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SMELO IN KORAJŽNO V ADVENTNI ČAS
Pozdravljeni bralci mesečnega glasila Studenec. Stopili smo v adventni čas in letos bo zopet
zelo kratek. Kaj bomo v njem počeli? Ja, to je pa zelo odvisno od nas samih. Ali bomo hiteli
po nakupovalnih središčih za božična in Miklavževa darila, ali obiskovali okrašena mesta in
bo dovolj!? No, mi kristjani se na božič pripravljamo bolj poglobljeno. Z adventnim
pričakovanjem Gospodovega prihoda. Nekdaj so kristjani po naših krajih spremembo načina
življenja in budnost izražali z obiskovanjem svitnic (zornic), odpovedovali so se zabavam in
pripravljali dom. Danes je precej drugače. Prav zato naj bi vsaka družina poiskala nekaj
konkretnega, po čemer lahko Bog vstopi, in tudi danes pripravila prostor
zanj. Bodo navade glede skupne in osebne molitve ostale čez vse leto
enake? Se bomo zadovoljili z nekaj trenutki večerne molitve, vse drugo pa
bo ostalo enako? Brez resnega ugašanja televizije in luči se naše krščansko
okolje ne bo kaj dosti spremenilo, advent se bo stopíl z zgolj zunanjo
pripravo. Da bi božična skrivnost globlje prenovila naše duhovno življenje, je potrebno
izkusiti tudi praznino in pomanjkanje. Na to nas spominja tudi bogoslužje in prostor, okrašen
samo z zelenjem. Otroci in odrasli smo se v nekaj letih navadili, da potrebujemo za vsako
stvar motivacijo, vse mora biti zanimivo, privlačno. Advent je zato tudi priložnost za
zavestno izbiro tišine, izkušnje dolgočasja, »nezanimivosti«. Božji glas je zanesljiv, vztrajen,
vendar drugačen. Poskrbimo, da naša ranjena narava v temni globini sliši glas: »Ti si ljubljeni
sin, hči, zate imam načrte …« Kako zelo to potrebuje! Poleg nedeljske evharistije so
delavniške maše priložnost, da se odpovem sicer koristnim zadevam in dajem možnost, da
me Bog potegne iz moje lastne individualne duhovnosti, vrtenja okoli svojih težav. Morda je
zdaj čas za odločitev, da se pri maši ne tiščimo zadaj, daleč od oltarja, ampak se pogumno
izpostavimo in sedemo bolj spredaj. Obisk kar tako, »brez namena«, samo zaradi tkanja vezi
je tudi Božje delo, še posebej v časih, ko smo prezaposleni. Tkanje vezi pripravlja pot, da Bog
lahko vstopi v naše življenje. Časa za branje je vedno manj, če si ga ne izborimo. Sveto pismo
čaka, da ga odpremo in se z Božjo besedo srečamo neposredno, brez velikih priprav in
razlag. Na voljo imamo tudi veliko drugega dobrega duhovnega branja. Medijske vsebine
prihajajo od zunaj in še povečujejo pozunanjenost, branje pa nas napolnjuje od znotraj. Naj
nam uspe in božič bo prekrasen.
župnik

DOGAJANJA V NOVEMBRU 2018
Srečanje cerkvenih ključarjev PZD - 12.11.2018
V ponedeljek 12.novembra so bili naši cerkveni ključarji povabljeni na svoje redno letno
srečanje. Letos sta srečanje gostila zelo odlična ključarja Franc Tratnik in Danica Šatur iz
Sv.Magdalene na Vratih. Najprej je biula sveta maša z nagovorom župnika Igorja, po maši pa
smo se podali na razgovor k njima domov. Tako so posamezni ključarji poročali o življenju in
delu v cerkvah, za katere so odgovorni.
Nekaj ključarjev se
je opravičilo, zato njihova
poročila niso zajeta v zapisu. Na
koncu srečanja nam je župnik
Igor predstavil način obnove
farofa pri Križu, kjer bo nastal
manjši duhovni center za
delovanje naše PZD. Upamo, da
uspe obnova in da se v
prihodnjih letih lotimo še
zidave dvorane, ki jo naše
župnije še kako potrebujejo, saj
ni in ni videti možnosti, da bi jo
uredili v nekdanji proštiji v
Dravogradu zaradi stanovalcev, ki že desetletja tu živijo. Upamo, da nam kmalu uspe tudi to
urediti. Prijetno in delovno srečanje smo zaključili z martinovo večerjo, ki sta jo pripravila
ključarja gostitelja Franc in Danica. Na koncu velja posebna zahvala njima za gostoljubje.
Jelka Onuk

