
                        

Ob 30.obletnici samostojne Slovenije smo v 

vseh cerkvah naše PZD blagoslovili našo 

zastavo. Bodimo ponosni nanjo in na vse, 

kar so stoletja pred nami za našo skupno 

dobro v korist domovine naredili naši 

predniki. Med njimi je veliko odličnih ljudi, 

tudi duhovnikov, ki so med našimi predniki 

utrjevali vero v Ljubezen – Boga. Naj sadove 

njihovih žrtev in zvestobe nagradi dobri 

Bog..Mi pa bodimo vredni nasledniki. 

                    GLASILO                     

 

 STUDENEC        
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 UVODNIK: Pozdravljeni, cenjeni bralci našega glasila Studenec. Ja, spreminja se, časi prihajajo novi, 

Počasi naša pandemija, ki nas je okupirala skoraj dve leti, izveneva…Bogu hvala. Zato se smemo vsaj 

malo že veseliti in že v tej številki za zadnje tri mesece, se je že marsikaj zgodilo, kar nas je 

navdihovalo in nas pripravlja na nove izzive in nove čase.  Hvala vsem, ki ste se pridružili molitvi za 

prenehanje pandemije in ste ostali zvesti Bogu in našim občestvom po župnijah. Žal je tudi res, da so 

mnogi prenehali s prakso duhovnega življenja. Morda nas spremljajo preko interneta, toda to res ni 

to. Občestvo je živo le, če ‚diha‘ in prinaša srečevanja, doživlja daritev in se skupaj zahvaljuje. 

Verjamem, da bo tega od zdaj vedno več. Mnogi bi rekli, da se bomo vrnili na ‚stare tirnice‘, a v 

duhovnem pomenu bi to ne bilo najboljše. Mora nastati nekaj boljšega, če je staro odmrlo. 

Kakorkoli, podajmo se na novo pot zvestobe Jezusu in ljubezni, ki jo širimo med seboj. Ljubezen 

prihaja od Boga, On naj ji daje smisel in pomen.  

V tej številiki boste našli spet nekaj lepega ob fotografijah in zapisih. Bilo je precej dogajanj. Morda 

izpostavim obhajila in birmi. Posledično sevrača utrip naših župnij tudi v našo trimesečno glasilo. 

Veselimo se tega in zaupajmo, da premagamo s skupnimi močmi to nadlogo sedanjega trenutka. 

Veliko se je dogajalo, zato je današnja številka nekoliko obširnejša. Prav je tako.                                                                 
                        župnik Igor 

 



 

 

   

Letošnja praznovanja in slavje Velike noči je ponovno zaznamovala nam znana 

epidemija coronavirusa. Po eni strani smo bili vsi negotovi, a se bo ponovila popolna 

zapora obredov, ali pa bo vsaj malo sproščeno, da bomo lahko vsaj v omejenem 

številu skupaj na praznovanju. Naša pričakovanja so bila pritajeno vesela, a kaj ko so 

nam tik pred praznovanju zopet zaprli vse cerkve, vsa praznovanja priporočili, naj se 

opravijo doma, preko ekranov in FB prenosov.  Pred nami je bila tako že druga 

velika noč v ‚osami‘. Bogve zakaj je bilo to potrebno tudi letos. Pa smo se v naši PZD 

organizirali tako, da smo vsaj blagoslove doživeli v bližini svojih domov. Že jutranji 

blagoslov ognja je bil zanimiv. Tako so v Dravogradu posamezniki prihajali po ogenj 

vse od 6.ure zjutraj pa tja do 9.ure. Po tem blagoslovu pa je župnik Igor z voznikom 

Bojanom Šlebnikom ‚obvozil‘ kar štiri župnije in vsaj malo pripomogel k pravemu 

velikonočnemu vzdušju ob žegnu na veliko soboto. Župnik Franček pa je voznike 

povabil k župnišču in v obliki ‚drive in‘ blagoslavljal velikonočna jedila.  

