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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Prijatelji mesečnega glasila Studenec, 
prijazno  pozdravljeni ob pregledu 
dogajanju v mesecu maju v naši PZD.  
Mesec šmarnične pobožnosti se izteka. 
Tisti, ki ste prihajali k tej pobožnosti, 
posebej otroci, ste gotovo odnesli 
veliko lepega za svojo duhovno rast. 
Navduševal vas je angelček Serafinček, 
ki je razlagal skrivnosti molitve rožnega 
venca in druge molitve k Mariji. Tudi 
pesmi ni manjkalo. Škoda da vsako leto 
prihaja manj otrok k tej pobožnosti. 
Samo prvoobhajanci, ki nekako čutijo 
dolžnost, da so navzoči zaradi priprave 
na prvo sveto obhajilo. Mislim, da so 
res nekateri otroci preveč obremenjeni 
s popoldanskimi aktivnostmi, tako od 
glasbe do športa. Upamo vsaj, da bo 
nekaj iz tega zraslo za naš narod in za 
njihovo podobo. Verjemite pa, da so 
tudi otroci, navzoči pri šmarnicah, rasli 
v trdnosti svoje vere do Marije in 
Jezusa. Kaj zdaj več šteje? Naj si vsak 
sam odgovori. Tudi za odrasle je bilo 
razmišljanje Čušina zelo zanimivo in bi 
ga kar poslušali, ste nekateri izjavili. 
Hvala za lepe misli, ki jih je avtor pletel 

vsaki dan in z njo vplival na naše 
vsakdanje krščansko pričevanje.     
Za nami so tudi prva sveta obhajila, ki 
dodobra razgibajo, vsaj družine 
prvoobhajanca.

. 
Drugi so prepogosto le opazovalci. Zato 
je vsa skrb preložena na duhovnika in 
seveda neposredno na veroučitelje oz. 
katehete, ki vodijo pripravo na ta dva 
pomembna zakramenta. Letos so vsa 
slavja potekala pod geslom: Jezus-kruh 
življenja. Hvala staršem za vse, kar ste 
lepega dali svojemu otroku v času 
priprave, Naj obrodi bogat sad v srcu.                                                          
                                             župnik Igor 



       DOGAJANJA V MAJU 2019 
MOLITVENI DNEVI v Družini župnij Dravograd 

V  posameznih župnijah Družine župnij Dravograd ( v Libeličah v četrtek 2. maja; v  Črnečah 
v petek 3. maja in v Dravogradu v soboto 4. maja ) smo  imeli molitvene dneve 
pred  izpostavljenim Najsvetejšim. Pobožnosti smo povsod začeli s sveto mašo, nato so čez 
dan posamezne skupine župnijskih občestev in verniki v molitvenih urah molili za različne 
namene in potrebe. Molitveni dan smo zaključili z večerno sveto mašo in blagoslovom z 
Najsvetejšim. 
V  Dravogradu smo molitveni dan začeli s sveto mašo, v kateri smo bili še posebej 
nagovorjeni po evangeliju z Jezusovim čudežem, ko je s petimi hlebi kruha in dvema 
ribama nahranil  veliko množico ljudi. Tako smo bili opogumljeni, za molitveni dan in za 
življenje, da za Jezusa ni pomembna količina in zadostnost vsega, ampak zanj je 
pomembno vse tisto malo kar mu v iskreni molitvi darujemo in tudi malo število molivcev 
naj nas ne plaši. Jezus je tu z nami, za nas in v vztrajni molitvi pred njim, bo On vse tisto za 
kar ga bomo prosili pomnožil. 
Po prvi sveti maši smo v molitveni uri za domovino skupaj z Marijo molili  za naše državne 
voditelje in politike, da bi delali in ravnali po svoji vesti pravično; za državne uslužbence, 
da bi delali v dobro ljudi; za vse državljane, da bi se znali prav odločati. Marija, je v tem 
mesecu maju še posebej naša priprošnjica pri svojem sinu Jezusu, zato se pogosto in 
vztrajno v zaupni molitvi obračajmo nanjo. Dopoldanski del molitvenega dne smo zaključili 
s sveto mašo. Popoldanski del molitvenega dne smo nadaljevali s sveto mašo zadušnico za 
rajnega očeta naše faranke.  Po sveti maši so bralci božje besede v molitveni uri molili za 
naše družine. Člani molitvenih skupin in Karitas so v molitveni uri molili za nove duhovne 
poklice. Pred večerno sveto mašo so člani župnijskega sveta  molili za našo župnijo. 
Slovesen zaključek molitvenega dne je bil z darovano večerno sveto mašo, kjer smo 
počastili sv. Florjana, katerega god se je obhajal ta dan 4. maja. Njemu smo se priporočili v 
varstvo pred vsakim ognjem, ne samo tuzemskim, ampak tudi pred peklenskim ognjem. 
Zmolili smo še litanije in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. 
Gospod, ob zaključku tega molitvenega dneva se Ti zahvaljujemo za dar, da smo  kot 
župnijsko občestvo skupaj  v molitvenem dnevu  Tebe počastili v Najsvetejšem. Usmili se 
nas in pomnoži tisto malo kar smo ti darovali, za rast našega občestva Družine župnij 
Dravograd.                                                                                                                                   I.K. 

