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 Koronavirus – tegoba našega časa 

Še vedno nas ogroža, še vedno je 
med nami ta nevidni virus, ki nam 
ustavlja življenje. A Bog je močnejši 
od vsakega virusa. Ko bi nas le 
‚okužil‘ virus ljubezni do Boga in 
bližnjega! To bi bila revolucija 
ljubezni. Pred tem gotovo ne bi 
bežali ali razkuževali rok. ? 
O Bog, pokaži nam poti, da pridejo 
vsi ljudje k Tebi, ki si in daješ 
življenje.‘ 
Hvala ti za naše mlade, ki se 
veselijo življenja in svoje 
prihodnosti. Želijo hoditi s Teboj in 
ob vzgledu vestnih kristjanov. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Besede spodbude in zahvale naših škofov ob končanju epidemije.       
(za kroniko dogajanj)

 Dragi bralci in naročniki našega glasila Studenec. Zavrteli so se kar štirje meseci, ko 

smo izdali prejšnjo številko glasila Studenec. Pred mesecem bi naj izšla že ta številka, a 

kaj ko ni bilo dogajanj, da bi jih objavili. Ta nesrečni COVID 19 nam je res zamajal naše 

pastoralno življenje. Že res, da so se sprostile vsaj svete maše, a dogajanj, ki bi nas 

povezovale med seboj, pač ni bilo. Gotovo je to za duhovno življenje ene PZD velika 

škoda. Nas morda želi Bog preko teh nevšečnosti le kaj naučiti?! Kdo bi le vedeli! 

Prepričan pa sem, da na tej poti gotovo nismo brez Njega, ki nas spremlja.    Le zaupati 

moramo, saj je On voditelj naših življenj. Brez Njega pač ne moremo in ne zmoremo 

ničesar storiti. Z nami bo namreč do konca sveta. Verujemo Njemu to? V tej številki so se 

nam oglasili naši animatorji, ki so sicer pripravili letošnji oratorij, a ga niso izvedli v 

polnosti. So pa nam zaupali, kaj delajo in čutijo. Hvala Bogu za njih.  



Slovenski škofje se zahvaljujemo duhovnikom, ki v času epidemije COVID-19 ostajajo zvesti pastirji 

zaupanega ljudstva. Mnogi kot pravi očetje skrbijo, da župnijske in druge skupnosti kljub telesni razdalji 

ostajajo povezane in tako krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom in redovnicam za 

vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in ljudem. Zahvaljujemo se tudi vsem vernikom, ki 

potrpežljivo in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako prispevajo k zaustavitvi širjenja 

epidemije ter varujejo ostarele, bolne in druge ogrožene skupine, ki bi se lahko brez sprejetih ukrepov okužile 

in imele resne zdravstvene težave z mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovnim in 

vladnim službam, da so s svojim ravnanjem prispevali k omejitvi širjenja epidemije. 

Slovenski kristjani smo letos doživeli veliko noč podobno kot apostoli na velikonočno jutro: zaprti v svojem 

domu in med svojimi bližnjimi. Gospod je vstal in je z nami na vseh naših življenjskih poteh, še posebej v 

preizkušnjah, zato zaupamo, da je pred nami svetla prihodnost žive vere. Naša vera v vstalega Jezusa Kristusa 

je močnejša od pregrad in telesnih meja. Želimo si, da se naša občestva čim prej ponovno združijo ob oltarni 

mizi, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da nevarnost epidemije ni minila in da se razmere lahko hitro zaostrijo. 

Tečaj za zakon v Dravogradu –            

12.,13., in 14.junij 2020  

Pod geslom: ‚‘DOKLER VAJU SMRT NE LOČI…je v 

Dravogradu potekal letošnji tečaj priprave na zakon. 

Tako se je 15 parov udeleževalo tridnevnega tečaja za 

zakon v upanju, da bodo lahko v letošnjem letu sklenili 

krščanski zakon in tako zaokrožili svojo odločitev. Žal se 

je spet obrnilo na slabše in mnoge poroke so bile 

odpovedane. Tečaj pa je vseeno uspel in Bogu hvala 

zanj. 
 