Verjamem, da je bila sreča v očeh vseh, ki so to doživeli, res prisrčna in iskrena. Kako 

res je, da ljudje potrebujemo drug drugega kot vsakdanji kruh in vodo. Kako lepa so 

občestvena dogajanja ob praznikih nam priča pomanjkanje le-teh ob letošnji veliki 

noči. Je pa tudi res, da nam mora nekaj biti vzeto, da znamo bolj ceniti to kar imamo. 

Bogu hvala in vsakemu, ki je sprejel letošnjo veliko noč tako, kot je pač bila. 

Ll 

 

 

 

                                                            

                                             Veliko kilometrov sva  

                             napravila na to veliko soboto  

                                 z Bojanom,,ko sva pri kapelah  

                                   in križih blagoslavljala jedila. 

 



 

 

 

V ponedeljek 12.4.2021 je obhajal župnik Franček 
Kraner svoj 75. življenjski jubilej. Ob tej priliki so 

mu vsi farani Pastoralne zveze Dravograd 
iskreno čestitali in želili obilje zdravja in 
blagoslova pri njegovem delu, posebej v župniji 
Črneče in Libeliče, ki ju tako skrbno in predano 
upravlja. Njegova duhovniška mesta so ga pred 
prihodom v Črneče vodila skozi kraje: Svečina, 
Št.Ilj pod Turjakom, Sv.Martin pri Vurberku ter 
seveda na Madagaskarju, kjer je misijonaril 5 let 
(1974–1979). V Črneče je prišel leta 1981 in v 
Črnečah in Libeličah službuje ter bo v avgustu v 
obeh krajih dopolnil že 40 let uspešne pastorale.  
Med nami si je pridobil sloves umirjenega in 
blagega duhovnika, ki svoje delo predano 
opravlja. Posebej so mu blizu ostareli in bolniki, 
ki jih rad obiskuje in prinaša duhovno tolažbo. 
Naša prošnja k Bogu ob teh dveh jubilejih naj 
zato bo: Ohrani ga dobrega zdravja in po 
njegovih rokah obilno blagoslavljaj naše korake 
skozi življenje, utrjuj našo predanost veri in božji 
Ljubezni. Marija – varuj ga tudi Ti. 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 

Gospod Jezus Kristus, 
pošlji delavce na svojo žetev. 

Izberi med našo mladino tiste, 
ki nam bodo darovali daritev svete maše  

in nam delili svete zakramente. Amen 

 
 

Teden molitve za duhovne poklice.  
 

Od 18. do 25. aprila 2021 smo v 
Cerkvi v Sloveniji obhajali teden molitve za 
nove duhovne poklice, njihovo svetost in 

stanovitnost. Letos je potekal pod 
geslom Pripadaj, išči in se odloči. 

V tednu molitve smo se tudi v naši 
župniji Dravograd povezovali v 
molitvi in delu za nove duhovne 
poklice. Naša zavzetost za nove 
duhovniške, redovniške in 
misijonarske poklice bi naj postala 
nalezljiva! 

Ob tej priliki je izšla posebna knjižica, 
ki so jo pripravoili v nadškofiji 
Ljubljana in smo iz nje vsaki dan 
prebirali misli in prošnje naslavljali 
na dobrega Boga, naj tudi v naših 
župnijah obudi kakšen duhovniški 

poklic. Trenutno imemo bogoslovca Žiga, a ga 
moramo res spremljati z molitvijo na njegovi poti v 
duhovništvo. 

Tako pa smo oblikovali oltar s plakatom v tednu 

molitve za nove duhovne poklice.  



 

 

V Katoliški 
cerkvi 

praznujemo 2. 
velikonočno 

nedeljo, 
imenovano tudi 
belo nedeljo ali 
nedeljo Božjega 
usmiljenja. 

Ime bela nedelja 
(lat. Dominica 
in albis) izvira 

iz 
starokrščanskih 
časov, ko so 

novokrščenci, ki so prejeli zakrament sv. krsta 
med velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči 
prihajali k bogoslužju v belih oblačilih. Uporaba 
belih oblačil, ki so znamenje čistosti, je izpričana 
od 4. stoletja, poseben pomen pa so dobila v 17. 
stoletju, ko so jezuiti na nedeljo po veliki noči 
uvedli skupinsko prvo obhajilo. Bela barva ima v 
bogoslužju močen simboličen pomen; je seštevek 
vseh barv mavrice, polnost nerazlmoljene 
svetlobe, izraža začetek in konec, polnost in 
praznino. 