ČRNEČE – Florjanova gasilska nedelja – 5.5.2019 
Prvo nedeljo v maju so črneški gasilci že četrto leto zapored  praznovali v čast  svojemu 
zavetniku sv.Florjanu. V dežju so se v sprevodu odpravili v cerkev, kjer jih je pozdravila in 
nagovorila predsednica gasilskega društva Tatjana Golob 
ter predstavila življenje sv.Florjana in človekoljubno delo gasilcev. Pri maši, ki jo je daroval 
naš župnik Franček Kraner, so gasilke in gasilci sodelovali z branjem beril in prošenj, med 
katerimi je tokrat še posebej izstopala:” Sv.Florjan,obvaruj nas časnega in večnega ognja!” 
Svoje so k slovesnosti  dodali tudi pevke in pevci.                                               Franci Kotnik 



Duhovne vaje za molivce za duhovne poklice – Olimje 
Od 10. 5.  do 12. 5. 2019 
so v Minoritskem 
samostanu v Olimju 
potekale duhovne vaje 
za molivce in župnijske 
animatorje za duhovne 
poklice. 
Odriniti »na globoko« z 
božjo besedo je nekaj, 
kar v današnjem času, 
ko nas obdaja toliko 
stvari, zelo dragoceno 
dejanje. Hvaležna sem 

za to, da mi je bila dana priložnost, da sem lahko to izkušnjo dobila v tej skupini, ki jo je 
vodila sestra Štefka Klemen. Biti v skupini, kjer čutiš delovanje Svetega Duha, je nekaj zelo 
lepega. Pustili smo, da nas je Jezusova ljubezen prežela. Prihajali smo do spoznanja, da ima 
molitev veliko moč, vendar samo, če molimo s srcem. Molili smo za naše duhovnike, 
redovnike, misijonarje  in za njihovo pot k svetosti ter  za nove duhovne in redovne 
poklice. Sestra Štefka nas je pripeljala do spoznanja, da na globoko lahko odrinem le z držo 
ponižnosti. Pred Bogom sem to kar sem – ljubljen /a  grešnik/ca. Z držo potrpežljivosti pa 
vztrajam  kljub težavam in se trudim razločevati, kaj me vodi k Njemu in kaj me ovira. 
Prejeli smo dobre  napotke za življenje:  Karkoli delaš, delaj z ljubeznijo in veseljem. Zaupaj 
in veruj, da se bo uresničilo to kar prosiš! Bodi goreč! Gorečnost je želja, da bi tudi tistega, 
ki me je užalil, pripeljal do Boga. Molitev je ODNOS,  zato je potrebno tako  tudi molit, živo 
in kot pogovor! Če je pravi odnos, se te molitev mora dotakniti. Prava molitev spremin ja 
srca! Z veseljem bodimo molivci, z veseljem bodimo Njegovi! Domov smo odhajali 
spremenjeni. Napolnjeni z mirom  in veseljem. 
                                                                                                                   Zapisali : Smiljana Z. in Zofka F. 

