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UVODNA BESEDA UREDNIKA 
Prijatelji našega glasila Studenec, 
prijazno  pozdravljeni ob pregledu 
meseca marca v naši PZD. Ta mesec je 
bil bogat z vsebino postnih dogajanj, 
saj smo pričeli ta 40-dnevni post z 
resnostjo pepelnice in vsega, kar ta dan 
prinaša. Zato smo se v samem začetku 
potrudili, da bi razumeli svetopisemski 
nauk o postu. Zavedati se moramo 
pravila: Ne govori o postu, dokler nisi 
spregovoril o zveličanju, o Božjem 
kraljestvu, o svetosti! Post je samo eno 
od sredstev na poti do dosege teh 
neprecenljivih dobrin. V Svetem pismu 

odkrijemo v odnosu do posta pozitivni 
in kritični odnos. Post sam na sebi je 
nekaj dobrega in priporočljivega. To je 
vaja v  spoštovanju do Boga, priznanje 
lastnih grehov, odpoved telesnim 
poželjenjem, dobrodelnost in solidar-
nost z revnimi itd. Lahko se sprevrže v 
razlog za ponašanje. Dovolj, da 
pomislimo na farizeja v templju, ki se 
hvali: »Postim se dvakrat na teden« (Lk 

18,12). Zato sem vesel vseh, ki ste z vso 
resnostjo stopili na pot posta in 
verjemite, da bo vaša velika noč 
svetlejša, pristnejša in zagotovilo 
prihodnjega blaženstva.  
                   Ta številka je zato obarvana 

s postnimi dogodki. Hvala 
vsem, ki sodelujete. Hvala 
vsem, ki več molite, ki ste se 
čemu odpovedali v korist 
šibkejših, tako na telesu kot 
na duhu.  
Hvala Irmi Kladnik, ki je za to 

številko glasila strnila poročila, 

ki jih sicer v daljši obliki in s 

fotografijami najdete na naši 

spletni strani www.jagnje.si.    
                                         župnik Igor 

http://www.jagnje.si/


       DOGAJANJA V MARCU 2019 
BLAGOSLOV  NOVEGA POSTNEGA PRTA V DRAVOGRADU - 3. 3. 2019 
V letošnjem postnem času dravograjske farane na poseben način nagovarja nov postni prt 
nad glavnim oltarjem v cerkvi. Po navdihu osebne molitve in meditacije ga je ustvarila naša 
faranka in likovna umetnica Jelka Đorđevič. Na zadnjo  navadno nedeljo 3. marca  ga je pri 
sv. maši slovesno blagoslovil župnik Igor. Na pepelnično sredo pa je bil izobešen nad 

glavnim oltarjem in tako ves 
postni čas vabi vsakega, da se v 
molitvi in meditaciji ustavil ob 
njem in se poglobi v skrivnost 
Jezusovega življenja, trpljenja in 
darovanja na križu za nas, in 
njegovega vstajenja v podobi 
kruha, ki je vedno navzoč med 
nami. V molitvi je župnik Igor 
zaželel, da bi vsak z njega prejel 
velike milosti, osebno srečanje z 
Jezusom, doživel svojo osebno 
spreobrnitev, duhovno 

poglobitev v veri in dobil novo moč za pravo krščansko življenje z graditvijo pristnih in 
ljubečih medsebojnih odnosov s svojimi bližnjimi v družini, delovnem mestu in župnijskem 
občestvu.                                                                          
 

POSTNI PETKI PRI SV. KRIŽU  
Verniki PZD smo se tudi letos vsak postni petek radi zbirali v cerkvi Sv. Križa nad 
Dravogradom 
pri postnem bogoslužju z molitvijo križevega pota in pri sv. maši. Vsak petek je sodelovala 
ena izmed župnij pastoralne zveze. Sodelovanje so pripravile župnija Črneče, Dravograd, 
Šentjanž, Libeliče in Šempeter. Obisk vernikov je bil vedno dober. Sveto mašo sta darovala 
župnik Franček ali Igor in je bila možnost tudi za sv. spoved. Bogoslužje smo končali z 
LITANIJAMI  PREDRAGOCENE KRVI. …. Kristusova 
Kri, vse slave in časti najbolj vredna….. zveličaj 
nas ! Bilo je  doživeto in duhovno 
bogato  bogoslužje, tudi po zaslugi pevcev in 
vernikov. Bog daj, da se to seme božje besede, ki 
jo je Gospod tam sejal, obdrži in raste v našem 
vsakdanu. Pogled na križanega Jezusa nad 
glavnim oltarjem v cerkvi sv. Križa, mora ganiti 
vsakega kristjana in njegovo srce napolniti z 
ljubeznijo, hvaležnostjo in zahvalo Božjemu Sinu. 
 