Nedelja Božjega usmiljenja 
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila 
leta 2000 na nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko 
redovnico Favstino Kowalsko za svetnico ter ob tej 
priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki 
noči »odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega 
usmiljenja.«  dobil popolno odpuščanje grehov in 
kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, 
čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da 
praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo 
nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se 
morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim 
bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, 
pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje 
usmiljenje, se sam obsodi.« 
Povezanost praznika Božjega usmiljenja in 2. 
velikonočne nedelje kaže na simbol zveze med 
zakramentom svetega krsta, velikonočno skrivnostjo 
odrešenja in Božjim usmiljenjem. S prejemom 
zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in 
očiščeni vsi grehi, kar predstavlja razsežnost sprave 
med Bogom in človekom.     (povzeto po SŠK) 
 

 

Na cerkvi 

Sv.Križa je že dlje 

časa bodla v oči 

umazanija 

fasade na 

zahodni strani 

zvonika cerkve. 

Zato smo 

sklenili, da tej 

umazaniji 

rečemo adijo. 

Mojster Vlado, 

alpinist iz Radelj 

je delo 

kvalitetno 

opravil in sedaj je cerkev spet v ponos in prava lepotica 

nad sotočjem treh dolin. Podobna dela potekajo tudi na 

cerkvi v Libeličah in Črnečah. Več o tem v prihodnji 

številki. 

V okviru priprave na prvo sveto obhajilo so se otroci iz 

župnije Ojstrica v soboto 15.maja 2021 duhovno povezali 

in se neposredno pripravljali tudi na prvo sveto spoved. 

Ta je pomemben zakrament, ki ga danes mnogi 

zavračajo, a otroci z vso prisrčnostjo sprejemajo kot 

čudoviti trenutek, ko Jezus naredi red v njihovem srcu. 

Saj nimajo veliko grehov, a pomembnejše je, da vzljubijo 

ta zakrament božje odpuščajoče ljubezni. Le tako se 

lahko zgradi pristen otroško-očetovski odnos med 

prvoobhajancem in Jezusom pri sveti spovedi. Župnik 

Igor jih je 

ob 

pomoči 

animator

ke Sare 

navdušev

al za ta 

ljubeči 

odnos.  

 

Starši pa 

so svojega nadobudneža spremljali v molitvi pokore. 



 

 

V cerkvi sv.Magdalene na Vratih je v soboto 

22.maja 2021 bilo zelo slovesno saj sta svoj 

zlati jubilej slavila kar dva para, ki sta se pred 

50 leti na isti dan poročila. To sta zakonca 

VERKO  in VERHOVNIK. Obema čestitamo. 

 (na sliki levo zakonca Verhovnik, desno Verko)  

Škofovsko POSVEČENJE dr.Milana 

Matjaža v cerkvi v Gornjem Gradu 
 

Škofija Celje jepo skoraj treh letih vendarle dobila 

novega škofa. To je postal dr. Milan Matjaž, v naši 

župniji Dravograd svoj čas duhovni pomočnik. 

Posvečenje je bilo na nedeljo Svete Trojice, 30. 

maja 2021, ob 15. uri v župnijski cerkvi sv. 

Mohorja in Fortunata v Gornjem 

Gradu. 

Glavni posvečevalec je bil apostolski 

nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie 

Speich, soposvečevalca pa msgr. 

Martin Kmetec, nadškof metropolit 

Izmira, in upokojeni celjski škof 

msgr. Stanislav Lipovšek. 

Kraj posvečenja je bil izbran zaradi 

največje cerkve v škofiji, ki 

omogoča, da kljub previdnostnim 

ukrepom, posvečenju prisostvuje 

vsaj nekaj več predstavnikov 

vernikov in duhovnikov celjske 

škofije ter povabljenih gostov, kakor 

bi to dopuščal prostor v celjski 

stolnici.   

