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UVODNA BESEDA UREDNIKA
Prijatelji mesečnega glasila Studenec,
prijazno pozdravljeni ob pregledu dogajanj
v mesecu septembru v naši PZD. Korajžno
smo zakorakali v novo veroučno leto. Bilo
je sicer nekaj pripomb, ker pač človek težko
stopi iz ustaljenih navad. A ko so starši
spoznali, da revolucionarnih sprememb le
ni, kot so jih pričakovali, smo smelo začeli z
resnim delom. Po vseh župnijah so bile
katehetske nedelje in blagoslov torb je
prinesel
nekaj
svežine
v

dogajanje v septembru, o čemer teče
beseda v tem glasilu. Lepa dogajanja so bila
tudi ob srečanjih za starejše, bolnike. Sveto
maziljenje so prejeli mnogi na ta lepi
dogodek, ki so ga organizirale posamezne
Karitas naših župnij. Tako v Črnečah,
Libeličah in Šentjanžu. Hvala vsem in

vsakemu za to skrbno pozornost. Duhovna
oskrba za ostarele po naših domovih se
redno odvija. Franček skrbi za DSČ, meni so
zaupani oskrbovanci v domu Sv.Eme. V
Črnečah je vsak ponedeljek sveta maša, v
Šentjanžu pa vsaki torek.
Molitveni dan za duhovne poklice je tudi
tokrat lepo uspel, saj smo organizirali cel
avtobus molivcev, seveda ob sodelovanju
zgornje dravske doline. Hvala za molitev.
Tudi za tisto, ki se odvija vsaki torek v
Dravogradu. Ob godu bl.Antona Martina
Slomška je bila naša molitev še toliko bolj
goreča, saj smo molili za Slomškovo
kanonizacijo.

Spominski dogodek ob 20.obletnici nabave
in posvetitve novih zvonov je razgibal
župnijo Sv.Peter na Kronski gori. Tako smo
se Bogu zahvalili za tiste prelepe trenutke,
ki so vredni spomina in pozornosti še po
tolikih letih.
župnik Igor

DOGAJANJA V SEPTEMBRU 2019
Srečanje starejših in bolnikov V Črnečah – 1.9.2019
Prvo nedeljo v septembru so župnijska Karitas, krajevni odbor RK, krajevna
skupnost in gasilci PGD pripravili vsakoletno srečanje starejših,bolnih in invalidov.
Srečanje se je pričelo s pozdravom predsednice župnijske Karitas Mire
Mori Hribar, nadaljevalo pa z mašo, ki sta jo darovala župnika Franček Kraner in
Jože Hrastnik. Ta je
navzoče tudi nagovoril z
izbranimi besedami.
Duhovnika sta med mašo
prisotnim podelila
zakrament bolniškega
maziljenja. Mašno daritev
je lepšalo petje župnijskega
zbora. Sledilo je družabno
srečanje.
Franci Kotnik

Družinski verouk v Dravogradu – prvič pri Križu
Začelo se je novo veroučno leto
in z jutrišnjo nedeljo bomo tudi
v Dravogradu stopili v nove
izzive
katehetskega
leta.
Nekoliko
smo
preuredili
‘klasičen’ verouk, saj želimo več
sodelovanja s strani staršev in
nudimo, posebej ob sobotah,
več dejavnosti in novih izzivov,
ki jih lahko kristjani skupaj
odlično rešujemo. Sobotne
dodatne ure verouka bodo
namenjene
tudi
staršem,
posebej pa bodo nagovarjale naše otroke v času iskanja njihovega globljega
odnosa z Jezusom in njegovim občestvom v župniji.
Skupina staršev, sedem družin, pa se je odločila, da bodo skupaj z župnikom
Igorjem šli še dalje. Vključili so se v takoimenovani družinski verouk in petkov
večer je bil prvi stik s povsem novo obliko srečevanja staršev in otrok skozi

