20.jubilej župnijske Karitas Črneče – 24.11.2019
Med nedeljsko mašo smo v Črnečah
obeležili 20 let delovanja župnijskega
Karitasa. Predsednica Mira Mori Hribar
je predstavila delo te človekoljubne
organizacije v dveh desetletjih in načrt
za prihodnost. Posebne pozornosti je
bila deležna prva predsednica in
pobudnica Berta Mlakar. Po maši smo
se ob sladkih dobrotah še podružili v
župnišču. Iskrene čestitke župnijskemu
Karitasu in še mnogo srčnosti v prihodnje!

Franci Kotnik

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – december 2019
Nedelja 1.dec. – nedelja Karitas in prva adventna nedelja/nabirka za Karitas
Četrtek 5.decembra - MIKLAVŽEVANJE po župnijah
Četrtek 5.decembra ob 18.00 – Molitvena ura za duh. poklice – sodelujejo birmanski pripravniki
Nedelja 8.december – Praznik Brezmadežne; maše po razporedu
Sreda 11.december – prvo srečanje DRANEVA po maši v Dravogradu
Petek 13.december ob 17.00 – Družinski verouk
Ponedeljek 16.december ob 6.00 – Svitne pri Sv.Križu
Četrtek 19.december ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/
Sobota 21.december – 10.obl. smrti župnika Danijela Slatineka
Torek 24.december – božične maše svetega večera – po razporedu
Sreda – Božič – maše po razporedu
Četrtek 26.decembra – god prvega mučenca Sv.Štefana – maše po razporedu
Petek 27.decembra – god zavetnika farne proštijske cerkve Sv. Janeza Evangelista
Nedelja 29.decembra – Nedelja Sv. Družine z blagoslovom otrok pri sv.mašah
Sreda 1.januar 2020 – NOVO LETO – maše po razporedu

STATISTIKA: Ker objavljamo vsaki teden nekaj podatkov o krstih, pogrebih in
porokah, odslej tega ne bomo objavljali za mesečno poročilo. Ni prav, da se stvari
podvajajo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANJE – Pacient reče psihiatru: ''Vsako noč imam iste sanje.'' - Psihiater: ''Pripovedujte,
kaj se dogaja.'' - Pacient: ''Vedno stojim pred vrati, kjer je obešen list. Potiskam in
potiskam vrata, pa se ne odprejo.'' – Psihiater: ''Zanimive sanje. In kaj piše na listu?''
Pacient: ''Vleci!''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja mesečno. Tisk te številke: župnija Dravograd. Prosimo za prostovoljni prispevek.
Naklada 140 izvodov

Mesečno
glasilo
Leto: IV.
Številka
87 / 2019

UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji mesečnega glasila Studenec,
prijazno pozdravljeni ob pregledu
dogajanj v mesecu novembru. Ni se jih
veliko nabralo, zato je ta številka
tanjša. So pa bila srečanja zanimiva. Za
nami so seje vseh ŽPS v PZD. Polno
raznih sklepov smo naredili. Koliko pa
jih bomo uresničili, pa je drugo

vprašanje. Trudimo se vsak na svojem
področju, da bi naše župnije
napredovale v spoznanjih, izzivih in da
bi jih smelo uresničili.
Letos smo se s polovico birmanskimi
pripravniki popeljali na srečanje
pripravnikov z nadškofom. Res je bilo
za naše mlade zanimivo in pestro
dogajanje po delavnicah in slovesna

sv.maša je vse udeležence primerno
razgibala. Upamo na rezultate tega
srečanja, saj so mladi dobili veliko
informacij, pobud in so se obogatili s
spoznanji občestvenosti. Na srečanju se
nas je zbralo skoraj 1200 mladih iz
nadškofije.
Lepi dogodek je bilo tudi srečanje
zakonskih jubilantov. Škoda da se vsako

leto tega srečanja udeleži le peščica, pa
še to tisti z dolgoletnim stažem v
zakonu. Mlajši generaciji menda to ni
zanimivo. Škoda. Naj prihajajoči
adventni čas v nas prebudi željo po
svetlobi Gospodovega sijaja, ki naj
prežari našo ljubezen do Njega, ki nas
znova in znova vabi v svoje neminljivo
prijateljstvo.
župnik Igor