Ojstrico so obiskali patri kapucini 

iz Škofje Loke – 10.6.202 

 

Že dlje časa so obljubljali p.Mihu Sekolovniku, 

da obiščejo njegovo rojstno hišo. Njegove 

domače in svet tega dela Slovenije nad reko 

Dravo, pod obronki Košenjaka. Tako so v sredo 

10.junija uresničili to obljubo ter se ustavili 

najprej v farni cerkvi na Ojstrici. 

(predtem so šli še pokropiti Mihovo 

krstno botro in teto Julijano Isak, ki je 

bila ta dan pokopana v Dravogradu). V 

farni cerkvi  so somaševali za prijatelje 

in znance, da so vse izročili božji milosti 

in blagoslovu. Po maši so jih skrbne 

domače Ojstriške mlade gospodinje 

pogostile z domačim planinskim čajem, 

moštom, pecivom. Kosilo so pripravili 

na Junčkovi domačiji, kjer so na kratko 

poklepetali, uživali pečene dobrote 

izpod roke gospodarja Tonija ter brata 

Rudija in nečakinje Danijele. A kmalu so 

se razšli, ker sta župnik Igor in p.Miha 

odšla na pogrebno slovo. 

 

 

http://jagnje.si/tecaj-za-zakon-v-dravogradu-12-13-in-14-junij-2020-ob-19-30/
http://jagnje.si/tecaj-za-zakon-v-dravogradu-12-13-in-14-junij-2020-ob-19-30/


 

 

 

             

                    

Prijetno druženje bratov kapucinov na 

Ojstrici po sveti maši 

 

Zadnje srečanje Biblične 

skupine pod duhovnim 

vodstvom patra Milana Bizanta 

– 16.6.2020 

V torek 16. junija smo imeli člani Biblične skupine 

Dravograd zadnje-zaključno srečanje skupine pod 

duhovnim vodstvom patra Milana Bizanta. Tri leta 

smo se prijateljsko zbirali ob prebiranju Svetega 

pisma v duhovnem poglabljanju v Božjo besedo. 

Tokrat pa smo se še zadnjič zbrali: najprej pri sv.  

 

 

 

 

maši, nato ob odlomku Janezovega evangelija Jn15, 

1-17, po katerem je bil vsak bogato duhovno 

nagovorjen z Jezusovo besedo : »Ostanite v mani in 

jaz v vas kot mladika na trti in kdor ostane v meni 

in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. To je moja 

zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz 

ljubil.« 

Zaključek srečanja smo sklenili s prisrčnim 

druženjem in zahvalo patru Milanu za njegovo 

duhovno vodenje in skupno preživet čas v katerem 

smo skupaj duhovno rasli.  V znak zahvale smo 

p.Milanu podarili nekaj za popotnico in spominek : 

rožni venec in šatuljo z grbom Dravograda, ki jo je 

ročno izdelal Rudi. V slovo smo našemu 

voditelju  izrekli besede: 

» Cenjeni gospod Milan, danes, ko se končuje vaše 

poslanstvo duhovnega voditelja naše 

biblične skupine in odhajate novim 

dolžnostim nasproti, se Vam iskreno 

zahvaljujemo za vse lepo in dobro, za 

čas, ki smo ga skupaj bogato preživljali 

ob poglabljanju v skrivnosti Evangelija. 

Hvala vam za Vaše duhovno vodenje, 

razlaganje Božje besede, in preko nje 

poglabljanje naše vere, upanja in 

ljubezni v  Jezusa Odrešenika. Hvala 

vam za vašo iskreno besedo in za vse kar 

nam je bilo dano preživeti skupaj. Vse 

na tem svetu je časovno omejeno in 

minljivo. Ko je dopolnjen čas, se morajo 

tudi najboljši prijatelji ločiti in iti naprej 

po svoji poti, da izpolnijo svoje 

poslanstvo. Vi odhajate, mi ostajamo tu 

v naši župniji zase in za druge kot malo 

duhovno jedro, duhovno bolj bogati in 

opogumljeni z Jezusovimi besedami » Ne boj se 

mala čreda, saj sem jaz z vami !«  



Gospod Milan HVALA VAM ZA  VSE IN ZA ČAS, KI 

SMO GA PREŽIVELI SKUPAJ ! 

