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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji mesečnega glasila Studenec,
prijazno
pozdravljeni
ob
pregledu
dogajanju v mesecu juniju v naši PZD Veliko
dogodkov je zaznamovalo ta mesec.
Najpomembnejši je bil zagotovo dan
prvega svetega obhajila v Dravogradu in na
Ojstrici ter seveda lepe nedelje, ki so se
odvijale v naših župnijah. Nekatere pa se še
bodo. Praznovanja so sestavni del naših
življenj, zato se veselimo dnevov, ko skupaj
pridemo, skupaj molimo in pojemo ter se
veselimo novih dosežkov. Tudi letos imamo
v prenekateri župniji kaj pokazati. Tako se
veselimo obnovljenega Marijinega oltarja v

cerkvi na Viču. Pa obnovljenega Marijinega
kipa, ki ga nosimo v procesiji na lepo
nedeljo. Veselimo se obnovljenih oltarjev
pri Magdaleni na Vratih, pa nove slike
Janeza Krstnika na Ojstrici, ki so ga naredili
ob priliki devete likovne kolonije pri
Srebniku. Bogu hvala za pridobitve in ves
trud, ki je bil vložen v to delo. Morda lahko
poudarim še srečanje župnijskih cerkvenih
zborov, ki je bilo letos v Dravogradu. V
Dravogradu smo bogatejši tudi za 4 nove
ministrantke, ki so pričele s svojim
poslanstvom. Nekaj 'vroče krvi' pa je bilo
ob vpisu k verouku, ker se nekateri ne
morejo sprijazniti z novo obliko verouka, ki
pa bo prinesel duhovno bogatejše
veroučne ure. Nekateri bi pač radi Cerkev
tradicije kot je bila nekoč, brez poglobljene
osebne vere. Naj vse vodi Sv.Duh.
župnik Igor

DOGAJANJA V JUNIJU 2019
Prvo sveto obhajilo v Dravogradu – 2.6.2019
Letošnje praznovanje prvega svetega obhajila bo mnogim ostalo v prelepem spominu. Že
priprava na ta čudoviti dan je povezala starše 20 otrok, ki so res dejavno in z zavzetim
žarom pripravljali svojega otroka, ob župniku Igorju in veroučiteljici Zofiji. Čutiti je bilo
prelepo vzdušje, sploh ob temi KRUH, ki nas je letos spremljal ves čas priprave. Že na veliki
četrtek in kasneje…
Kruh in vino sta simbol skupnosti: kakor je kruh iz več pšeničnih zrn in vino iz mnogih
grozdnih jagod, tako smo v Cerkvi ena Božja družina. Druži nas Kristus, ki se je imenoval
»kruh življenja« in »vinska trta«. Letos smo dali poudarek ‘Kruhu življenja’.
Na 7.velikonočno nedeljo smo doživeli ta vrhunec povezanosti, ko se je vsa župnija veselila
praznovanja zakramenta prvega svetega obhajila. Prav gotovo pa najbolj starši otrok,
njihovi krstni botri in drugi najožji sorodniki.
Skozi ves obred je bilo zaznati veliko spoštljivost, radost in tiho pričakovanje. V nagovoru
župnika in razlagi otrok, kaj kruh vse pomeni za nas, smo res uživali v sporočilnosti dneva.
Posebej lepo je bilo ob prižiganju krstnih sveč in obnovitvi krstne zaobljube ob krstnem
botru.

Pogled na otroško zaupne obraze je bil posebej veličasten. Prav gotovo so vsi naši
prvoobhajanci komaj čakali, da prvič okusijo hostijo. Kako nebeško lepi je pogled na
otroka, ki ob svojih starših tako predano sprejema Jezusa v svoje srce. Nebeški pogled.
Prejem prvega svetega obhajila je prav gotovo za vsakega prvoobhajanca velik dogodek.
Tako so narejeni prvi koraki k samostojnosti. Čisto sam, sam s seboj, pristopi prvič k

zakramentu svete pokore, pred njim je veliko prvih izkušenj in dvomov, če bo zmogel.
Nekateri se prvič poizkusijo z javnim nastopanjem v cerkvi. Zavedajoč se, da imajo oporo
pri starših in v širši občestveni skupnosti, je lažje.
Pri sv. maši je bilo res lepo sodelovanje otrok s prepevanjem, svoje je dodal tudi otroški
zbor pod vodstvom Tine. Že sedaj so bili nekateri prvoobhajanci vsak po svoje bolj ali manj
aktivno vključeni v delovanje župnije, predvsem dekleta, ki so že sodelovala v pomlajenem
sestavu otroškega zbora. Nekatere pa bodo sprejete v ministrantske vrste. Naj nas vedno
bolj nagovarja Jezusova beseda: »Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za
vas.« To delajte v moj spomin.«
Na koncu slovesnosti je sledila velika zahvala Bogu, staršem, krasilkam, veroučiteljici Zofiji
in župniku Igorju, ki je tudi letos z izbranim obredom, prilagojenim otroškemu dojemanju,
zaokrožil res prelepo slovesnost. Na koncu pa še obveznost: fotografiranje za spomin.
Zofija M.