DOGAJANJA V NOVEMBRU 2019
Martinova nedelja v Libeličah – 10.11.2019
Na povabilo libeliške župnije so se
gostje
iz
Potoč/Bach
in
Suhe/Neuhaus udeležili sv. maše
v farni cerkvi sv. Martina. Nekaj
pevcev iz sosednje župnije Suha
in Potoč je lepo sodelovalo pri
bogoslužju z organistko Jano
Močilnik. Po maši pa so jih naši
pevci povabili na skupno kosilo na
kmetiji Buč v Libeličah in
pokušino novega vina.
Farani na poti k sv. maši v Libeličah. Po maši agape pred cerkvijo sv. Martina…gostje iz
sosednje fare Potoče/Bach…Med gosti je bila tudi predsednica cerkvenega sveta Gerti
Maurel/Suha in župnik Mihael Golavčnik/Žvabek ter libeliški župnik Franček Kraner.

Vtisi o DNEVU STARŠEV v novembru – 9.11.2019
Prvo srečanje za starše v tem pastoralnem letu je prineslo gosta Jasno Bohnec in Gregorja
Bohneca. Lahko bi samo rekli, »kapo dol«. Odlično in zelo uporabno predavanje, z veliko
praktičnimi vzgojnimi primeri in napotki.
Gregor, kot strokovnjak za delovanje možganov je predstavil zakaj je danes otroke tako
težko stimulirati. Problem je,
ker nas je način življenja prignal
tako daleč, da imajo otroci
takoj vse na dosegu roke.
Namesto, da bi pustili, da otroci
v
življenju
izkusijo
tudi
»trpljenje« stremimo k temu,
da bomo čim bolj zadovoljili
njihove vedno večje potrebe.
Naučiti se morajo »trpeti«.
Trpljenje je normalen del
življenja. Brez trpljenja ni sreče!
Otroci, ki so celi dan srečni
imajo ponoči nočne more.
Rešitve? Prijetnost naj ne bo pravica otroka. Tudi naša pravica ni! Normalno je, da se je
treba v življenju truditi za srečo in udobje. Nekaj primerov, kjer pretiravamo pri vzgoji:
polni hladilnik, nove in nove igrice, nič zadolžitev doma (pranje avta, pospravljanje,
čiščenje kopalnice …), vsak teden sveža posteljnina. Dober vzgojni primer je npr.
kampiranje, kjer mnogo udobja odpade.
Jasna, kot socialna pedagoginja, katehistinja in mama, pa je v nadaljevanju spregovorila o
stalnicah pri verski vzgoji.

Srečanje zakonskih jubilantov PZD – 17.11.2019
V nedeljo, 17. 11. 2019, smo v naši župniji Dravograd delili veselje z zakonci
jubilanti iz vseh župnij PZD. Povabljenih je bilo 86 parov, ki so letos praznovali
jubileje okroglih obletnic. Odzvalo se je 13 parov, žal sta dva para zbolela in sta
udeležbo odpovedala. Preostalih 11 parov pa je sledilo slovesni maši, ki jo je
daroval naš župnik Igor. Za uvod v mašo je poskrbela Bernarda Šlebnik Gnamuš, ki
je vse slavljence pozdravila z izbranimi pozdravnimi besedami. Izrazila je veselje
nad njihovo zvestobo, saj je bilo na srečanju kar 5 zlatororočenskih parov. ”
Spoštovani jubilanti,

V svojem govoru je povedala med drugim tole:''V imenu naše župnije, ki je tudi
letos gostitelj te slovesnosti, se vam z vsem srcem zahvaljujemo, da vztrajate v
zakonu in sledite ter izpolnjujete Njegov božji načrt. Ostanite še naprej naši dejavni
pričevalci, še posebej mladim, ki se šele odločajo stopiti na to pot. Bodite vzorniki!
Ob praznovanju vašega jubileja vam iskreno čestitamo in izrekamo iskreno
zahvalo.”
Po maši pa smo se povezali v molitvi za poseben blagoslov, ki ga je župnik podelil
vsem slavljencem, jih prijazno nagovoril ter klical nanje blagoslov od Boga.
Popoldanski čas pa smo preživeli v druženju pri skupnem kosilu pri Sv.Križu nad
Dravogradom. Takšna srečanja utrjujejo našo medsebojno povezanost ter
podirajo meje med župnijami, za kar si tudi prizadevata naša duhovnika.
udeleženka