Srečanje zakonskih jubilantov 2018 – 18.11.2018
Tudi letos so se, v
nedeljo 18.11.2018,
srečali
zakonski
jubilanti. Tokrat v
Dravogradu
pri
nedeljski sveti maši.
Župnik Igor jim je
pripravil
prisrčno
srečanje, podelil nekaj
lepih misli in tajnica
ŽPS ga.Zofija je izročila posebno spominsko zahvalo PZD za njihovo zakonsko zvestobo.
Zakonski jubilanti so žive priče skupnega življenja, kakor pravi obred svetega zakona:
»Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči.« S hvaležnostjo so se izročili Bogu in se
zahvalili za vse lepo in tisto manj lepo, kar je zaznamovalo njihov zakonski vsakdan.
Skupni klepet v kapeli in skupno kosilo pa je srečanje le še polepšalo.

Letošnji
zlatoporočenci 2018

Srečanje cerkvenih pevcev PZS – 23.11.2018
Z
veseljem
in
hvaležnostjo smo
se odzvali na
letošnje skupno
srečanje
cerkvenih zborov
naše
PZD
v
Dravograd na god
sv.Cecilije.
Gostitelj – župnik
moderator Igor
nas je povezal v evharistični daritvi svete maše in nagovoril. Hkrati se nam je
zahvalil za redno sodelovanje pri svetih mašah in zaželel lep in krepak glas za
naslednja leta našega petja in sodelovanja. Po maši smo se zbrali na skupni
večerji, kjer smo ob klepetu in pesmi doživljali radost srečanja in se spomnili
vseh, ki smo jih ta dan pogrešali (razne obveznosti ipd.). Škoda, da je bil odziv
precej slabši od načrtovanega. Ob godu sv. Cecilije je naš nadškof Alojzij Cvikl vse
s pismom prijazno nagovoril. Pismo je prebrala organistka in pevovodkinja
Mateja. Že sv. Avguštin je zapisal, da je cerkvena glasba »izraz veselja in
ljubezni«, ko je Božje ljudstvo zbrano ob oltarju. Cerkvena glasba nas vodi v
skrivnost Boga, nam približa posamezne dele sv. maše, približa nam sporočilo
liturgičnega časa, ki ga obhajamo. Zaželel nam je obilen blagoslov.
Z.M.

Nedelja KRISTUSA KRALJA vesoljstva s predstavitvijo
prvoobhajancev v župniji Dravograd – 25.11.2018
Tudi v župniji Dravograd smo zadnjo nedeljo v cerkvenem letu slovesno
obhajali nedeljo Kristusa kralja vesoljstva. Župnijskemu občestvu so se
predstavili in pri sv. maši sodelovali prvoobhajanci iz naše župnije (17). V začetku
sv. maše se je vsak lepo po imensko in družinsko predstavil, večina pa je tudi
med mašo sodelovala s petjem v otroškem pevskem zborčku.
Že z vstopno pesmijo v sv. mašo je bilo začutiti v občestvu posebno
veselje in odprtost za Jezusa Kristusa za našega kralja in za topel sprejem
prvoobhajancev.
Poseben nagovor je po Božji besedi in evangeliju župnik Igor namenil
prav prvoobhajancem in njihovim staršem. Poudaril pa je, da je prav za vse
pomembno koga v svojem življenju priznavamo za svojega kralja. Za vsakega
kristjana mora biti kot prvi kralj Jezus Kristus, ki je alfa in omega vsega. V
družinah v medsebojnih odnosih pa moramo biti kralji v služeči ljubezni drug
drugemu po Njegovem vzoru: mož – ženi, mama in oče – otroku in obratno. Da
pa bi to zmogli biti, smo še posebej zato prosili v molitvi očenaša in ob prejemu
blagoslovljenega kruha so otroke – prvoobhajance pokrižali poleg veroučiteljice
Zofije tudi njihovi starši. Samo tako bodo srečni otroci in bodo srečne družine, če
bo v njih v pravi ljubezni služenja zavladal Jezus Kristus kralj vesoljstva.
S to nedeljo Kristusa kralja vesoljstva se je tudi končal teden zaporov in
pričel se je teden Karitas, v katerega smo bili še posebej povabljeni za odprtost
src in konkretnih dejanj za pomoči potrebnim družinam v stiski.
I.K
.