Tretje peš romanje molivcev za duhovne poklice na Ptujsko 
goro -18.5.2019 

Kar delaš z veseljem, ni težko.  Če pa imaš pred seboj jasen  namen in cilj, potem se volja in 
vztrajnost pomnožijo. Prehoditi 30km, ni kar tako. Vstati v soboto ob 3,30h, se ne dogaja 
pogosto. Vse to žrtvuješ, če želiš doživeti nekaj lepega  in vse to darovati za nekaj 
posebnega.  Te lepote dneva  smo bili deležni vsi romarji  molivci  (okrog 30). Zbrali pri 
SLOMŠKU v mariborski stolnici okrog  s.Štefke Klemen smo po uvodni molitvi krenili po 
ulicah Maribora, preko  Betnavskega gozda do Razvanja. Tukaj smo doživeli topel, 
prijateljski sprejem. Še kratka molitev in pesem ter zahvala za pogostitev in zopet smo 
korakali dalje, proti Hočam. V cerkvi sv.Jurija, smo bili deležni duhovne hrane. Pričakali so 
nas g. dekan, Lojze Petrič in članici molitvene skupine. Molitvam za dobre družine, za nove 
duhovne poklice in stanovitnost poklicanih, smo dodali še pesmi. V tej župniji je zraslo že 
kar nekaj duhovnih poklicev. Hvala Bogu.  Po blagoslovu  z željo,  da nas spremlja  božje 
varstvo, smo  krenili na pot. Pot proti Račam smo izkoristili za molitev, za osebno 



razmišljanje, za klepet , za povezovanje in spoznavanje  novih prijateljev. Naša romarska 
druščina je bila vesela, polna življenja, saj so se  našemu  romanju, ki postaja tradicionalen, 

letos v lepem številu pridružili 
tudi mladi in njihove 
družine.  Bravo mladi, ki se 
zavedate, da brez duhovnika  ni 
sv. maše, ni sv. evharistije, ni 
zakramenta spovedi, ni 
sv.birme… 
V Račah smo zopet doživeli 
velikodušni sprejem. Gospod je 
bil z nami! To  smo občutili na 
vsakem koraku. Vreme, idealno 
za hojo, dobra volja in nobenih 
težav pri hoji tudi po 20km. 
Aleluja! Cirkovce na obzorju! Le 
kdaj  smo prehodili vse 
te  km?  Z molitvijo častitljivega 
dela  RV smo korakali proti 
cerkvi Marije  Vnebovzete. V 
Cirkovcah smo  pri Mariji skupaj 
z g. župnikom  molili za 

duhovne poklice in dobre družine. Prejeli smo tudi blagoslov za srečno pot. Po nekaj 
metrih poti, pa smo na obzorju že občudovali naš cilj – CERKVICO PTUJSKOGORSKE 
MATERE BOŽJE.  Naše romanje smo zaključili zbrani okrog  oltarja pod  Marijinim plaščem. 
Vso našo utrujenost  in bolečine smo darovali na ta oltar za  dobre družine in nove 
duhovne in redovne poklice. Zahvalili pa smo se tudi za čudovit romarski dan ter  za vse 
dobre ljudi, ki so nas razvajali med potjo.                                                                      Zofka Frank 

Prvo obhajilo v Libeličah – 19.5.2019 
V nedeljo 19. maja smo v naši župniji v Libeličah obhajali prvo sveto obhajilo. Bilo je sedem 

prvoobhajancev. Štiri 
deklice in trije fantje. Otroci 

so se skozi celo leto z 
veroučiteljico Bredo 

Kladnik in g. župnikom 
Frančkom pripravljali na to 

slovesnost. Bilo je lepo. 
Otroci so uživali in lepo 

sodelovali pri sveti maši, za 
kar greta zahvali ga. Saši 

Pšeničnik, ki jih je skozi 
šmarnično bogoslužje lepo 

pripravila oz. naučila 



ministrirati in ga. Jani Močilnik, ki jih je spremljala na orglah, ko so naši prvoobhajanci lepo 
peli. Ta slovesnost nam bo ostala v lepem spominu.                                                                                                    

Urška Viderman 

Prvo obhajilo v Črnečah – 26.5.2019 
V nedeljo, 26.05.2019, so v župniji Črneče štirje otroci, Nace, Jure, Tanaja in Larisa, prvič 
pristopili k svetemu obhajilu. 