KRIŽEVI POTI V NARAVI 
V popoldnevih postnih nedelj smo se verniki naših župnij PZD zbirali v posameznih župnijah  
in v naravi opravili postno molitev križevega pota. Križev pot v naravi je bil na Ojstrici, 
Črnečah, iz Šentjanža v Šempeter, v Dravogradu na Viču in v Libeličah iz Potoč. Udeležba na 
teh križevih potih je bila bolj zmerna, želeli smo si, da bi se jih poleg starejših vernikov 
udeležile tudi družine z otroki.  
 

Kako je potekal križev pot v Črnečah je lepo opisal Franci Kotnik: 
Ne pomnimo, da bi v preteklosti v 
naši župniji kdaj opravili križev pot 
v naravi. Zdi se, da se je to letos 
prvič zgodilo na 2.postno nedeljo, 
ko smo se  v središču Črneč zbrali 
verniki iz naše in dravograjske 
župnije ter začeli s pobožnostjo. Z 
molitvijo in petjem smo prehodili 
pot do Ažijevega znamenja, od tam 
nadaljevali po črneškem polju do 
Koroškega doma starejših in se 
naposled ustavili v naši župnijski 
cerkvi. Pri vsaki postaji smo 
predstavniki župnij prebirali 

resnične, a trpke zgodbe ljudi iz naših družin. Vsaka pripoved pa se je iztekla v kratko 
meditacijo oziroma prošnjo usmiljenemu Bogu. Pobožnost sta vodila župnika Igor in 
Franček ter vsi, ki smo prišli k tej lepi in pomenljivi pobožnosti. 
 

Križev pot na Viču:  

V sončnem popoldnevu 4. postne nedelje smo 
se dravograjski farani ( 25) zbrali v cerkvi sv. Lenarta na Viču, kjer smo začeli molitev 
križevega pota ljubezni do bližnjega. Po  Viču med polji  smo po krožni poti poromali v 
procesiji na Kristusov in naš križev pot. Na štirinajstih postajah smo ob prebiranju 
Kristusovega trpljenja premišljevali o našem vsakdanu, o mnogih srečanjih z ljudmi na 
naših postajah življenja, o našem odnosu do vsakega človeka, kako ga sprejemamo, ali ga 



vidimo v njegovi stiski, mu pomagamo in 
ga sprejemamo z ljubeznijo. Prosili smo 
Jezusa za boljše medsebojne odnose, da 
ne bi nikogar obsojali, nikomur jemali 
dobro ime, da bi drug drugega ljubili s 
tako ljubeznijo kot Jezus ljubi vsakega 
izmed nas. Molili smo za spreobrnjenje 
nas samih, naših bližnjih, za trpeče in 
bolne, da bi jim z ljubeznijo pomagali z 
dobrimi deli. Med postajami križevega 
pota smo molili žalostni del rožnega 
venca. Z molitvijo litanij Matere božje, 

smo se priporočili njej, da nam naj ona pomaga na tej poti poboljšanja. Križev pot smo 
zaključili v cerkvi zaključno molitvijo in z blagoslovom župnika Igorja.  
 

POSTNA NEDELJA PRI SV. MAGDALENI - 17.3. 2019 
Na drugo postno nedeljo 17. marca je bila pri sv. Magdaleni na Vratih darovana sv. maša. 
Kar lepo število vernikov se nas je zbralo pri tej sv. maši, ki so jo s petjem obogatile 
dravograjske cerkvene pevke. Za kratko prijetno druženje po njej pa sta kot vedno 
poskrbela ključarja  Danica In Franc. Pred sv. mašo smo zmolili križev pot in se tako 
poglobili v trpljenje Jezusa Kristusa in prosili milosti za naše odrešenje. Božja beseda in 
evangelij sta nas nagovarjala k bistvu naše vere, da verujemo, da naša domovina je v 
nebesih in naš cilj je priti v nebesa. Za dosego tega cilja, pa Jezus hoče naše sodelovanje, 
naš napor ljubezni v našem vsakdanjem življenju in v tem postnem času s spokornimi deli, 
zakramentom sv. spovedi naše spreobrnjenje k Njemu s pogledom usmerjenim na križ, da 
ga sprejmemo z ljubeznijo. Pomembna je molitev, po molitvi nas Bog spreminja in po 
molitvi  postajamo drugačni – Božji. 

