NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – november 2019
Petek 1.nov. – molitve na grobovih po razporedu
Sobota 2.nov.– Vernih duš dan - maše po razporedu
Nedelja 3.nov.ob 9.30 – Zahvalna nedelja pri Sv. Ožboltu
Nedelja 3.nov.ob 11.00 – zahvalna nedelja na Viču
Četrtek 7.nov.ob 16.30 – seja ŽPS Libeliče
Petek 8.nov ob 17.00 – družinski verouk v Dravogradu
Sobota 9.nov. – sobotni verouk od 9.00 -11.00 ure
Nedelja 10.nov. ob 11.00 – Martinova lepa nedelja v Libeličah
Nedelja 10.nov.ob 12.00 seja ŽPS Ojstrica
Torek 12.nov. ob 19.30 – seja ŽPS Šempeter
Nedelja 17.nov. ob 9.30 – srečanje ZAKONSKIH JUBILANTOV v Dravogradu
Torek 19.nov. ob 19.30 – seja ŽPS Šentjanž
Četrtek 21.nov.- Priprava na krst /za starše in botre/
Petek 22.nov. ob 18.30 – praznovanje godu Sv.Cecilije s sveto mašo
Petek 22.nov.do 24.nov. – duhovni vikend za drugo triado
Nedelja 24.nov . – nedelja Kristusa Kralja (zadnja nedelja v cerkvenem letu)
Ponedeljek 25.nov. ob 20.00 – srečanje dveh Pastoralnih zvez v Slovenj Gradcu
Ponedeljak 25.nov. – začetek tedna Karitas
Sreda 27.nov. – koncert Klica dobrote v Celju (prenos po TV SLO)
Četrtek 28.nov. ob 16.30 – seja ŽPS Črneče
Petek 29.nov - 1.dec – Alfa vikend za udeležence tečaja Alfa v Slov.Gradcu
Nedelja 1.dec. – nedelja Karitas in prva adventna nedelja

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v oktobru 2019

Dravograd: Julija Pečnik;Tanja Simič in Žana Korošak
Šempeter: Žiga Čurč
Libeliče: Ana Ridl
Srečnim staršem čestitamo

Poroke v oktobru 2019

Šempeter: Bojan Uršej in Sonja r. Polajžar
Dravograd: Zlato poroko sta obhajala Mira in Ivan

Mlakar iz Dravograda.

Čestitamo!

POGREBI v oktobru 2019

Dravograd: Jožefa Ferenčak in Ida Skrbiš.
Črneče: Andrej Gorinšek, Pavel Kac (pokopan

V

Šentjanžu).

Libeliče: Antonija Vernekar

Naj v miru počivajo!

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
86 / 2019

UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji mesečnega glasila Studenec,
prijazno pozdravljeni ob pregledu
dogajanj v mesecu oktobru. Kar hitro
se je spet tudi ta mesec zavrtel. Kar
prvo nedeljo v oktobru smo v
Dravogradu praznovali dan zahvale za
vse, kar mo pridelali na naših vrtovih,
njivah,
travnikih,
sadovnjakih,
gozdovih.. Sploh je mesec oktober
primernejši za zahvalo za vse kar
prejemamo, saj je narava še tako lepa,
polna žlahtnih sadov za razliko od
novembra, ko je že vse turobno.
Skratka, vsem prisrčen Boglonaj za vse,
kar dobrega dajete tudi nam