BOG NAJ VAS BLAGOSLOVI IN SVETI DUH 

VODI  PO POTI, KI VAM JE NAMENJENA ! 

Člani biblične skupine Dravograd. 

 
V župniji Šentjanž so se p.Milanu zahvalili ob 
slovesu s skromnim darilcem in besedami zahvale.  
Pater Milan je obljubil molitveno pomoč vsem, s 
katerimi se je v teh letih srečeval ob oltarju ali 
drugih priložnostnih srečanjih. Priznati moramo, 
da smo ga imeli zelo radi in nam je kar žal, da se ne 
bomo več mogli z njim srečevati. 
 
 

24.junija smo praznovali 

praznik rojstva Janeza Krstnika. 
Ob kresi se dan obesi! 24. junija, ko gorijo kresovi, praznujemo rojstvo Janeza Krstnika. V srednjem veku je 
bil praznik razumljen kot »poletni božič«. 
V naši Pastoralni zvezi imamo kar dve župnijski cerkvi posvečeni Janezu Krstniku, zato danes slavimo v teh 
dveh župnijah/Ojstrica nad Dravogradom in Šentjanž pri Dravogradu/ slovesno župnijsko praznovanje. Sicer 
smo ga z lepo nedeljo proslavili minulo nedeljo, a vseeno, sta danes v obeh krajih sveti maši v čast Janezu 
Krstniku. Dopoldan na Ojstrci z veroučenci in njihovimi starši ter razdelitvijo potrdil o končanju verouka za 
letošnje leto. V Šentjanžu pa popoldan s slovesno mašo. Sv. Janez Krstnik je neposredni Gospodov predhodnik, 
poslan, da mu pripravi pot. Jezusov prihod pozdravlja že v telesu svoje matere. 
Pri Janezu nas lahko »bode« v srce ta njegova ponižnost. Tako naj bi vsak kristjan kazal na Kristusa, na 
»Resnično luč«, in ne na sebe. Ko nam gori srce, toploto in svetlobo v našem srcu začutijo tudi drugi. Tako 
Kristus, duhovno Sonce vedno bolj raste tudi v bližnjih, poganstvo se krči. 
 

Prvo sveto obhajilo pri Sv.Križu - 

18.7. 2020 

V preteklem tednu smo imeli za župnijo Črneče in 
Libeliče skupne priprave za prvo sveto 
obhajilo. Skupaj s starši, otroci  in župnikom 
Frančekom smo se odločili, da bomo imeli tudi 

skupaj slovesnost prvega svetega 
obhajila pri Sv. Križu v soboto 18.7. 
2020.   
 

Naše priprave so se pričele s 
potovanjem  po župnijah od Libelič, 
potem Črneč in vse do vrha do 
Svetega Križa. Tudi Jezus je s svojim 
učenci potoval iz kraja v kraj in 
oznanjal evangelij. Vse do smrti na 
križu. Za Jezusa križ ni bil konec. Saj 
vemo, da ga je Oče obudil tretji dan, 
iz smrti v življenje. Tudi za starše in 
otroke,  slovesnost 1.sv.obhajila pri 
Svetem Križu  ni konec.  Je začetek 
nečesa novega. Veselje in mir, ki so 
ga starši in otroci doživeli pri prvem 
obhajilu, so ponesli v svoje družine in 
župnije. Kjer bodo lahko, z večjim 
veseljem širili evangelij med ljudmi.                                
 

Veroučiteljica : Breda Kladnik Novak 



Oratorij PZ 

Dravograd 

2020 

Oratorij se začenja! 