BIRMANSKI PRIPRAVNIKI DOBILI MOLITVENE BOTRE - 23.3.2019 
V skrbi kako bodo živeli kot 
kristjani in se v tem svetu odločali 
po veri v Jezusa Kristusa  naši 
mladi, ki se v tem pastoralnem 
letu v župnijah PZD pripravljajo 
na prejem zakramenta sv. birme, 
se je tudi letos na povabilo 
župnika Igorja, odzvalo 
nekaj  vernih žena in mož, ki 
bodo  te naše mlade v vsakdanji 
molitvi spremljali kot molitveni 
botri na njihovi poti zorenja. Prvo 
srečanje birmanskih pripravnikov 

in molitvenih botrov je bilo v soboto 23. marca, zvečer pri sv. maši, ki je bila darovana kot 



tretja postna nedeljo. Tako sta nas Božja beseda in evangelij povedla  v tretji postni teden 
– teden molitve. Župnik Igor je poudaril kako pomembna je molitev v družinah, kjer se ob 
večerih zbere cela družina skupaj in vsak član lahko podeli svoj dan in težave dneva in jih 
potem skupaj v molitvi izročijo Jezusu in Mariji. Po mnogih družinah pa ni tako, zato je za 
te mlade zelo pomembno, da jih v času priprave na zakrament sv. birme  z molitvijo 
spremljajo molitveni botri. Da bi se med molitvenim botrom in birmanskim pripravnikom 
vzpostavil poseben odnos zaupanja so dobili birmanski pripravniki priporočilo, da tudi oni 
vsak dan molijo za svojega botra in ga povabijo na obisk v svoj dom. Po molitvi nas Bog 
spreminja in v moči molitve bodo naši birmanci sposobni duhovno in osebnostno zrasti za 
življenje v veri v svetu, ki ni naklonjen kristjanom. 
 
 

MATERINSKI DAN – 25.3.2019 
V župniji Dravograd so 
veroučenci drugih 
razredov na sam praznik 
25.marca pripravili 
prisrčni program ob 
letošnjem materinkem 
dnevu. Pred sveto mašo in 
med njo so lepo 
sodelovali, ponosni starši 
pa so bili veseli vsakega 
cveta, ki so ga ob tej 
priložnosti ob koncu maše 
podelili otroci mamam.  
 
Podobna svečanost in 

zahvala mamam, babicam je bila tudi v drugih župnijah, kot npr. na Ojstrici, a je bilo 
praznovanje po nedeljski maši v šoli. Čestitke vsem mamma in hvala za vso skrb, ki nam jo 
dajete, so bili prisrčni otroci v svojih nastopih.  

PRVA SVETA SPOVED na Ojstrici - 31.3.2019  
V župniji Ojstrica je bila četrta postna nedelja nekaj posebnega. Ta dan so namreč ob 
skrbni pripravi tako staršev kot otrok (7 
deklic)na ta pomenljiv zakrament, ki so ga 
imeli v petek, pristopili k odličnemu 
zakramentu, ki nas spet privede v območje 
svetega, v Jezusov objem. Otroci, kljub 
mladosti, že marsikaj težkega izkusijo, ko 
zaradi slabih dejanj, grešnih priložnosti in 
needinosti z Bogom stopijo v območje zla. 
Odločitev za slaba dejanja nas namreč brž 
privede v nered do Boga, sebe in bližnjega. 
Temu stanju pravimo preprosto greh, ki nas 
odtuji božji ljubezni. Vsak kristjan se mora ravnati po vesti in ob prelomnicah življenja  