katehetsko leto. Pretekli petek smo imeli spoznavni večer in na predvečer
praznika Povišanja Sv.Križa smo resno zajadrali v nove izzive. Preko powerpointa
smo spoznavali prve lekcije verouka, zajadrali v pogovor o Mariji in Bogu, ki nam
daje v življenju veliko znamenj, tudi po Mariji, da ne bi zašli na kriva pota življenja.
Zaobšli nismo niti praznika Povišanja Sv.Križa, saj smo se za prvo srečanje načrtno
odločili, da ga uresničimo v cerkvi pri Križu in v novih mežnarskih prostorih, ki
bodo odslej služila skupnim dejavnostim naše PZD. In prav smo imeli, res je bilo
lepo.
Kaj naj zapišemo po prvem takem srečanju? Bilo je nekaj povsem novega za starše
in otroke, pa tudi župnik je pred novim izzivom in verjamemo, da bomo v sozvočju
s svetim Duhom iskali in našli globlje sledi božjega v sebi, da utrdimo svojo vero in
krepimo občestvo. Pridružili smo se tudi romarjem iz Eibiswalda, ki so ta večer
prišli na vsakoletno romanje, da nadaljujejo tradicijo, ki poteka že od leta 2004.
Bila je dvojezična maša in otroci veroučenci so veselo sodelovali pri slovesnosti z
ministriranjem ter se čudili tako posebni maši v dveh jezikih.
Naše srečanje je bilo res pestro, zanimivo in povezovalno, saj smo ostali še dolgo
skupaj v prijetnem klepetu in okrepčilu, pravzaprav skupni večerji. Hvala staršem
in župniku za zanimivo novo izkušnjo.
Zofija M.- veroučiteljica

Dan molitve za duhovne poklice na Ptujski gori –
14.9.2019
Danes se je na Ptujski gori zbrala napolnjena cerkev molivcev za duhovne poklice,
ministrantov ter duhovnikov mariborske nadškofije. Tudi iz Dravograda in zgornje
dravske doline se je že zjutraj odpravil poln avtobus romarjev. Pred sveto mašo je
v čudovitem sončnem vremenu potekal raznolik program, od srečanja
ministrantov v romarski
hiši, skupnega križevega
potu od vznožja Ptujske
gore do cerkve, v cerkvi
pa je medtem potekala
molitvena ura pred
najsvetejšim.
Pri sveti maši, ki jo je ob
somaševanju škofijskih
duhovnikov
vodil
nadškof Alojzij Cvikl,
smo skupaj molili za
nove duhovne poklice
in stanovitnost ter

svetost duhovnikov. Gospod nadškof je ob prazniku povišanja Svetega Križa še
posebej poudaril pomen darovanja ter žrtvovanja tako molitev, kot tudi dobrih del
in trpljenja.
Sledil je še slovesen sprejem
treh novih stalnih diakonov ter
sprejem enega bogoslovca v
diakonat. V prijetnem vzdušju
smo
se
z
obljubo
čimprejšnjega srečanja razšli.
MJ

Spominska slovesnost ob 20.
obletnici novih zvonov – 22.9.2019
V nedeljo 22.septembra, na Slomškovo nedeljo, je bila v župniji Sv.Peter na
Kronski gori posebna spominska slovesnost, pri kateri smo se spomnili
20.obletnice nabave novih zvonov. Tisto leto 19.9.1999 je namreč prihajal v
Slovenijo papež Janez Pavel
II, ki je tega dne razglasil
našega škofa Antona Martina
Slomška za blaženega. Ob tej
priliki so mojstri zvonjenja
‘trjančili’ na nove zvonove, ki
jih je za to priložnost
posodila
naša
župnija.
Naslednjo nedeljo 26.9.1999
pa so bili posvečeni in
potegnjeni v zvonik domače
cerkve. To slovesnost je vodil
takratni kanonik stolne župnije Maribor g.Stanislav Lipovšek. Zato smo se 20 let
pozneje s posebno slovesnostjo spomnili tega izjemnega dogodka. Povabili smo še

živeče botre zvonov in potomce že pokojnih botrov, ki so s strani voditelja
slovesnosti g.Igorja Glasenčnika, prejeli posebno spominsko zahvalo. Vsi gostje pa
spominsko podobico. Krajevna skupnost Šentjanž in občina Dravograd pa sta ob
sodelovanju Dravita pripravila za vse navzoče malico. Okrog 150 vernikov se je
udeležilo slovesnosti, pri kateri je s svojimi glasbenimi stvaritvami sodeloval
domači cerkveni pevski zbor ter godba na pihala Šentjanž. Župnik Igor se je vsem
lepo zahvalil in povabil k praznovanju.