Spominska fotografija staršev in otrok prvoobhajancev

PRIPOROČAMO
- Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.
- Sprejmite kipec Marije v svoj dom ob adventnih večerih in molite ob njem
- Pridite k svitnam v Dravograd – ob sredah ob 6.00
- Berite verski tisk, naročite ga za prihodnje leto in poravnajte naročnino za prihodnje leto
NAROČNINE 2019:
& Družina – 109,20 € (če plačamo
& Communio – 34 €
do konca januarja 2019 le 104 €)
& Magnificat - 55,80 €
& Ognjišče – 33,50 € (naročniki po
& Mavrica – 39,90 €
pošti pa 34,30)
& Cerkveni glasbenik – 35,40 €
& Prijatelj – 11,70 €
& Radovednež – 14€
& Misijonska obzorja – 9 €
& #Najst – 23,40€
& Mohorjeve knjige (prednaročilo
& Cerkev danes – 35,40€
šest knjig za 2020) – 48 €, samo
& Naša luč – 26,95€
Mohorjev koledar – 18€
& Glasnik kraljice miru – 12€
& Vzgoja – 19,80 €
- Marijanski koledar (2,50 €)
& Božje okolje – 26,40 €
- Družinska pratika (5,90 €)
& Beseda med nami – 20,40 €

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – december 2018
Nedelja 2.dec. – PRVA ADVENTNA NEDELJA – blagoslov adventnih vencev
Ponedeljek 3.dec.: skupna seja predstavnikov ŽPS iz PZD v Dravogradu ob 18.30
Sreda 5.dec.: Miklavževanje po župnijah (Dravograd ob 16.00, Šentjanž ob 16.00, Ojstrica ob
18.00, Črneče ob 16.00, Libeliče ob 17.00)
Četrtek 6.dec. ob 17.30 - molitvena ura za duhovne poklice v Dravogradu
Sobota 8.dec.: praznik Brezmadežne, maše po razporedu
Sobota 8.dec.: krstna sobota v Šentjanžu ob 11.00
Nedelja 9.dec.: menjava zborov PZD
Četrtek 13.dec.: srečanje biblične skupine po večerni maši v Dravogradu
Ponedeljek 17.dec: seja ŽPS Dravograd po večerni maši
Sobota 22.dec: DOBRODELNI KONCERT ZA LUKA – v farni cerkvi Dravograd ob 19.00 (sodelujejo:
Cerkveni pevski zbori PZD, Dravograjski sekstet in ŽPZ Lipa)
Ponedeljek 24.dec.: sveti večer (maše po razporedu v oznanilih)
Torek 25.dec.: BOŽIČ (maše po razporedu), pri Sv. Magdaleni ob 11.00
Sreda 26.dec.: god Sv. Štefana (maše po razporedu)
Četrtek 27.dec.: god Sv. Janeza Evangelista, farnega patrona v Dravogradu, maša ob 18.30
Petek 28.dec: tepežni dan
Nedelja 30.dec.: praznik Sv. Družine – božični blagoslov otrok /pri mašah/

Zornice – Svitne - zgodnje adventne maše
Ta lepa adventna priprava na božične praznike je živa navada naših prednikov. V
Dravogradu jih ohranjamo ob adventnih sredah. Nekdaj so ljudje živeli in delali doma,
družine so bile velike in zares verne, zato so ves adventni čas prihajali v župnijsko cerkev k
adventnim mašam, ki so bile zgodaj zjutraj (ponavadi že ob šestih), že pred zoro (jutranjo
zarjo), zato so jim rekli »zornice« ali »svitnice«. To je bila kar velika žrtev, saj je bilo treba
v mrzli zimi zgodaj zapustiti toplo posteljo in s v snegu odpraviti v cerkev. Pridite!

