duhovnike, naj se
odpočijejo, gredo na zaslužen počitek in
sprostitev. A kaj ko moramo potem
poskrbeti za niz zamenjav, saj vsi naenkrat
tudi ne moremo proč. A počitnice so nam
dane ravno zato, da okrepimo svojega
duha, saj se telo z delom izčrpava.
Drugi pomemben dogodek je bila
Krištofova nedelja. To je dan, ko zbiramo
ob blagoslovu vozil za misijonska vozila.

Akcija MIVA se izvaja že od leta 1927, v
Sloveniji pa poteka neprekinjeno zadnjih 32
let. Potrebe po vozilih v misijonskih deželah
so stalnica in obenem nuja, saj si dandanes
brez njih uspešnega opravljanja svojega
poslanstva misijonarji sploh ne morejo
zamisliti. Večji del zbranih sredstev
namenijo
za
potrebe
slovenskih
misijonarjev, vsako leto pa poskrbijo tudi za
vozilo
za
potrebe
neslovenskega
misijonarja. Neizmerna hvaležnost naših
misijonarjev, ki z vozili, katerih nakup
omogočijo dobrotniki s svojo darežljivostjo,
zmorejo bolje in laže vršiti svoje poslanstvo
v oddaljenih krajih, v nemogočih razmerah,
v pomoči bolnikom, šolarjem, učiteljem,
lačnim. Hvala vsem, ki ste darovali.

Pojdimo smelo in z veseljem v novi mesec.
Saj bo kmalu pred nami spet novo
pastoralno in veroučno leto. Dela bo veliko
in marsikaj bomo posodobili. Posebej
veroučna srečanja. Naj bo Bog z nami.
župnik Igor

DOGAJANJA V JULIJU 2019
Lepa nedelja na Viču – in blagoslov oltarja, kipa, angelcev
– 7.7.2019
Čudovita slovesnost nas je v nedeljo 7.julija
2019 povezala v eno lepo in živo občestvo.
Zbrali smo se namreč na lepi nedelji ter
posebni slovesnosti blagoslova obnovljenega

Marijinega oltarja na Viču v podružnični
cerkvi Sv. Lenarta. Poleg njega smo klicali
blagoslov od Boga tudi na obnovljeni kip
Marije, ki ga nosimo ob procesijah. Župnik
Igor, ki je vodil slovesnost, nas je v nagovoru
spodbujal, da bi nas Marijina podoba
spremljala v srcu in naj ne bi nikoli
izgubili te podobe Marije in Jezusa iz
svojega srca. To je najlepša in
najvarnejša pot skozi življenje. Lepo je,
ko so oltarji in kipci obnovljeni, a
važnejša je podoba Marije v nas, ki naj
nikdar ne obledi.

Slovesnost smo pričeli s
procesijo po vasi, spremljano z
godbo na pihala Ojstrica ter
domačimi pevci. Majhni otroci
pa so veselo trosili cvetje pred
Marijo in Najsvetejšim pri vseh
postajah. Tudi letos je ekipa
čistilk in krasilk z Mojco
Plazovnik in Faniko Jerčič na
čelu,
prekrasno
okrasila
svetišče, ki je žarelo v cvetju in
aranžmajih.
Ob priliki obnove oltarja nas je
župnik
Igor
razveselil
s
priložnostno
podobico
in
glasilom, da smo se lahko
seznanili s cerkveno opremo, ki
jo cerkev premore v svojih
nedrjih. Na koncu maše je sledil
še blagoslov treh angelskih
glavic, ki jih je cerkvi daroval
Ferdo Gnamuš z družino in bodo
odslej krasile steno ob oltarju.
Obnovljene so v spomin na
njihove tri vnukinje, ki želijo biti
družini in dedku pravi blagoslov
(angelci).
Na koncu slovesnosti se je župnik iskreno zahvalil vsem, ki so pomagali pri obnovi, darovali
svoj dar za obnovo ali kakor koli drugače sodelovali pri letošnji lepi nedelji. Sledilo je
prijetno druženje s pogostitvijo ‘pod lipo’ na Viškem igrišču, ki ga je pripravilo športno
društvo Vič. Škoda le, da je dež pregnal mnoge od res lepega in prijetnega dogodka tega
dne.
Zofija M.

Lepa nedelja pri Magdaleni na Vratih – blagoslov dveh
obnovljenih oltarjev – 21.7.2019
'Kako

lepa je sedaj ta cerkvica', so bili soglasni vsi navzoči udeleženci lepe nedelje, ko so
videli tako lepo okrašeno cerkev Sv. Magdalene. Ko so videli na novo obeljeno cerkev za
lepo nedeljo. Posebej pa sta navdušila oba obnovljena stranska oltarja, ki sedaj res kažeta
svojo prvotno podobo ob nastanku nekje v 18.stoletju. Restavratorka mag.um. Polona
Petek se je res potrudila in v dveh letih obnovila oba oltarja. Seveda je bilo ob donatorski
sredstvih obeh ključarjev, Franca in Danice, to tudi uresničeno.