Molitvena ura z birmanci – 6.6.2019
So dnevi, ko se Bogu še posebej s hvaležnostjo zahvališ za srečen, blagoslovljen dan, za
njegovo pomoč in ljubezen. Eden takšnih dnevov je bil tudi prvi četrtek v mesecu
juniju. Ob Jezusu, ob izpostavljenim Najsvetejšim, smo se zbrali birmanci, molitveni botri
in molivci za duhovne poklice, združeni v skupni prošnji, ZA DOBRE DUHOVNE POKLICE IN
DOBRE DRUŽINE.
Vzdušje je bilo enkratno, kot bi svetel žarek blagoslova in milosti posijal v našo cerkev sv.
Janeza. Da bi bilo še velikokrat tako! Po molitveni uri smo nadaljevali s sv.mašo za
duhovne poklice, ki jo je daroval naš župnik Igor Glasenčnik.
Po sv.maši pa smo se še krajši čas zadržali pred cerkvijo ob skromni pogostitvi in pijači.
Pomembno je bilo to, da smo lahko poklepetali in se družili z našimi birmanci.
Zofka F.

Sprejem novih ministrantk v Dravogradu – 9.6.2019
Na praznik svetega duha – Binkošti smo ministranti v svoje vrste sprejeli štiri nove
ministrantke: Elo, Katarino, Aleksandro in Ano. Pripravnice so se na ta dogodek pripravljale
skozi vso leto. Sprejem je bil zelo slovesen.
Ministrantke so se predstavile župnijskemu občestvu, se ob pomoči dosedanjih
ministrantov
oblekle
v
ministrantske obleke in nato pred
gospodom župnikom Igorjem
Glasenčnik izrekle svojo obljubo,
da bodo dobre iz zveste
ministrantke.
Sprejem
smo
zaključili s pesmijo Jezus me ljubi,
nato pa so nove ministrantke
prevzele strežbo pri darovanju
svete maše. Po zaključeni sveti
maši smo se v prelepem sončnem
dnevu ministranti in naši starši še
zadržali na prijetnem druženju.
Zala J.

Dekanijsko srečanje cerkvenih zborov dekanije Dravograd –
Mežiška dolina – 9.6.2019 –

Na letošnji binkoštni dan popoldan so se v Dravogradu cerkveni zbori župnij naše dekanije
zbrali na svojem letnem srečanju. 9 zborov se je prijavilo na srečanje in v uvodnih besedah
nas je župnik Igor v nagovoru spodbudil, da bi nas Sveti Duh povezoval, dajal moči takrat
ko obupujemo nad seboj in smo resignirani. Če smo resignirani in razočarani, brez moči in
volje, še kako potrebujemo božjega duha, novega zagona, da ne ostanemo brez žerjavice.
Binkošti nam želijo povedati, da v globini našega srca ni izgoreli pepel, ampak žerjavica, ki
nam zmore na novo razplamteti dušo in telo, našo voljo in skrb za lepo cerkveno pesem in
glasbo.
Z nastopom so najprej pričeli domači pevci in za njimi preostali po vrstnem redu prijave.
Rdeča nit letošnjega petja je bilo prepevanje starozaveznih psalmov, ki so jih uglasbili
različni slovenski avtorji ter pesmi v čast Sv.Duhu. Žlahtnost glasov in ubrano petje je bilo
čutiti pri nastopih vseh zborov in dekan Franc Brglez je tudi letošnjim slavljencem podelil
nadškofove zahvale. Največ slavljencev so imeli pevci iz Črne, pa s Prevalj, Črneč in
Šempetra. Spontani aplavzi po vsakem nastopu so dajali novega zagona vsem cerkvenim
pevcem, organistom in zborovodjem. Dekan Brglez je posebej pohvalil pevce iz Ojstrice, ki
so pod vodstvom mlade zborovodkinje Tine Frank po nekajletnem premoru spet
sodelovali. Pohvalil je tudi pomlajeni in mladostni zbor iz Šentanela ter seveda vse ostale
zbore, ki se iz nedelje v nedeljo trudijo za lepšanje naših svetih obredov. Posebej
veličasten je bil nastop vseh zborov s skupno pesmijo v čast Sv.Duhu.
Gostitelji – domači pevci pa smo po srečanju pripravile okusno hrano, pecivo ter primerno
pijačo. Še kako je dobro del.
Zofija Mager