Družinski
venec
Adventni
venec je klasična družinska
krščanska
adventna
dekoracija. Blagoslovimo jih
bomo na prvo adventno
nedeljo 2. decembra pri
svetih mašah v župnijskih
cerkvah PZD, zato jih ta dan
prinesemo s seboj. Ampak da
to ne bo samo dekoracija, nas adventni venec vabi, da se okrog njega zberemo kot
družina, ter se z molitvijo, pesmijo in premišljevanjem pripravljamo na Božični praznik.
Štiri svečke predstavljajo štiri tedne pred Božičem. Vsaka svečka ima svoj pomen, v
skladu z Božjo besedo posamezne adventne nedelje.
Prva svečka nas opozarja: »Varujte se, da vam sŕca ne bodo obtežena z
razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada
kakor zanka. Prišèl bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molíte, da bi
zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.« (Lk 21,
34-36) Evangelij nas vabi k čuječnosti, to je zavestno se truditi ohraniti mir v svojem
srcu, v svojem življenju, v svoji družini. Poizkušajte skleniti, da bo morda v prvem tednu
vsak malo stisnil zobe, za blagor bližnjega, se morda odpovedal, kakšni vsakodnevni
dobrini, saj s tem, ko se zadržimo nastane neko fizično pomanjkanje, kar omogoči
duhovno napolnitev. Ker pa seveda živite v družinah, to ni pretežko, saj lahko drug
drugega spodbujate in drug drugemu dajete zgled.
Druga svečka nam kliče: »Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj
bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje« (Lk 3,5-6). Če smo se pri prvi
svečki dobro odrezali, bomo drugo z veseljem prižgali, saj nam govori o naših
medsebojnih odnosih. Ta svečka nam želi osvetliti pot, da bi videli, kje lahko naše odnose
zravnamo in napravimo gladke, bodisi v družini, bodisi v med sosedskih odnosih, v
službi, v šoli … Druga svečka je svečka od puščanja in sprave.
Tretja svečka je svečka hvaležnosti: »ampak bodite zadovoljni s svojo
plačo« (Lk 3,14) pravi Janez Krstnik vojakom. Biti zadovoljen sam s seboj, s svojimi
bližnjimi je naslednja stopnja odpuščanja in sprave. Biti zadovoljen s tistim kar si in kar
imaš, je pot hvaležnosti, ki odpira srca še za večje dobrine, ki nam jih Bog želi preko
Jezusa dati. Kdor je hvaležen je sposoben ljubiti dobrotnika, ki mu vse kar ima omogoča
in daje.
Četrta svečka, ob ostalih treh svečah, da že kar veliko svetlobe. Toliko, da
lahko prepoznamo obraze naših bližnjih, s katerimi se srečujemo in molimo: »Glej, ko je
prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od veselja zganílo.«
(Lk 1,44). Poizkusite v svojih bližnjih prepoznat, da so dar od Boga. Dar ob katerem se
boste od veselja poskočili, kot je poskočil Janez Krstnik v Elizabetinem trebuhu, ko je
zaslišal Marijin glas. Človek lahko sprejme Boga ali bližnjega samo takrat, ko se ga
razveseli, ko zanj pomeni dar iz nebes.

OB GODU SVETE
CECILIJE NA ROB
Legenda pravi, da je duhovnik, ki
si je „izmislil“ v cerkvi kor, še v
vedno
vicah.
Kor
stoji
namreč,razen v sodobnih cerkvah,
nad glavnim vhodom v cerkev. Z
visokega, kjer so orgle in pevci, se
med liturgičnimi obredi zlivata
petje in melodija. Kraj pa je izven
pogleda
prisotnega
Božjega
ljudstva in sploh vsakogar. Kor je odmaknjen, „samo stojen“,neodvisen, kdaj
zanemarjen. Če je duhovnik glasbenik, se bo za ta kraj, točneje rečeno za pevce in
petje z orglami vred, zanimal. Zboru bo sledil, svetoval, priporočal, pomagal, ga
pohvalil in dajal priznanje. Če pa duhovnik nima glasbenega daru, je cerkveno petje
odvisno zgolj od organista ali organistke ali od „duše“ pevskega zbora in bo „plavalo“
samostojno. To pa ni prav. Priča smo celo primerom, da si organist oz. organistka kor
prisvaja v taki meri, da duhovnik glede kora in pevskega zbora sploh nima besede. In
to tudi ni prav. Za vse, kar je v cerkvi, je odgovoren duhovnik. Pevski zbor je aktivni,
„glasni“ del bogoslužja, zato morata vedno vladati soglasje in sodelovanje med
duhovnikom in vodjo zbora. Gre za nego, potek in olepšanje bogoslužja. Marsikaj je
po koncilu novega tudi glede cerkvenega petja. To morajo pevci spoštovati in
sprejemati, duhovnik naj poskrbi za poduk. Na splošno je kor, kot prostor, v naših
cerkvah spodoben in le redko zanemarjen. Med mašo ali med liturgičnim obhajanjem
nihče ne vidi pevcev, ki stoje na koru drug poleg drugega, kar pomeni, da stalno preži
nad njimi skušnjava klepetanja. Nekje se je celo zgodilo, da je mašnik prekinil pridigo
in se „oprostil“, da je s svojim govorjenjem motil klepetanje na koru. Po pravici
povedano, klepet se ne pojavlja samo na koru. Prav na take skušnjave zaradi
oddaljenosti od vsega, kar se dogaja pri oltarju, se nanaša začetna trditev, da je „tisti“
duhovnik še sedaj v vicah.
Na koru se zbirajo cerkveni pevci. Tam so orgle in tudi omare za note. Za njegovo
čistočo navadno poskrbijo pevci sami. Žal, če zvočniki na koru slabo delujejo, pevci
ne morejo slediti mašnikovim besedam, obvestilom in tudi ne pridigi. Pevci ob oltarju
pa nimajo nobenih težav in ovir kot del božjega ljudstva.
Pevski zbor je marsikje trdna in važna aktivna skupina v župniji, pravi temelj vsega
delovanja v župniji. Kadar se razteza so delovanje na vse župnijske dejavnosti, so
pevci najdragocenejši duhovnikovi sodelavci.
Bodimo olikani do svojih pevcev tudi ob sklepni pesmi, ki je tudi del maše, in to naj
velja za mašnika kot tudi za ljudi v cerkvi. Med sklepno pesmijo, dokler pevci pojejo,
naj ostanejo mašnik in verniki na svojem mestu. Šele po končani pesmi se lahko
razidejo. Naj prvi daje zgled duhovnik. Pevske zbore tarejo razni problemi, najprej
potreba po pomlajevanju zbora. In tudi glede tega naj duhovnik pomaga. Zgodi se, da
odstranijo „starega“ pevca ali pevko in dajo mesto mladim. To pa je včasih dvakrat