Da bi zbrala dovolj denarja za
obnovo, sta pripravljala drva
za zimo ter jih v zameno
plačila darovala restavratorki
za plačilo oltarja. Res
velikopotezno in posnemanja
vredno dejanje. Tako je lepa
nedelja res dosegla vrhunec
vsega letošnjega dogajanja, ki
smo mu bili priče. Hvala vsem
krenclavkam, ki so darovale
cvetje in svoj čas za dosego
tako lepo urejene cerkvice.
Župnik Igor pa je ob
blagoslovu obeh oltarjev izdal
priložnostno podobico, ki so
jo verniki z veseljem ponesli
na svoje domove. Seveda je
med pridigo orisal pomen
obeh apostolov, Simona
Gorečnika in Juda Tadeja,, ki
jima je posvečen stranski
oltar. Pa je seveda razložil
vsem navzočim, zakaj nosi
Marijin oltar naziv Oltar
Marije Kraljice.
Z.M.

ORATORIJ 2019 – Dravograd
Tudi letos smo v župniji Dravograd izvedli
oratorij za vse župnije Pastoralne zveze
Dravograd. Bilo je pestro in zanimivo dogajanje
preko celega tedna, saj so animatorji z voditelji
pripravili res pestra dogajanja na temo
letošnjega oratorija: Peter Klepec. Ta literarni
junak je povezoval otroke in animatorje v eno
samo veliko družino, ki se je veselila skupnega
druženja, preživetih trenutkov pesmi, igre in
delavnic. Seveda mi manjkala molitev ter
kateheze, ki zadenejo v srčiko sporočila
vsakoletnega oratorija. Še dve misli, zapisani v
posebni številki glasila Studenec:

Letošnji oratorij smo pričeli v
soboto 13.julija s sveto mašo za
animatorje pri Sv. Križu. Z
njihovim zavztim sodelovanjem
in bogatimi mislimi župnika o
pomeni najsvetejše daritve smo
se uigrali na letošnje zavzeto
delo, ki nas je čakalo. Vemo, da
je tudi zaradi tega naš oratorij
dobil poseben 'božji zagon' in je
lepo potekal na dvorišču
župnišča v Dravogradu.
Ob koncu oratorija je izšlo
posebno glsilo, ki ga je uredičla
animatorka Maša. Zbrala je
nekaj misli udeležencev letošnjega oratorija. Iz teh zapisov povzemam dva:
Misel animatorke: Oratorij ima poseben potek, ki se ga ves teden držimo in dogodki
potekajo po posebnem razporedu. Najprej se dan za animatorje začne z molitvijo, v kateri
se najprej sami pripravijo, za
dober potek dela. Ob 8.45
začnejo prihajati otroci, ki
plešejo in pojejo v krogu
animatorjev do prihoda vseh
udeležencev. Ob 9.00 uri sledi
petje himne in dvig zastave, po
odpeti himni si ogledajo
gledališko igro, katero vsi z
nestrpnostjo pričakujejo, kajti,
je zelo zanimiva. Po igri sledi
molitev z gospodom Igorjem,
kasneje so kateheze v katerih
so otroci razdeljeni po skupina in se
pogovarjajo o temi gledališke igre.
Sledijo različne delavnice, v katere se
otroci sami razdelijo, letos je bil zelo
pester nabor in zagotovo je vsak našel
nekaj zase. Po končanih delavnicah
sledi velika igra, ki se je otroci najbolj
veselijo čez ves oratorijski dan. Sledi še
petje himne in spust zastave. Vsak dan
je veliko pestrega dogajanja in nikomur

ne more biti dolgčas, ob vsem tem pestrem naboru se za vsakogar najde nekaj zabavnega.
Misel župnika Igorja: ''Misel, ki me vsako leto spremlja, ko skupaj z animatorji, voditelji in
otroci doživljam oratorij, je, da naj bi krščansko duhoven človek tudi svoje sproščujoče
trenutke živel tako, da bi ga še bolj zbližali z Bogom. Bog želi, da se veselimo, da
praznujemo, da delamo,
ustvarjamo in pomagamo
drug drugemu. Prava
zabava, veselje, druženje
in praznovanje v človeku
vzbuja veselje nad
življenjem, iz katerega
spontano vzklije slava in
hvala Bogu, ki nas je
ustvaril in nam podaril
tako lepo življenje. Hkrati
se iskreno zahvaljujem
vsem sodelavcem pri
izvedbi oratorija, da lahko
ta čas res tako koristno
izkoristimo za Boga, za
svojega bližnjega in posledično za samega sebe.
Bog povrni vsem, ki kakorkoli dobrega storite za lepo doživet oratorij! Moja želja pa je, da
bi se ta duh povezanosti nadaljeval skozi vse leto in da bi animatorji s tem darom
poslanstva živeli leto in vse svoje življenje. Takrat bodo (boste) najsrečnejši. Bolj kot deliš,
bolj pridobiš''.
(misli zbrala Maša B.)