Lepa nedelja in farni dan v Dravogradu – 16.6.2019
Za nami je lepa nedelja v farni cerkvi, ki smo jo tudi letos povezali z zaključkom
katehetskega leta in slovesno procesijo z Najsvetejšim. Letošnje oltarčke so pripravili
veroučenci in starši. Posebej zavzeti so bili nekateri starši prvoobhajancev, ki so priskočili
povsod na pomoč. Najsvetejše smo tako ponesli mimo štirih križev oz. evangelijev za
blagoslov našega dela, za domovino, za Cerkev in mir ter za naše prebivalce. Slovesna
maša je nagovarjala ob dejstvu praznovanje Svete Trojice, ki nam jo je župnik Igor v

nagovoru nekoliko osvetlil. Poudaril je, da je nedelja Svete Trojice zelo zgovorna, saj nam
pove, kar živimo vsak dan. Pogosto smo namreč nevredni, nepomembni, neuspešni. Včasih
nas zajame občutje, da nismo uresničili pričakovanj drugih, da nismo naredili dovolj.
Oddaljena postane podoba Boga, kjer mislimo najprej enega Boga, potem pa se trudimo
razumeti, da so tri osebe. Potem imamo pred očmi popolnega Boga, ki najprej je in potem
živi tudi odnose. V resnici pa je ravno obratno. Ker v Bogu ni najprej »jaz«, ampak je
najprej ljubezen, odnos, zato niso trije, ampak en in edini Bog. Velika razlika je ali verujem
v Boga ali verujem Bogu. To je bistvena razlika in to tako težko razumemo in delujemo. V
nebesih bo le ena popolnost in to popolnost ljubezni. »Poveličal me bo, ker bo iz mojega
jemal in vam oznanjal.« To je dar, ki nam je dan.
Po maši smo nadaljevali z družabnim
dogodkom farnega dne. Tombola in
lov na prašička nas je povezala,
poslušali
smo
glasbo
mladih
glasbenikov pod vodstvom veroučenca
Benjamina Merzdovnika ter skupaj
okušali klobase, ki so jih z veseljem
delile članice naše skupine za
dobrodelnost. Vsem velja iskrena
zahvala! Župnik Igor se je vsem
sodelujočim res iskreno zahvalil ter
povabil tudi preostala društva v kraju,
da sodelujejo, kakor sta to letos storili Turistično društvo Dravograd in Sadjarsko društvo
Dravograd. Vsem hvala za sodelovanje in postrežbo.
Z.Mager

Lepa nedelja v Šentjanžu – 23.6.2019

Na dan pred praznikom farnega zavetnika Janeza Krstnika, smo verniki v lepem številu
napolnili cerkev v Šentjanžu. Žal nam je slabo vreme preprečilo, da v procesiji ponesemo
Najsvetejše. Pa smo se vseeno potrudili, da je maša, ki jo je daroval župnik Franček,
potekala slovesno. Ob koncu maše smo v cerkvi pripravili dva evangelija.
Zahvala gre mnogim, ki so se potrudili za praznovanje našega praznika. Hvala pridnim
ženam, ki so spletle vence, očistile in okrasile cerkev, napekle pecivo. Breze je daroval g.
Višnar. Tudi oltarji so bili pripravljeni. Pa godba na pihala je čakala. A dežne kaplje so
pridno padale z neba. Zato pa smo druženje in praznovanje nadaljevali v domu borcev. Tu
so nas pozdravili predstavniki KS, ki so podelili priznanja najboljšim, ki so v preteklih dneh
sodelovali v športnih igrah, ter župnik Franček, ki je podelil priznanja ključarjem ob
njihovem končanju 5-letnega mandata. Okrepčali smo se s pijačo, toplim obrokom in
pecivom. Domači ansambel Škorpijoni pa je poskrbel za veselo razpoloženje.
Današnje druženje je dokaz, da če krajani Šentjanža ob pomoči KS združimo svoje moči,
lahko skupaj počastimo farni praznik in praznik naše domovine. V slogi je moč. In upamo,
da to ponovimo tudi naslednje leto. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.
Li.Li.