Otroški duši se v teh 
letih takšen 
dogodek močno 
vtisne v spomin. 
Zato smo se starši, 
župnik Franček in 
veroučiteljica Breda, 
močno potrudili, da 
je bil ta dan nekaj 
posebnega. Otroci 
so se skupaj z nami, 
starši, na ta dogodek 
pripravljali pri 
šmarnicah, prvič pa 
so pristopili tudi k 
sveti spovedi. Na 

veliki dan so veselih src prišli v cerkev, kjer so aktivno sodelovali z branjem in petjem ter z 
velikim pričakovanjem in radovednostjo čakali na prejem Jezusa. V hvaležnosti so se otroci 
med mašo obrnili k Bogu za vse, kar nam daje in še posebej, da se nam daje kot kruh. 
Starši pa smo se zahvalili g. župniku Frančku in veroučiteljici Bredi, da sta naše otroke 
spremljala in jim odkrivala veličino Božje ljubezni. Posredovala ste jim znanje, jih 
spodbujala in jim odpuščala, ko so bili preveč razigrani. Dala sta jim vedeti, da niso nikoli 
sami, le obrniti se morajo Nanj, ki je luč v temi.  
Vsi ti nauki in spodbude so kot seme, ki ga je Jezus posejal v njihova srca. Trudili se bomo in 
jim pomagali, da iz Božjega semena zraste še večja Božja ljubezen. Vsi starši 
prvoobhajancev smo jima iz srca hvaležni. Za doživet obred so poskrbeli tudi pevci, cerkev 
pa je bila po zaslugi ge. Epšek praznično okrašena. Za vse to iskreno hvala! 

Saša Čavar  

Prvo sveto obhajilo za župniji Šentjanž in Šempeter – 26.5.2019 
Na zadnjo nedeljo v mesecu maju so otroci na prelep sončen dan, ki se je to nedeljo 
naredil prejeli prvo sveto obhajilo. Njihova srca in obrazi so žareli, ko so stopali ob starših v 
farno Šempetrsko cerkev, ki se je napolnila do zadnjega. Slovesnost je bila povezana tudi s 
krstom fantiča Alexa in njegovim bratom, ki je bil prvoobhajanec. Otroci so s katehistinjo 
Katjo, ki jih je pripravljala na ta zakrament, sodelovali pri maši, uglašeni na temo Kruh. To 
je bila vodilna misel vseh sodelovanj otrok pri tej slavnostni sveti maši. Hvala staršem za 
spremljanje otroka na poti vere.                                                                                                 Igor 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prvoobhajanci v Šempetru po slovesnosti 
 

NAPOVEDNIK  DOGODKOV V PZD – junij 2019 
 

   

 Nedelja 2.junij ob 9.30 – PRVO SVETO OBHAJILO V DRAVOGRADU 
Četrtek 6.junij ob 17.30 – molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu /sodelujejo birmanci  

                                                                                                                                               in birmanski molitveni botri/ 
Sobota 8.junij ob 11.00 – krstna sobota v Šentjanžu 
Nedelja 9.junij – praznik BINKOŠTI /maše po razporedu/ Maša pri Sv.Duhu na Ojstrici ob 11.00 
Nedelja 9.junij ob 17.00 – SREČANJE CERKVENIH ZBOROV DEKANIJE Dravograd – Mežiška d. 
Ponedeljek 10.junij – binkoštni ponedeljek /maše po razporedu/ 
Torek 11.junij ob 19.15 – seja ŽPS Šempeter 
Sreda 12.junij – DIES v Ludbregu in Varaždinu za duhovnike mariborske nadškofije 
Petek 14.junij ob 19.15 – seja ŽPS v Črnečah 
Sobota 15.junij – zlata poroka zakoncev Krivec v Šentjanžu 
Sobota 15.junij - poroka VERTAČNIK – VRŠIČ v Šempetru 
Nedelja 16.junij – LEPA NEDELJA V DRAVOGRADU in ZAKLJUČEK KATEHETSKEGA LETA 
Torek 18.junij ob 19.15 – seja ŽPS Šentjanž 
Četrtek 20.junij ob 17.00 – Razgovor za krst za starše in botre 
Četrtek 20.junij – praznik Rešnjega telesa in krvi /maše po razporedu/ 
Nedelja 23.junij ob 10.00 – LEPA NEDELJA v ŠENTJANŽU  z razdelitvijo spričeval 
Nedelja 23.junij ob 10.00 – LEPA NEDELJA in PRVO OBHAJILO na OJSTRICI  
Ponedeljek 24. junij – praznik rojstva Janeza Krstnika /maše po razporedu/ 
Petek 28.junij – praznik SRCA JEZUSOVEGA 
Sobota 29.junij ob 10.00 – praznik PETRA in PAVLA – slovesnost na Šempetru  
Nedelja 30.junij ob 10.00 – LEPA NEDELJA na ŠEMPETRU 