Letos bomo sprejeli 

25 otrok, oratorij pa 

pripravlja 25 

pomočnikov, 

animatorjev in 

animatorjev 

voditeljev. 

Tako smelo so 

zapisali voditelji 

letošnjega oratorija, 

kako bodo otroci 

spoznavali 

svetopisemsko ženo, Estero, preprosto izraelsko 

dekle, ki postane žena perzijskega kralja, kar se 

kasneje izkaže kot dejanje Božje previdnosti. 

Zaupala je v Božjo moč in varstvo in Bog jo je 

uporabil za rešitev izraelskega ljudstva. A iz vsega 

tega žal ni bilo nič. Vsa priprava se je klavrno 

končala. A animatorji niso obupali…..(več so 

zapisali na naslednjih straneh našega glasila) 

 

MLADI in NJIHOVO DELOVANJE          

V ŽUPNIJI ter utrinki njihovih 

razmišljanj 
 

Za časa življenja bl. Antona M. Slomška (1800-

1862) je v Turinu (I) deloval sv. Janez Bosko (1815-

1888), duhovnik in velik 

vzgojitelj mladine. Celo svoje 

življenje je posvetil vzgoji 

mladim, jih dobesedno 

pridobival iz ulic in zaporov, 

jim ponudil delo, izobrazbo in 

prenočišče, vsak primeren 

trenutek pa izkoristil za 

utrjevanje vere v mladih. 

»Dovolj je, da ste mladi in že 

vas imam rad.« ali »Ukradli ste 

mi srce.« ali »Delajte kar 

hočete, le da to počnete iz 

ljubezni.« Takšni preprosti, a tako življenjski reki, so 

bili njegovo vodilo. Mladi so čutili, da tega ne samo 

govori, ampak dejansko živi. Okoli don Boska se je 

zbiralo na stotine, tisoče mladih. Mnogi so ga imeli 

za očeta. Duhovnega in zemeljskega, ker so bili 

vmes tudi sirote. Danes so drugačni časi, a mnogo 

napisanega še vedno drži. Mladi ravno tako 

hrepenijo po tem, da so ljubljeni, da se jim zaupa, 

da odrasli verjamemo v njih in jih jemljemo resno. 

Tudi danes so mnogi mladi sirote. Mnogi starši 

nimajo časa za njih, jih prepustijo samim sebi, jim 

ne znajo ali ne upajo postaviti jasnih meja, se ne 

zanimajo za njih in nenazadnje, duhovno so 

podhranjeni, ne samo otroci in mladi, celotne 

družine so duhovno izsušene kot puščava. 



V mnogih župnijah, tudi v PZ Dravograd, želimo 

mladim dati na razpolago njivo, ki jo lahko 

obdelujejo kot sami želijo in iz katere lahko obirajo 

sadove, ko to le želijo ali začutijo. Torej zdravo 

okolje z veliko dobrega zgleda. Seveda niso sami. 

Starejši voditelji, z obema duhovnikoma, se jim 

dajemo na razpolago, jim prisluhnemo, jih 

sprejmemo, usmerjamo, jim omogočimo služenje 

bližnjemu, trudimo se jim dati vedeti, da so 

dobrodošli, še kako potrebni in ljubljeni. Ne 

moremo in ne smemo nadomestiti matične 

družine, lahko pa smo opora in pomoč. 

Seveda so pričakovanja in želje starejših faranov, 

da bi se mladi redno udeleževali sv. maš, sodelovali 

na procesijah, se vključevali v posamezne skupine, 

molili rožni venec in litanije, bili na razpolago, ko jih 

potrebujemo. Mladim to ni dovolj. Videti morajo 

smisel. Kar je zvestim vernikom samoumevno, njim 

ni. Želijo več od tega. Njihova srca hrepenijo po 

resnici. Želijo spoznati svet, se sami prepričati kaj je 

res in kaj ne. Normalno, pogosto so zapeljani in 

zavedeni – kako da ne bi bili, saj se enako dogaja 

tudi odraslim, ker večina nima razvitega daru 

razločevanja. 