 
 

stopiti v območje svetega. Tako je bila nedelja priložnost, da so veroučeke tretjega razreda 
to nedeljo prvič pritopile k sveti spovedi. Slovesnost je bila lepa, skromna in verjamemo, 
da tudi odmevna v njihovih srčkih. Po maši smo še simbolično 'skurili grehe', ki so si jih 
pomagali v času priprave zapisati na papri, da je spoved tekla hitreje in s poudarkom na 
božjemu usmiljenju.                                                                                                                   Z.M. 
                                                                                                                               

Krščanski nauk o spovedi 
Krst nas naredi za brate in sestre v Kristusu. Evharistija nas zedini v občestvo z 
Gospodom in med seboj. Imamo pa tudi grenko izkušnjo, kako se vezi te edinosti 
zrahljajo zaradi naših nemarnosti in slabosti. Vsak greh natrga ali pretrga vezi, ki 
nas zedinjajo. Posledice greha so hude. Ne prizadenejo le našega osebnega 

življenja. Odločitev zoper Boga pomeni prispevek k neredu, ki ga greh vnaša in 

vzdržuje v Cerkvi in v svetu.    

Zakrament odpuščanja je znamenje sprave z Bogom in z občestvom. Ta 
zakrament dvigne grešnika in ga spreobrne v globini. Jezusove prilike razodevajo 

veselje nad spreobrnjenjem grešnika in pozornost, ki je je spreobrnjeni deležen.  

Gospodov križ je podoba naše sprave. Samo Bog more odpuščati grehe. Na 

velikonočni večer se je Jezus prikazal apostolom in jim dal Svetega Duha, da bi 

mogli odpuščati grehe v njegovem imenu. Ta služba je danes zaupana škofom in z 
njihovim pooblastilom drugim duhovnikom.  

Človekova vest 
Greh, zabloda, krivda, grenkoba, očitki vesti in nevolja, skesanost ali brezbrižnost. 

Toliko čustev, včasih navzkrižnih, pretresa našo vest. Imamo izostren čut za zlo, 

ki je razširjeno v svetu, čutimo se krive za marsikaj, a za nič odgovorne. Mogoče 
je, da naša vest zaide v skrajna pretiravanja, ali pa nasprotno, da zakrkne. Vsak 
kristjan se mora ravnati po vesti, toda vest ni postava. Vest si moramo tudi 

vzgajati. Vsak kristjan, ki pravilno pozna zahteve krščanske morale, jih je dolžan 



razložiti tistemu, ki ne vidi jasno. Še več, ko drug drugemu pomagamo k jasnosti, 
gradimo skupnost in drug drugega rešujemo greha.  

Če je res, da mora vsakdo delati po vesti, se mora v vesti poučiti, da ne bi delal na 
slepo, kajti ravnanje po vesti ni delanje po svojem okusu. Ravnati po vesti pomeni, 

odkrivati globoke zahteve svojega osebnega življenja in poklicanosti ter jih 

osebno sprejeti. Da bi bolje vzgojili vest moramo poslušati Božjo besedo, cerkveno 

občestvo in družbeno skupnost, kajti vest ne ustvarja postave, temveč jo sprejema 

od Boga in človeške družbe.  
Narediti pogrešek pomeni kreniti s poti, ki jo predpisuje kako pravilo ali kak ideal, 
ki smo si ga postavili. To pomeni zgrešiti postavljeni cilj. Storiti greh pa pomeni 

zavestno in prostovoljno narediti nekaj zlega. Greh je več kot samo zgrešeno, 

napačno dejanje. Greh rani odnos do Boga, do drugih in do nas samih. Greh nas 

ne napade iznenada. Ima svoje kotišče v naših navadah, v godrnjanju našega srca, 
v nejevolji naše duše, v zablodah našega razuma… Nekega dne se bo pokazal na 
zunaj, a šele tedaj, ko je grešnika potisnil tja, kamor je prišel po volji kamnitega 

srca, izsušene duše in sprevrženega razuma. Spraviti se torej pomeni vrniti se k 

milosti svojega krsta, da bi tam našli čisto srce, preprosto dušo in globoko 
spoznanje skrivnosti vere. 
Niso vsi grehi enaki. Obstajajo misli, besede, dejanja in opustitve, ki jih vest graja. 

Če gre za majhne stvari, govorimo o malih, odpustljivih grehih. To niso smrtni 
grehi, ker ne ubijajo povezanosti z Bogom in s Cerkvijo. Dobro je, da gre kristjan 

vedno znova vase in se spravi z Bogom in Cerkvijo, preden zapade v brezbrižnost. 