Tudi bralci našega glasila Studenec se 

pridružujemo čestitkam ob imenovanju in 

posvetitvi za škofa novemu celjskemu škofu dr. 

Maksimilijanu Matjažu.  

               

    ob posvečenju v Gornjem Gradu  



 

 

 

V začetku junija so nas obiskali duhovniki 

dekanije Tolmin in s sveto mašo pri Sv.Križu 

zaokrožili duhovni del svojega dneva  Dies. 

Drug drugemu smo opisali svoje pastoralno 

delo in spoznali, kako pomembno je 

sodelovanje duhovnikov med seboj, posebej 

zdaj, ko se število duhovnikov tako izrazito 

zmanjšuje. 

Duhovniki iz dekanije Tolmin so si najprej ogledali 

mogočno cerkev Sv.Petra na Kronski gori.   

 

Svoj dan spomina na mašniško posvečenje (Dies 

sanctificationes) pa so opravili s sveto mašo pri 

Sv.Križu. i 

V spomin na 40 obletnico 

obnove cerkve na Kronski 

gori je takratni ‚motor‘ 

obnove, g. Anton Ravlan 

pripravil posebej veliko in 

vidno tablo z 

najpomembnejšimi slikami 

celotne obnove s pripisom: 

DRAGI ŠEMPETRČANI – 

HVALA VAM. 

S SKUPNIMI MOČMI SMO 

USPELI OHRANITI HRAM 

MOLITVE IN VEČNOSTI. 

Tabla krasi zadnjo steno farne cerkve 

Sv.Petra. 

 

 

 

Ob priliki zlate maše g.Frančeka Kranerja, smo 

sklenili, da bomo zanamcem pustili pečat zlate 

maše s tem, da bomo na novo prekrili leseno 

kapelo ob cerkvi Sv.Križa. To bo naš skupni dar 

za vse lepo in plemenito, kar župnik Franček v 

svojem poslanstvu opravlja že 40 let v svojih 

dveh župnijah Črnečah in Libeličah.  

Kritina, ki smo jo ponovno dali na streho so 

šintli, ki s svojo plemenitostjo in ‚patino starosti‘ 

lepšajo izgled cerkvice in nas spominjajo na 

nekdanje čase resnične vere, ki so jo naši 

predniki tako zvesto živeli in zanjo pričevali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tudi letos so v naših župnijah potekala prva sveta obhajila. Čeprav smo se bali, da nam ne bo uspelo 

pripraviti otrok na prvo sveto spoved in prvo obhajilo, se to ni zgodilo. Ob podpori in sodelovanju 

staršev smo vsaj nekoliko uspeli otroke ob dodatnih mašah in katehezah pripraviti na najpomembnejše 

– razumevanje teh dveh zakramentov. Bogu hvala in staršem za razumevanje, sodelovanje in lepo 

okrašena svetišča.

      Prvoobhajanci Dravograd 2021 

                                                                         Prvoobhajanci Šempeter 2021 

 

                           

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prvoobhajanci Libeliče 2021 

 

 

 

 

Prvoobhajanci Črneče 2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Prvoobhajanci Ojstrica 2021 



 

 

                                                              

       

 

 

 

 

 

 

 

delček zahval in spominkov v kapeli pri Sv.Križu                                                                             zahvala staršev prvoobhajancev iz Šentjanža 

 

  

(Irenej Friderik Baraga)



 

 

Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v 

zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – 

evharistije, ki je središče krščanske vere in 

zakramentalnega življenja vernih. Izraz evharistija 

prihaja iz grškega glagola eucharistein, ki pomeni 

zahvaljevati se. Evharistija je primarni zakrament 

predvsem zato, ker je pri drugih zakramentih 

prisotno deleženje pri neki Kristusovi kreposti, pri 

evharistiji pa je vsebovan Kristus sam, učlovečena 

Beseda, glavni avtor zakramentov. Sama v sebi je 

evharistija najprej zakrament Božje ljubezni do 

ljudi, kot jo označuje tridentinski koncil. Nato je 

zakrament edinosti Cerkve, saj se z evharistijo izrazi 

in hkrati uresničuje edinost Božjega ljudstva. Kristus 

je pri zadnji večerji zaupal svoji Cerkvi “spomin svoje 

smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, 

znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, 

v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z 

milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave”. 