 

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd: 

KRSTI v maju 2019 
Dravograd: Tai Basi Prikeržnik (pri Križu),Luka Pešl,  
Šempeter: Maks Mravljak    
Šentjanž:Alex Vrhovnik, Lina Strčnik, Tian Zaponšek, Mark in Nik Kotnik, Emelly Mesarič  
Črneče - Sv.Križ: Svit Čop    
                                        Srečnim staršem čestitamo 

              Poroke v maju 2019 
Šempeter: Mori Jože in Francka roj. Iršič;  Preglau Jože in Dragica roj. Senica  
ZLATA POROKA:  
Šentjanž: URŠNIK FRANC in CVETKA 

POGREBI v maju 2019 
Šempeter:Angela Skutnik   
Ojstrica: Štefanija Matičko  
Dravograd: Stanislav Ladinik, Marija Šimon, Lojze Rebernik, Franc Rek;                                                                     

Naj v miru počivajo! 

 

DVE ZLATI POROKI v mesecu 

maju 2019 v Šentjanžu 
 

Zlato poroko sta obhajala 4.maja  s slovesnostjo 

pri Jeglijenku zlatoporočenca BUKOVC VLADO 

IN SILVA. Čestitamo in kličemo obilo zdravja še 

naprej in medsebojne sreče. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zlato poroko sta v soboto 25.maja 2019 obhajala v 

farni cerkvi v Šentjanžu zakonca URŠNIK FRANC 

in CVETKA. Tudi njima obilo zdravja in zakonske 

sreče v prihodnje.  
 



YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Verujemo v enega Boga ali v tri bogove? 
 

Verujemo v enega Boga v treh osebah (sveta Trojica). »Bog ni osamljenost, 

ampak popolno občestvo« (Benedikt XVI., 22. 5. 2005).  
(KKC 232–236; 249–256; 261; 265–266) 
 

Kristjani ne častimo treh različnih bogov, temveč eno samo bitje, ki se trojno razvija, in 

vendar ostaja eno. Da je Bog Trojica, vemo od Jezusa Kristusa: on, Sin, govori o svojem 

Očetu v nebesih (»Jaz in Oče sva eno«, Jn 10,30), moli k njemu in nam podarja Svetega 

Duha, ki je Očetova in Sinova ljubezen. Zato smo krščeni »v ime Očeta in Sina in 

Svetega Duha« (Mt 28,19). 
 

 
 

More Bog vse? Je vsemogočen? 
 

Za Boga »ni nič nemogoče« (Lk 1,37). Bog je vsemogočen. 
(KKC 268–278) 
 

Kdor v svoji stiski kliče Boga, veruje v njegovo vsemogočnost. Bog je iz nič 

ustvaril svet. On je gospodar zgodovine. On vodi vse stvari in more vse. Seveda pa 

je skrivnost, kako svojo vsemogočnost uporablja. Neredko ljudje vprašujejo: »Le 

kje je bil Bog?« Po preroku Izaiju nam govori: »Kajti moje misli niso vaše misli in 

vaše poti niso moje poti« (55,8). Neredko se Božja vsemogočnost pokaže tam, kjer 

ljudje od njega ne pričakujejo nič več. Nemoč velikega petka je bila pogoj za 

vstajenje. 
Bl. John Henry Newman  

Youcat, Molitvenik za mlade 
 

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?« 

 

 

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

Naklada 150 izvodov 