Veliki ali smrtni grehi označujejo takšno naravnanost srca ali takšno ravnanje, ki 
hudo, v veliki meri oškoduje povezanost z Bogom, Cerkvijo in z ljudmi. Ti grehi 

ne morejo biti odpuščeni brez zakramentalne spovedi. 
Potrebnost in obveznost spovedi 
Spoved je najprej zakrament, dejavno 

znamenje Božjega usmiljenja in odpuščanja. 

Pri spovedi položimo pred Boga svoje 

slabosti, grehe, svojo majhnost, nemoč in ga 
prosimo, da se nas dotakne s svojo rešilno in 

zdravilno močjo. Poleg tega je spoved tudi 

srečanje s samim seboj. Pri dobri pripravi na 
spoved se moramo nujno vprašati kaj se 

dogaja z nami. Ali smo se od zadnje spovedi kaj spremenili in če smo se, kako se to 

odraža v našem življenju. Človek mora v življenju napredovati na boljše, toda 

kako naj napreduje, če ne ve kaj vse se dogaja z njim. 

Za kristjane je določeno, da se morajo spovedati svojih grehov vsaj enkrat v letu. 

Spovedati se moramo, kadar zavestno in neprisiljeno naredimo velik greh, drugače 

pa je še vedno pravilo, da je za kristjana potrebna redna spoved..Najbolj 

priporočljiva na primer: prvi petek, prva nedelja v mesecu, velika noč, božič.… 



NAPOVEDNIK  DOGODKOV V PZD – april 2019 
 

   

Petek 5. april ob 9.00 – postni petek pri Križu (sodeluje župnija Šempeter) 
Nedelja 7.april ob 11.00 – krstna nedelja na Ojstrici 
Nedelja 7.april ob 18.00 – križev pot Potoče-Libeliče 
Torek 9.april – spoved bivajočih v Domu Star. Črneče 
Torek 9.april – ogled svetopisemskega filma v Dravogradu po maši 
Četrtek 11.april ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST (starši+botri) 
Petek 12.april ob 8.30 in 9..30 – Cvetni petek pri Križu (spovedni dan) 
Sobota 13.april od 10.00 - 12.00 –  SREČANJE DRUŽIN Pastoralne zveze Dravograd 
Nedelja 14.april – CVETNA NEDELJA (blagoslovi butar) 
Ponedeljek 15.april – pashalna večerja (za ključarje in tajništvo PZD) 
Sreda 17.april ob 10.00 – krizmena maša v MB stolnici 
Četrtek 18.april – Veliki četrtek (spomin Jezusove zadnje večerje (Šentjanž, Dravograd…) 
Petek 19.april ob 18.00 – pri Križu obredi velikega petka 
Sobota 20.april – velika sobota (blagoslovi jedil po razporedu) 
Nedelja 21.april – VELIKA NOČ (vstajenske procesije in slovesne maše po razporedu) 
Ponedeljek 22.april – velikonočni ponedeljek-EMAVS (maše na podružnicah) 
Četrtek 25.april ob 18.30 – god Sv.Marka –maša na Viču 
Nedelja 28..april ob 11.00 – maša pri Sv. Boštjanu 
Sreda 1.maj ob 10.00 – sv.Jožef delavec –slovesna maša pri Križu in blagoslov farofa 

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

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd: 

KRSTI v marcu 2019 
Dravograd: Maja Šegovc, Daša Razgoršek,  
Šempeter:   Matija Lukman, Lukas Črnko 
Šentjanž: Lovro Hinko Laznik, Pia Kotnik 
Libeliče: Mia Tuksar 
Ojstrica: Ema Vaukman     
                                                                                                      Srečnima staršema čestitamo 

              Poroke v marcu 2019 
 

V marcu ni bilo nobene poroke.  

 

POGREBI v marcu 2019 
Dravograd: Ferk Milan, Zofija Štruc,    

Črneče: Kotnik Maksi, Kos Marija, Stopar Otmar  
Šentjanž: Kos Ela, Ivan Merc 

Šempeter: Navodnik Ivana 
                                                                             Naj v miru počivajo! 

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

150 izvodov 