Zlata poroka zakoncev VIŠNER
V soboto 20.julija sta svojo zlato
poroko slavila zakonca Ivan in
Miroslava Višner. Tako sta se
zahvalila za svojo zvesto
predanost med seboj v zakonski
zvezi, ki se je pričela v cerkvi v
Šentjanžu v juniju 1969 in sta jo
pozlatila po 50 letih v krogu svoje
družine in prijateljev. Zato jima
velja posebna čestitka v imenu
vseh vernikov Šentjanža in PZD.

Lepa nedelja v Črnečah – 28.7.2019
V nedeljo, 28.julija smo počastili minuli god sv.Jakoba, sozavetnika naše župnije.
Praznovanje sta zaznamovali procesija po vasi in slovesna maša. Obrede je vodil župnik
Franček Kraner, olepšali pa so jih tudi dekoracija pred oltarjem, delo spretnih in pridnih
rok Andreje Epšek, pevke in pevci župnijskega zbora ter pihalni orkester iz Šentilja.

F.Kotnik

-------------------------------------------------------------------------------------------------Poletje je tukaj. Sonce, toplota, a tudi izleti, dopusti, morje, hribi, gozdovi.
Zakonci in družine odhajajo po zrak, lepoto, moč, sproščenost, veselje,
srečanja, doživetja. Nekateri iščejo tudi počitnice od zakonskih ter
družinskih obveznosti …
Zakonca, kristjana, bosta preživela tudi te sončne in vroče dni v medsebojni
ljubezni in ponovnem podarjanju, v odpiranju lepot narave svojim otrokom,
v srečanju z znanci in prijatelji. Tudi v takem vzdušju in okolju bosta iskala
Kristusove besede zase in za svoje z očmi zakoncev.
Kako zakon postane srečen
Ste srečni v svojem zakonu, resnično srečni?
Začenjajte vsak dan z mislijo:
»Ljubila se bova takšna, kakršna sva,
z vsemi napakami in slabostmi, danes, jutri in pojutrišnjem.
Želiva košček nebes na zemlji in si ga bova ustvarila sama,
doma, z drobnimi, vsakdanjimi stvarmi.
Nad svojo ljubeznijo bova bdela kot na začetku najine
zveze.«
Vsak dan začnita tako in mislita na to,
da je nad vama Bog,
h kateremu se lahko zatekata skupaj z vsem zaupanjem.
Ne Bog za slabe dni, ampak za vse.
Vajinih skrbi in strahov ne bo odvzel,
toda ob vsem bo množil vajino ljubezen
in z ljubeznijo vajino skupno veselje do življenja.
Po: Phil Bosmans, Živi vsak dan

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – avgust 2019
Petek 2.avgust ob 8.30 in ob 10.00 – obhajanje Porciunkule pri Sv.Križu /odpustek)
Nedelja 4.avgust ob 9.30 – LEPA NEDELJA pri Sv. Ožboltu v Šempetru
Nedelja 4.avgust ob 11.00 – LEPA NEDELJA pri Treh križih na Goriškem vrhu
Četrtek 15.avgust – VELIKI ŠMAREN , VELIKA GOSPOJNICA, Marijino Vnebovzetje
(maše v romarskih središčih), pri Sv.Križu ob 9.30 – s procesijo in
blagoslovom obnovljene mežnarije)
Ponedeljek 16.avgust – god Sv.Roka – maše na Selah v dopoldnevu
Nedelja 18.avgust ob 11.00 – LEPA NEDELJA pri Sv. Boštjanu
Četrtek 22.avgust ob 17.00 – razgovor za krst /starši+botri/
Sobota 24.avgust – srečanje bratrancev Brumnik s sveto mašo
Ponedeljek 26.avgust in torek 27.avgust - Duhovni dnevi pri Križu za ministrante in mlade
pevce
Nedelja 1.september ob 11.00 – LEPA NEDELJA pri Sv. Duhu na Ojstrici

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v juliju 2019
Dravograd: Nika Čas, Vid Vaukman, Brina Krpač
Šempeter: Mija Mesner, Tim Mernik Polenik
Šentjanž: Valentina Trunk Mori
Črneče: Eli
Srečnim staršem čestitamo

Poroke v juliju 2019
Šentjanž: ZLATA POROKA: IVAN in MIROSLAVA VIŠNER

POGREBI v juliju 2019
Šentjanž: Elizabeta Suhovršnik, Milka Žvikart
Ojstrica: Mori Peter
Dravograd: Mori Friderik, Rek Jožef

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

ŠALE ZA KONEC

MOŽATO
Medicinska sestra je cepila malega Petra in njegova mama jo vpraša: »Ali se je obnašal
moško?« – Sestra na to: »Nasprotno, bil je zelo pogumen!«
CEPLJENJE – »Proti čemu pa si bil danes cepljen?« vpraša stric malega Luka.
»Proti svoji volji.«
ROŽE – Janez pride domov pijan in žena ga ne spusti noter. »Draga, draga, prosim, pusti
me. Prinašam rože najprijaznejši ženi.« Žena vendarle odpre. Ona: »Ja, kje so pa rože?«
On: »Ja, kje je pa najprijaznejša žena?«
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek.
Naklada 150 izvodov