Prvo obhajilo na Ojstrici in lepa nedelja – 23.6.2019
V župniji Ojstrica je redkeje slovesnost prvega svetega obhajila, a je takrat lep in izbran
dan za spomine. Žal je letošnji lepi dan malce skvarilo slabo vreme in obilen dež, ki pa je
zalival zemljico za bujnejšo rast. Vsega je bilo vseeno na pretek.
Slovesnost je potekala zgolj v cerkvi in 7 (sedem) prvoobhajank je zelo lepo sodelovalo pri
slovesnosti, ki jo je vodil domači župnik Igor, ki se je tudi vse leto trudil s temi dekleti pri
veroučnih urah, da bi globlje doumeli vse skrivnosti Jezusove navzočnosti med nami pod
podobo kruha. Tudi ta slovesnost je imela rdečo nit Kruh življenja, ki ga še kako potrebuje
sodobni kristjan, da sploh lahko vzdrži v preizkušnjah življenja in pričuje v tem
razkristjanjenem svetu. Zato potrebujemo sveto obhajilo kakor potrebujemo vsakdanji

kruh. Dekleta so lepo sodelovala in verjamemo, da bodo v svoje življenje ponesle najlepše
spomine na njihov slovesni praznik. Starši so lepo okrasili cerkev in cerkveni pevci so
slovesnost lepšali z ubranim petjem, ki ga je vodila Tina Frank. Pri slovesnosti je župnik Igor
blagoslovil tudi novo podobo Sv. Janeza Krstnika, ki so ga naslikali na letošnji likovni
koloniji pri Srebniku.
Z.M.

Slika Krst Jezusa v Jordanu je nastala na
deveti (9) slikarski koloniji na Ojstrici. Avtor
dela je: Pavle Ščurk iz likovne skupine Art
Femips. Čestitamo in HVALA!.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – julij 2019
Nedelja 30.junij ob 10.00 – LEPA NEDELJA na ŠEMPETRU
Četrtek 4.julija ob 17.30 – Molitvena ura za duhovne poklice
Nedelja 7.julij ob 9.30 – Lepa nedelja pri Sv. Jedrti v Bukovski vasi
Nedelja 7.julij ob 11.00 – LEPA NEDELJA na Viču (blagoslov obnovljenega Marijinega oltarja in
obnovljenega Marijinega kipa za procesije)
Sobota 13.julij – krstna sobota v Šentjanžu
Nedelja 14.julij ob 11.00 – Lepa nedelja pri Urbanu na Košenjaku
Ponedeljek 15.julij do 19.julij – ORATORIJ v Dravogradu
Četrtek 18.julij ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/
Sobota 20 julij ob 15.00- Zlata poroka v Šentjanžu (VIšner Ivan in Miroslva)
Nedelja 21.julij ob 11.00 – LEPA NEDELJA pri Magdaleni (blagoslov obnovljenega oltarja)

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v juniju 2019
Dravograd: Anina Šeneker, Anže Skralovnik,
Šempeter: Leon Kotnik, Mija Moric, Ajda Zanoškar
Šentjanž : Eva Kupnik
Libeliče: Zala Havli
Srečnim staršem čestitamo

Poroke v juniju 2019

Šempeter: Nejc Ošlak In Sabina roj. Koležnik; Vršič Sašo – Petra roj. Vertačnik
Šentjanž: ZLATA POROKA: KRIVEC AVGUST in PAVLA

POGREBI v juniju 2019
Šempeter: Vrhovnik Ljudmila, Verovnik Amalija,
Črneče: Oblak Anton
Dravograd: Časar Štefan, Crepulja Pero
Naj v miru počivajo!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMARANČE – Gospa pride v trgovino s sadjem in
vpraša: »Ali so te pomaranče italijanske ali izraelske?« –Prodajalka
odvrne: »Je to pomembno? Se boste s pomarančami pogovarjali ali jih
boste pojedli?«
PROMETNI ZNAK – Učitelj razlaga otrokom prometne znake. »Kaj pomeni
znak v bližini šole, na katerem je šolar s torbo na hrbtu, ki teče?« – Jaka:
»Pomeni otroka, ki gre iz šole.« – »Zakaj pa, da gre iz šole? Lahko je to
otrok, ki gre v šolo.« – »Ja, potem pa zagotovo ne bi tekel.«
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek.
Naklada 150 izvodov