25. dobrodelni koncert Karitas PZD – 27.9.2019
Tudi letos je ob koncu meseca septembra potekal dobrodelni koncert Karitas
Pastoralne družine Dravograd. Že 25. po vrsti. Veliko dobrih glasbenikov se je
zvrstilo, posebej smo bili veseli navzočnosti otrok iz 3.osnovne šole Slovenj
Gradec, Nuše Derende in ostalih dobrih pevcev in pevk iz domačih logov in gostov.
Program je povezovala Anita Špringer in dvorana Špic D je bila polna dobrih ljudi.
Hvala vsem nastopajočim in poslušalcem, ki ste s svojim darom (nakupom
vstopnine) omogočili zbiranje prepotrebnih sredstev za delovanje naših Karitas
skupin po posameznih župnijah.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V PZD – oktober 2019
Torek 1.oktober: začetek rožnovenske pobožnosti v župnijah molitev rožnega venca pred mašo
Nedelja 6.oktober: ZAHVALNA NEDELJA v DRAVOGRADU ; razstava pridelkov
Sreda 9.oktober ob 18.00 – srečanje vseh ŽPS pri Sv.Križu s sveto mašo v začetku
Četrtek 10.oktober ob 17.30 – srečanje birmancev z molitvenimi botri v Dravogradu
Petek 11.oktober – družinski verouk v Dravogradu
Sobota 12.oktober – delavnica Čudovita princeska od 9.00 – 12.00 v Dravogradu
Sobota 12.oktober – SOBOTNE SKUPINE ZA VEROUČENCE v Dravogradu. Od 3. do 6. razreda od
9.00 do 11.00, za starejše od 10. do 12.00. V Šentjanžu za 3,4,5,6, razred od 10.30 do 12.00.

Nedelja 13.oktober – srečanje vseh članov Živega rožnega venca v Šempetru
Ponedeljek 14.oktober ob 17.30- skušnja vseh birmancev v Dravogradu z birmovalcem
Torek 15.oktober – začetek tridnevnice pred birmo
Sreda 16.oktober – spoved birmancev ob 17.00
Četrtek 17.oktober ob 17.00 – RAZGOVOR ZA KRST /starši+botri/
Četrtek 17.oktober – srečanje birmancev s slavilno skupino Svetnik, nato maša
Četrtek 17.oktober ob 17.00 - spoved staršev, botrov (gostujoči duhovnik)

Petek 18.,oktober ob 18.00 – molitev birmancev, molitvenih botrov, staršev, botrov,
katehetov, animatorjev (za birmance)
Sobota 19.oktober ob 9.00 – sveta birma v Šempetru (gen.vikar Lesnika)
Sobota 19.oktober ob 11.00 – sveta birma pri Sv.Križu (gen.vikar Lesnika)
Sobota 19.oktober ob 15.00 – zlata poroka Mlakar v Dravogradu
Nedelja 20.oktober ob 10.00 – sveta birma v Dravogradu (nadškof Cvikl)
Nedelja 27.oktober – Žegnanjska nedelja pri Sv.Magdaleni ob 11.00
Ponedeljek 28.oktober ob 19.30 – seja ŽPS Dravograd

ROŽNI VENEC...
Dolgočasna in zastarela molitev? Je dolgčas spremljati rojstvo Gospoda,
njegovo življenje, smrt in vstajenje? Pri vsaki desetki moliti najlepšo molitev,
ki jo je učil?
Mislim, da ne. Koliko priložnosti je za molitev rožnega venca, komu vse lahko
namenimo vsaj eno desetko. Potreb je res veliko. Tudi ljudi, katerim lahko z
molitvijo rožnega venca
izkažeš svojo hvaležnost.
Kaj je Živi rožni venec?
Že sam izraz nam pove, da
je molitev rožnega venca
nekaj živega, kajti povezani
smo v občestvo živih ljudi,
ki molijo k živemu in
resničnemu Bogu. Živi rožni
venec (ŽRV) pomeni
skupino molivcev, zbranih v
enem ali več vencih po 20 oseb, ki ob premišljevanju Jezusovega in Marijinega
življenja molijo eno od 20 skrivnosti rožnega venca. Tako en venec molivcev
izmoli vsak dan vse 4 dele rožnega venca.
Bog, ki je Ljubezen, nam daje v življenju čudovite priložnosti, da tudi mi,
zakoreninjeni v Njem, ljubimo svoje brate in sestre. Ena takih priložnosti je
molitvena naveza: vsak član zmoli na dan eno desetko: Očenaš, 10-krat
Zdravamarija, nato Slava Očetu in Jezus, odpusti nam... Za vsak mesec posebej
je določena ena skrivnost, da jo bolj premišljuje. Ko se prične drug mesec,
vzame naslednjo skrivnost.






Molitveni nameni pa so lahko naslednji:naše družine,
našo mladino,
duhovne poklice in svetost poklicanih,
za versko mlačne in neverujoče,
za bolne in trpeče,
za naše rajne in duše v vicah.