Po birmi se zgodi exodus večine mladih iz Cerkve. 

Tukaj bi citiral salezijanca Petra Pučnika, ker 

podobno razmišljamo tudi sami: »Zaboli, ko slišim 

kritiko čez mladino, da se po birmi odvrne od vere. 

Morali bi se vprašati, kaj to pove o nas duhovnikih, 

o voditeljih, o naših župnijah, o naši vzgoji. Če bo 

mlad človek imel v Cerkvi dobro izkušnjo (z 

verouka, duhovnih vaj, nekoga z avtoriteto) in se 

bo enkrat čutil sprejetega, bo, tudi če bo vmes 

odpadel od vere, prišel nazaj.« Mladim vedno 

govorimo, da jih Jezus vedno čaka, ne glede na vse. 

Nekateri mladi pa le spoznajo, da je v Cerkvi in veri 

nekaj več. Da bodo tukaj najlažje odkrivali globlje 

resnice življenja, da imajo na razpolago njivo, ki jo 

lahko obdelujejo in brez zadržkov uživajo sadove. 

Da je tukaj On, Bog, Jezus, Sveti Duh, ki je ves 

smisel, vir življenja, uteha v stiski, radost in veselje. 

V pastoralni zvezi Dravograd imamo skupino 

mladih, katere člani prihajajo iz vseh 6 župnij. Niso 

brez napak, a se zelo trudijo 

biti dobri. So požrtvovalni, 

polni življenja in idej, veliko 

jih zanima in želijo 

poglabljati vero. Med 

tednom so raztreseni po 

različnih krajih po Sloveniji, 

za skoraj vsak konec tedna 

pa najdejo čas tudi za 

druženje in služenje. 

Večina župljanov pozna 

mlade kot animatorje, po 

izvajanju oratorija, 

katerega začetnik je zgoraj omenjeni don Bosko in 

kjer otrokom v enem tednu ponudijo toliko ur 

svojega časa, kolikor jih otroci zberejo skozi vso 

leto pri verouku. Letos je bil že šestnajsti po vrsti. 

Redna praksa je tudi poslastica, duhovni vikend za 

veroučence, ki jih je preko leta izvedenih 5-7. 

Oratorijski dnevi ali sobotni verouk, je tudi že 

redna praksa v PZ. Mladi se redno srečujejo na 

sobotnih srečanjih, ki so vir njihove povezanosti. V 

času korone so se vsak teden srečevali preko spleta 

in tam klepetali, skupaj molili, prepevali, itd. Štiri 

leta zapored so bili tudi na poletnem romanju za 

mlade (Medjugorje, Assisi, Albanija, Francija). 

Potem pa je tu še cela vrsta posameznih dogodkov, 

ki jih ne bomo vse zajeli: oratorijski izlet, križev pot 

za mlade, pasijon na veliki petek, občasna slavljenja 

oz. molitveni večeri, pohodi, občasni pevski 

nastopi, filmski večeri, bowling, 'pica time', … 

Povabilo vsakemu, ki prebirate te vrstice: dajmo 

moliti za naše mlade in še posebej nas odrasle, da 

bomo mlade lažje razumeli. 
Razmišljanje napisal Marko Kocuvan 

 



Utrinki mladih: 

Mladinska skupina je zame nek prostor, kjer na 
zabaven način, preko druženja in pogovorov 
odkrivamo svojo vero in jo delimo z drugimi 
vrstniki, ki mislijo podobno. Všeč mi je tudi, da na 
naših srečanjih nikoli ne manjka smeha in 
sproščenih pogovorov. (Neža) 
 