duhovnikom.
Kakor piše Marko, ki je odgovoren za
mlade v naši PZD, se je v SG začel tečaj
Alfa za mlade. Tečaj so mladi lepo
sprejeli, odzivi so še nas pozitivno
presenetili. Smo veseli, da se je večina
mladih
odzvala
vabilu.
Mesec
november prinaša nadaljevanje tečaja
Alfa za mlade v SG, vsako soboto ob
17. uri. Spomnimo na Alfa vikend od
29.nov.-1.dec. Ta vikend bo nekje na
polovici tečaja Alfa za mlade in je neke
vrste vrhunec celotnega tečaja. To je
najpomembnejši dogodek to jesen za
mlade in ima prednost pred vsemi
ostalimi aktivnostmi za mlade! Želimo
se veliko ukvarjati z mladimi da bi rasli
v spoznanju in trdnosti odnosa z
Jezusom. Radi molimo za to.
Tudi birma je bila svojevrstna
izkušnja za mlade in naše
animatorje. V veselju in
pričakovanju,
da
morda
prinese le nekaj sadov za vso
prizadevanje, ki smo ga imeli z
njimi. Sprejmite vsi akterji
prisrčno zahvalo za vse delo in
molitve, ki ste jih vlagali vanje.
župnik Igor

DOGAJANJA V OKTOBRU 2019
SVETA BIRMA V PZD – 19. IN 20.oktobra 2019
V naši PZD je birma vsako
leto
za
devetošolce.
Ogromno dela za vse, ki se
ukvarjamo
z
mladimi
veroučenci. Zavedamo se,
kako krhko je njihovo
versko življenje a tako
dragoceno Jezusu. Zato
smo naredili vse, da jim
pomagamo k ohranitvi tiste
minimalne vere, na kateri
lahko Jezus gradi svojo
Ljubezen. Praznovanje je
bilo lepo in posebno
čustveno ter staršem in
botrom v ponos. Tako so
starši dosegli enega
izmed
ciljev
vzgoje.
Upamo, da bodo odslej
še bolj čuteči do svojih
odraščajočih
fantov
oz.punc.
Zahvala
velja
vsem
katehetom, animatorjem in
veroučiteljem,
ki
so
pripravljali mlade na ta
pomemben zakrament za
krščansko življenje.

(na sliki zgoraj birmanci Dravograd,
na srednji birmanci pri Šempetru
in spodaj birmanci pri Sv. Križu.

ZAHVALNA NEDELJA V DRAVOGRADU – 6.oktober 2019
Dan zahvale v Dravograsjki
cerkvi smo opravili kar na
prvo nedeljo v oktobru, kar
je naša dolgoletna praksa.
Letos so jo pomagali
sooblikovati
člani
Turističnega
društva
Dravograd, ki so pred oltar
postavili čudovito podobo
iz domačih pridelkov ter
tako Bogu izrekli veliko
zahvalo za vse, kar smo v
tem letu prejeli. Naslednjo
nedeljo je bila zahvalna
nedelja na Ojstrici, kjer domačini prinesejo veliko dobrot v košarah k blagoslovu. Bogu
hvala za obilne dobrote, ki smo jih bili v tem letu deležni. Hvala torej TD Dravograd za
tako zgovorno sodelovanje. Vabimo tudi ostala društva k sodelovanju ob kakšni priliki.

ČUDOVITA PRINCESA – delavnica za mame in njihove hčerke –
12.oktober 2019
Delavnica Čudovita princesa je bila namenjena mlajšim deklicam, ki vstopajo v puberteto.
Delavnica jih je seznanila s spremembami, ki se dogajajo med odraščanjem in s katerimi se
morda že srečujejo. Mnoge
bodo že imele izkušnje
telesnih in čustvenih
sprememb. Vse pa bodo
spoznale, zakaj so te
spremembe nujne in lepe.
Program deklicam pomaga,
da se seznanijo s svojo
dekliškostjo, da na zabaven
način spoznajo spremembe, s
katerimi se bodo srečale v
puberteti, ter jim daje moč in
zaupanje, da se v svojem
telesu, ki se iz dneva v dan spreminja, počutijo dobro. Program je omogočil obilo pogovora
med deklico in mamo o vseh temah, ki se tičejo odraščanja. Našega srečanja se je
udeležilo 9 mamic s hčerkami.
SOBOTNI VEROUK – 12.oktober 2019 - To soboto pa so se odvijala tudi prva sobotna
veroučna srečanja z igro in izbranimi temami. Otroci so bili zelo nagovorjeni in veseli, da so
se bili pripravljeni starejši animatorji z njimi ukvarjati v svojem prostem času.