MISIJONSKA NEDELJA V
OKTOBRU
Kdo je pravzaprav misijonar?
"Kdor
širi
krščansko
vero
nekristjani," suhoparno
razlaga
slovenskega knjižnega jezika.

med
Slovar

Zanimivo je, kako poslanstvo misijonarja
podrobneje opisujejo pri Nacionalnem centru za
informiranje in poklicno svetovanje na Zavodu za
zaposlovanje. Tako lahko beremo: »Misijonar
poleg duhovniškega dela skrbi tudi za izboljšanje življenjskih razmer prebivalcev krajev,
v katere je poslan, da odhaja med ljudi ter jim s svojim delovanjem najprej pomaga, da
se začnejo zavedati človeškega dostojanstva do sebe, soljudi, narave in družbe, da delo
misijonarja zajema tako pastoralo kot socialno pomoč, da misijonarji gradijo cerkve,
šole, dispanzerje, ceste in ostalo infrastrukturo ter se ob tem dejavno ukvarjajo z
ozaveščanjem ljudi v šolah ali v zdravstvenih centrih. Skratka, storitev misijonarja je
izboljšanje življenjskih pogojev v nerazvitih državah oziroma v tako imenovanem tretjem
svetu ter ustanovitev nove krajevne Cerkve na področju, kjer deluje.«
Večkrat je slišati očitke, da gre za vsiljevanje krščanske
vere in kulture v tretjem svetu. Takšno razumevanje je
napačno ter je sad nepoznavanja misijonskega
poslanstva in slabotne vere, celo nevere. Misijonar je
poklican oznanjati Jezusa s svojim življenjem in besedo,
a v polnem spoštovanju vesti vsakega človeka. Je
Jezusovo orodje.
Po: radio.ognjisce.si

POGOVOR MED
MLADO MATERJO IN DUHOVNIKOM
Mlada mati je prišla k duhovniku, da bi
vpisala svojega otroka k verouku kot pripravo
za prvo obhajilo. Najprej jo je zanimalo,
koliko časa traja verouk.
- Najmanj dve leti.
- Dve leti? Toliko časa!
- Gospa, spremljate svojega otroka ne
vem koliko let k telovadbi in v glasbeno šolo,
pa se ne čudite obveznostim.
- Nimam toliko časa.
Slišala sem za duhovnika, ki ne zahteva
dolgotrajnega nauka.

- Ta duhovnik se ne drži skupnih pravil
in obveznosti in je za tako ravnanje sam odgovoren.
Pa pojdite k njemu.
- Kakšni pa ste vi, duhovniki...?
- Priprava na obhajilo je tudi nedeljska
maša. Mati naj spremlja otroka k maši in
naj mu tako daje zgled.
- To je druga stvar. Jaz nimam časa.
- Gospa, si želite moralno zdravega otroka
in bodočega odraslega ali pa samo 'fešto',
ki jo pač treba pripraviti po tradiciji. Potem
pa ne bo nikogar več v cerkvi, ne vas ne vašega
otroka? Nihče vas ne sili. Odločite sama!
Šport zahteva pripravo, glasba zahteva
pripravo, tudi naše življenje, saj ni cilj verouka
samo prvo obhajilo. Lahko se zgodi,
da se bo otrok naveličal bodisi športa, glasbe,
kot človek z moralnim čutom pa bo živel vse življenje.

STATISTIKA v Pastoralni zvezi Dravograd:
KRSTI v septembru 2019

Dravograd: Tinkara Potočnik – krščena pri Sv.Križu
Ojstrica: Max Verko – krščen pri Sv.Duhu
Libeliče: Jan Ridl; Neja Brumnik; Jan Pšeničnik
Črneče: Urban Cehner; Anže Zupanc
Srečnim staršem čestitamo

Poroke v septembru 2019
Libeliče: Jure Viderman in Maja roj. Žvikart (v Šentanelu)
Dravograd: David Rotovnik in Mateja roj. Kotnik; Tomaž Sekolovnik in Janja roj. Tomaž;
David Šisernik – Metka roj. Balalan;
Šempeter: Slatinek Matic in Mojca roj. Drevenšek

POGREBI v septembru 2019
Šentjanž: Drago Vinšek
Dravograd: Marija Klančnik; Mirko Štaher; Štefanija Oder; Nejc Brečko
Naj v miru počivajo!

Nemogoče je beseda, ki jo izgovarjajo le mali ljudje, ki lažje živijo v svetu, ki jim je dan,
namesto da bi ga skušali spremeniti.
Nemogoče ni dejstvo, je mnenje. Nemogoče ni pravilo, je izziv. Nemogoče ni enako za vse.
Nemogoče ni za vedno.
Studenec izdaja Pastoralna zveza Dravograd, odgovarja: Igor Glasenčnik – proštijski župnik
moderator; Izhaja mesečno. Tisk: BAYA DESIGN Črneče, Prosimo za prostovoljni prispevek.
Naklada 140 izvodov