Hmmm ... kar nekaj časa sem potrebovala, da sem 
zbrala misli in sem lahko napisala kaj je zame 
mladinska skupina. Mogoče se vsem zdi, da je to 
druženje mladih, ki slavijo Boga. Seveda je vse to, 
vendar še veliko več. Meni naša srečanja pomenijo 
ogromno. Zdi se mi, da bi včasih najraje prestavila 
uro naprej, da bi bila že sobota in bi se zopet videli 
ter se skupaj zabavali. 
Na mladinski skupini sem lahko to kar sem, kar je 
drugje je včasih težko biti. Tam pa si lahko samo ti 
in te vsi sprejemajo takšnega, kakršen si. Skupaj 
počnemo veliko stvari in smo nekakšna družina, ki 
je povezana v prijateljstvu, veselju in seveda v 
Bogu. Naša srečanja obiskujem z veseljem in skupaj 
preživimo res lepe trenutke, ki jih nikdar ne bom 
pozabila.  
Ko pogledam nazaj, kaj vse smo skupaj doživeli, bi 
lahko rekla, da bi bilo moje življenje kar pusto brez 
animatorjev in mladinske skupine. (Urška) 
 
Mladinska skupina me spominja na družino. 
Zanimivo se je pogovarjati z njimi, ker ima vsak 
nekaj zanimivega za povedati, o vsaki temi. (Matej) 
 
Mladinska skupina mi res veliko pomeni. Med 
tednom komaj čakam, da pride sobota, da se spet 
vidimo, malo poklepetamo, podružimo, smejemo, 

zabavamo ... Večkrat gremo skupaj k sveti maši, 
pojemo, molimo, rastemo v veri, spoznavamo Boga 
in se pri tem podpiramo ... Vesela sem, da sem 
lahko del te skupine, saj se med animatorji res 
dobro počutim ... (Špela) 
Srečanja mladinske skupine so zame nekaj 
absolutno nepogrešljivega. Vse dobre izkušnje 
povezane z animatorji so me od mojega 
štirinajstega leta dalje oblikovale in me vedno 
znova nekaj naučijo. Kot skupnost mladih lahko 
skupaj rastemo v veri, se podpiramo na tej poti, ki 
za mlade dandanes ni najlažja.  
Pri nas se vedno nekaj dogaja, tudi ko se med 
obdobjem karantene nismo mogli srečevati v živo, 
smo srečanja prilagodili in se prek njih še dodatno 
povezali. Od koncertov na daljavo do slavnostnih 
večerij, slavilnih molitev in pričevanj ... Toda 
najpomembnejša stvar, ki se jo da najti v naši 
majhni družini je občutek pripadnosti in 
razumevanja. Drug v drugem lahko najdemo 
vodstvo, podporo, najboljše prijatelje. To trdnost in 
povezanost črpamo iz samega središča - Boga. 
Vsako soboto nas lahko najdete pri sveti maši, kjer 
si pred našim druženjem napolnimo baterije in se 
umirimo. Drug drugemu smo na razpolago za 
molitev, za katero se tudi Vam vedno priporočamo, 
da nas bo vedno več, vedno bolj veselih in vedno 
bolj povezanih v Kristusu. (Maša) 
    

 

PRVO OBHAJILO V 
DRAVOGRADU - 12.7.2020  

 

Zaradi koronavirusa smo prvo sveto 

obhajilo morali prestaviti na kasnejši 

datum. To se je zgodilo 12.julija 2020. 

Slovesnost smo obhajali zunaj cerkve 

in vse je potekalo lepo in sproščeno ter 

globoko doživeto za vse otroke, ki so 

prejeli sveti zzakrament na res 

drugačen načimn. Bogu hvala, da smo 

sploh lahko obhajali ta čudoviti 

praznik ter pred njim še sveto spoved, 

ki smo ga morali doživeti dan pred 

obhajilom. Želeli smo namreč vse 

otroke peljati na duhovni vikend, a ni 

šlo.Zato smo pač vse prepustili delu 

Sv.Duha, ki naj naše pripravljalno delo 

dokonča ter v srca teh mladih otrok 

prinese notranje moči in sreče.                                 

Z.M. 