Vidiki zakramenta evharistijeZa zakrament 

evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali 

različni vidiki in različna imena. Jezus je pri zadnji 

večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil v svoje 

telo ter vino v svojo kri, postavil zakrament 

evharistije, njegovo obhajanje pa je od začetkov 

krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. 

Postavitve zakramenta evharistije se spominjamo pri 

vsaki maši, posebej tedaj, ko duhovnik izreka 

posvetilne besede nad kruhom in vinom. Kristjani 

verujemo, da kruh po prebistvenju 

(transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo, vino pa 

Jezusova kri.Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, 

eno hostijo pa v običajno umetniško izdelani 

monštranci. Namen hranjenja posvečenih hostij je 

dejstvo Jezusove trajne navzočnosti v zakramentalni 

obliki kot tudi možnost za češčenje. Duhovniki 

monštranco izpostavljajo v češčenje za posebne 

priložnosti. 
                    Vir: katoliška cerkev.si 

                

ORATORIJ 2021 

 ‘‘ORIGINALEN.SEM‘‘

 

Za junaka Oratorija 2021 je bil izbran Carlo 

Acutis (1991 – 2006), ki je bil mlad fant 

italijanskega rodu, ki je kljub temu, da je umrl 

za levkemijo pri rosnih 15 letih, za seboj pustil 

močno sled. Brez pretiravanja lahko rečemo, 

da njegov duh in zgled živita med ljudmi še 

danes in nič ne kaže, da bi navdušenje nad 

njim pojenjalo.Carlo je bil po eni strani 

navaden mladostnik, ki je imel rad živali, 

gledal je filme in igral Playstation, še posebej 

rad pa je programiral, postavljal spletne strani 



 

 

in montiral videe. A hkrati je bil tako 

velikodušen in dobrodelen, da je dejansko 

spreminjal življenja ljudi okoli sebe. Še zlasti 

veliko prijateljev si je pridobil med milanskimi 

brezdomci, ki jim je pogosto nosil hrano in jim 

iz svoje žepnine kupoval, kar so potrebovali. 

Za geslo Oratorija so izbrali: 

»ORIGINALEN.SEM«, ki se navezujejo na 

njegovo misel: »Vsi ljudje se rodimo kot 

originali, a mnogi žal umrejo kot fotokopije.« 

Hkrati pa oblika gesla namiguje tudi na 

Carlovo ljubezen do računalnikov in spletnih 

strani. Veselimo se, da bo tudi v naši PZD ta 

tema letošnjega oratorija nagovarjala mlade 

otroke, ki so se prijavili nanj. 

SVETA BIRMA 2021 – 

12.6.2021 
Letošnja priprava na sveto birmo je potekala 

pa res povsem drugače kot prejšnja leta. 

Otroci devetošolci so se preko ‚zoom‘  

verouka povezovali s katehetom in spoznavali 

na nekoliko drugačen način skrivnosti naše 

vere. Res je bilo tako drugače, saj nismo mogli 

izgrajevati občestva, ker je bilo vse 

prepovedano. Kljub vsem preprekam, smo 

uspeli otroke pripeljati k temu veličastnemu 

zakramentu. Bogu hvala za to priložnost in da 

se je vse tako dobro končalo. Bo pa priprava 

pustila poseben pečat v njihovem življenju in 

upam, da bodo 

dobro vnovčili 

vse, kar smo 

spoznavali. Hvala 

staršem za lepo 

sodelovanje in 

trud, ki so ga 

vložili pri tem. 

Naj se obrestuje 

z milostmi, ki so 

jih bili otroci 

deležni pri 

samem obredu. Slovesnost svete birme je 

vodil upok.nadškof dr.Marjan Turnšek. Pri 

katehezah pa sta sodelovala veroučitelja 

Zofija Mager za Dravograd in Lan Sevšek 

za Šentjanž. K birmi je pristopilo skupaj 

42 otrok.  