narobe. Iskreno povedano: „stari“ pevec ali pevka sta zvesta vsako nedeljo, mladi pa
pogosto prihajajo na kor neredno, ker dajejo prednost drugim obveznostim.
Cerkveni pevski zbor nudi dragoceno pomoč liturgičnemu dogajanju. Tudi zaradi
kulturnega in družbenega pomena je v župniji imel posebno mesto in vlogo in jo tudi
ohranja. Deležen naj bo duhovnikove osebne pozornosti, priznanja in skrbi, ne glede
na to, ali je duhovnik glasbeno nadarjen ali ne. Pevci naj se zavedajo svoje pomembne
vloge. Pevske vaje so kdaj nemala žrtev, a naj jih vodi zavest, da opravljajo delo
posebne vrednosti. Sedanja kriza v pevskih zborih je trenutna ali pa začetek konca?
Cerkveno petje naj bo vsekakor v ospredju našega splošnega zanimanja. Hvala pevcem
po naših župnijah, da s svojim osebnim zgledom in pričevanjem skrbijo za ugled
župnije. Zato – ZAHVALA VSEM.
Ž.I.

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

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v novembru 2018
Dravograd: Lars Erjavc
Šempeter: Krasnik Zoja, Tia Božič
Črneče: Lorela Čeru

Srečnim staršem čestitamo

Poroke v novembru 2018
V novembru ni bilo nobene poroke

POGREBI v novembru 2018
Šentjanž: Dušan Žvikart, Adolf Krajnc
Naj v miru počivata!

ŠALA ZA KONEC
KRAVA – Učiteljica v šoli naroči: »Učenci, narišite poljubno sliko in
mi jo oddajte na koncu pouka!« Ob koncu pouka vsi oddajo risbe, le
Janezek odda prazen list papirja. Učiteljica ga začudeno vpraša: »Kaj
pa si ti narisal Janezek?« – Janezek urno odgovori: »Ja travo in
kravo.« – »In kje ti tu vidiš travo?« ga vpraša učiteljica. – »Krava jo je
pojedla.« – »In kje je potem krava?« ga dalje vpraša učiteljica. – »Ja,
krava je pa šla, ker ni bilo trave.« odgovori Janezek.
RAJE NE – »Mami, a naj očku pokažem test od matematike, za
katerega sem dobil enico?« – »Danes raje ne, saj sem mu pokazala
že račun za elektriko.«
------------------------------------------------------------------------------------AKVIZITER – Pri vratih pozvoni. »Dober dan fantek, je oče morda
doma?« vpraša akviziter. – »Ni ga.« – »Kje pa je?« – »Ne vem, ga
grem vprašat.«
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja občasno. Tisk: BAJA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek.
Naklada 150 izvodov