 

Blagoslov obnovljenega 

Lužnikovega križa – 29.8.2020 
 

Sobotno dopoldne, pred zadnjo nedeljo v avgustu 
leta 2020, je v župnji Dravograd zaznamovala 
blagoslovitev obnovljenega Lužnikovega križa, v 
lasti družine Lotke Jamnik na Viški cesti v 
Dravogradu. Križ stoji že dolgo in po 
pripovedovanju domačih in okoličanov naj bi ga 

postavili v spomin na tragičen smrtni slučaj, ko je neki 
pijanček iz okolice tukaj ‘smrt storil’. V spomin so mu 
Lužnikovi, kot se je reklo domačiji na bližnjem bregu, 
postavili križ v blag in ljubeč spomin. Križ je kljub širitvi 
Viške ceste ostal na svojem mestu tik nad zelo 
prometno cesto. Le v času konca druge svetovne vojne 
so ga nepridipravi vrgli k Dravi, a so ga skrbni domači 
postavili nazaj. 
Tekom let ga je načel zob časa in je bil potreben 
temeljite obnove. Lotka Jamnik, ki s svojo družino biva 
nad njim, je s svojo družino poskrbela za njegovo 
obnovo. Na koncu blagoslova, ki ga je opravil to 
sobotno dopoldne župnik moderator Igor Glasenčnik, se 
je vsem, ki so ji pomagali, iskreno zahvalila. 
Pri obredu je župnik Igor nagovoril domače, sorodnike 
in sosede, ki so se zbrali. Poudaril je, kako pomembna je 
za kristjana drža ljubezni, ki svoj ‘mušter’ jemlje le v 
osebi Jezusa Kristusa, ki je iz gole zastonjske ljubezni šel 
v smrt na križu. Tako je križ postal simbol življenja in 
dokaz božje ljubezni do človeka. 
Po slovesnosti pa so se domači, sorodniki in sosedje 
družili v prijetnem klepetu in bogato obloženi mizi. 

 

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE 
POKLICE – Prevalje - 12.9.2020 

Na Prevaljah smo se namesto na Ptujski gori srečali 
molivci za duhovne poklice, saj se zavedamo, da je treba 

moliti in se ne naveličati. Zato je bila slovesnost lepa, 
prisrčna ter res molediujoča, da bi doibri Bog vendarle 

obudil kakšen duhovni pollic v naši dekaniji. Z nami je bil 
tudi bogoslovec prvega letnika bogoslovja, Žiga Kreft iz 

Bukovske vasi (župnija Šentjanž)ki oktobra odhaja v 
Ljubljano. Bog daj, da bi vztrajal. 

 
 
 

Še nekaj za veselje duše in smeh: 
Mučenec 

Ženska po smrti pride v nebesa in takoj začne iskati 

svojega dragega moža. Sveti Peter preverja vse 

možne kartoteke, a ga v rubrikah sveti, 

blagoslovljeni in normalni ne najde. Sumi najslabše, 

zato s sočutjem vpraša gospo: “Koliko let ste bili 

poročeni?” “Več kot 50!” v hlipanju odvrne. “Aaaa, 

to bi morali povedati takoj, ko ste prišli!”, se 

nasmeji sveti Peter in odpre naslednjo rubriko: 

“Taki so pa običajno med mučenci!” 

 

Ploščice 

Neki moški se je z Bogom dogovoril, da lahko v 

nebesa vzame svoj najdražji zaklad – potovalko, 

polno zlata. Tako se je tudi zgodilo. Pride do vrat 

nebes in samozavestno prestopi prag, ko ga ustavi 

sveti Peter: “Ej, sem se vstopi praznih rok!” “Ampak 

dogovoril sem se z Gospodom …” začne moški. 

“No, dobro, dobro, kaj je notri?” Moški s ponosom 
odpre potovalko. Sveti Peter pa začudeno: “Kaj 
vam bodo pa ploščice za v kopalnico?!” 
 

 

Glasilo Studenec izhaja vsake tri mesece. 

Odgovarja Igor Glasenčnik – župnik 

moderator.    Natisnjeno v 100 izvodih.  Priporočena 

celoletna naročnina znaša 15 €.    