 

Zgornja fotografija – birmanci Dravograd 

Spodnja fotografija – birmanci Šentjanž 

 



 

 

LEPA NEDELJA NA OJSTRICI –  
Blagoslov Marijinega premičnega 

oltarja in blagoslov ‚Marijine table‘ -   

Ob letošnjem praznovanju lepe nedelje na Ojstrici, 
smo tudi blagoslovili Marijin premični oltar, ki se  
nosi ob procesijah za postavitev Najsvetejšega na 

posebno mizico s podobo Marije. Delo obnove smo 
zaupali naši starlni sodelavki restavratorki mag. 
Poloni Petek iz Zlatoličja, ki je s svojo umetniško 

žilico povrnila oltarju prvotno lepoto. Marijin kipec 
je namreč bil so sedaj oblečen v belo oblekco, a ko 
je rastavratorka odkrila spodaj pozlato, je ves kip 

Marije ponovno pozlatila in ji vrnila sijaj lepote, ki je 
značilna za Marijine podobe, posebej pa kipce. Tako 

je podoba Marije zažarela v svoji krasoti.  
Pri maši pa je svoj blagoslov prejel tudi kipec Marije 
v posebni tabli, ki je v preteklosti krasil steno zidu 

pri vhodu v cerkev.  
Plačilo obnove te Marijine table s kipcem Marije je 

poravnal g. Janez Oder – p.d. Unc.  
Hvala za to darežljivost. 

 

 

KRSTI v aprilu, maju in juniju 2021: 

Dravograd (8): Alina Golnar, Meta Kolar, Ožbej Škratek, Miša 

Sterle, Lovro Črešnik, Žan Ledinek, Lenart Pečnik, Lia Kadiš.   

Šempeter (2): Kaja Hanjže, Ema Plohl,   

Šentjanž (4): Melani Poberžnik, Zala Valtl, Lana Kotnik, Vita 

Kaizer  

Ojstrica: 0 

Libeliče (2): Valentin Pšeničnik, Ajda Glinik 

Črneče (5): Kim Takač, Ela Potočnik, Pika Jovan, Marcel in 

Mario Gerold.   

                                 Srečnim staršem čestitamo 
 

POROKE v aprilu, maju in juniju 2021: 

Dravograd (0)  zlata poroka: Rupert in Marjeta Verhovnik, 

Ferdo in Ivana Verko; 

Šempeter (3) Jure in Sara Jurkovič, Gorazd in Nika Vezovnik; 

Dejan in Maruša Laure,  

Libeliče (0) – zlata poroka: Jože in Angela Mavrel  

Šentjanž (0), Ojstrica (0), Črneče(0)  

 

POGREBI v sprilu, maju in juniju 2021: 

DRAVOGRAD (8): + Branko Volšak, + Klara Šajher, + Jože 

Grešovnik, + Erna Krevh, + Ivana Založnik, + Martin Strmšek,  

+ Franc Sovinc, + Branko Božič;  

ŠEMPETER (1):+ Bogomir Zanoškar   

ČRNEČE (3): + Renata Črešnik, + Ivan Čevnik, + Danijela Kadiš; 

LIBELIČE (3): + Jožica Pšeničnik, + Mihael Ulcej, + Alenka 

Primožič, + Elizabeta Jevšek; 

OJSTRICA: (0); ŠENTJANŽ (0)  

 

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

za konec – corona vici 

Hitri testi 

Oči, kje sta se z mami spoznala? Na hitrih 

testih. 
 

Protivirusna terapija: 

Zjutraj na prazen želodec vzameš nekaj 

sladkega, da se virusi zberejo. Potem 

spiješ eno črno kavo, da se jim stemni 

pred očmi. Potem eno žganje, da jih 

ubiješ.Gotovo pomaga, da ne zboliš. 
 
Glasilo Studenec izhaja vsake tri mesece. 

Odgovarja Igor Glasenčnik – župnik 

moderator.    

Natisnjeno v 100 izvodih.  

Priporočena celoletna naročnina znaša 15 €.   


