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 UVODNIK:  

Pozdravljeni, cenjeni bralci našega glasila Studenec in hvala, ker si ostajamo zvesti.  Zaključili smo leto 2021 

in pred vami je nov izvod trimesečnega glasila. Zaradi corone se je dogajalo veliko manj kot sicer, zato so 

naši zapisi skromnejši, a vseeno prinašamo veliko zanimivih dogajanj in zapisov o zadnjem obdobju – 

adventu, saj je bil ta čas lep in dragocen.  

Tudi statistika za naše župnije je zanimiva, saj ostane za prihodnost.  

Ob božičnih praznikih so se naše oči še posebej ustavljale na jaslicah, katerih središče je dete Jezus. Ste 

opazili, kako je Jezus najpogosteje upodobljen v jaslicah? Kot majhen otrok, z iztegnjenimi in odprtimi 

rokami, ki vabijo: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil.«  

Bog se je učlovečil za vsakega izmed nas, da bi živeli v polnosti, da bi nam vtisnil pečat ljubezni v najbolj 

skrite kotičke srca, ki ždijo zaprti v temi strahu, osamljenosti, razočaranj, občutkih krivde ... Čaka na 

vsakega, moramo le imeti odprto srce in zaviti s poti trušča in blišča, ki ga ponuja ta svet, na pot proti 

hlevčku na mirnih poljanah, kjer je doma preprostost.  

Prosimo Jezusa, da nam podeli vere, upanja in ljubezni, da bomo zmogli hoditi po poti našega življenja, ki 

pred nas postavlja mnoge preizkušnje. Na pragu novega leta pa okrepimo zaupanje in imejmo v mislih, da 

nas božja volja vodi vedno le k varnosti in k ljubezni.  Bog nas nikoli ne zapusti, zato ne zapuščajmo mi 

Njega. 

Obilje blagoslova v novem letu 2022 želim vsem Vam in ostanimo povezani, zvesti in vztrajni.                                 
                        župnik Igor 
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Članice Društva kmetic 
Dravograd so se srečale pri 

Sv.Križu – 15.10.2021 
Na svetovni dan kmetic, ki ga obeležujemo že od 
leta 2008, so se članice Društva kmetic Dravograd 
srečale pri Sv.Križu nad Dravogradom. Najprej so 
svoje srečanje položile na oltar ob daritvi svete 

maše. Mašo je vodil župnik Franček – zlatomašnik. 
Žal se jih je moglo udeležiti samo 17, saj so 
preostale in različnih razlogov (pandemija in 
posledice) manjkale. 
Pri nas si Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
prizadeva, da bi se izboljšal položaj kmetic. Status 
kmetic še vedno ni zadovoljivo rešen. Tako država 
kot lokalne skupnosti premalo priznavajo pretekli 
in sedanji trud, ki ga kmetice vlagajo v razvoj 
podeželja in celotne družbe. Delo kmetic in vloga 
sta še vedno premalo cenjena. Delo žensk na 
podeželju je velikega pomena za napredek in 
izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju ter za 
priznavanje vloge kmetic pri ohranjanju družinskih 
vrednot in izboljšanju gmotnega položaja kmetij. 
Kljub težkim časom zaradi Covid 19 so naše kmetice 
polne veselja do dela, polne optimizma, čeprav je 
njihovo delo na kmetiji in v gospodinjstvu 
neplačano in prepogosto nepriznano in necenjeno. 
Svetovni dan kmetic je pomemben trenutek za 
spodbujanje ukrepov vseh zainteresiranih strani za 
podporo kmečkim ženskam in dekletom, da ne 
samo obnovijo svoje življenje po covid-19, ampak 
da bodo bolje pripravljene na morebitne prihodnje 
krize. 
Čas po maši pa so izkoristile za prijetno druženje, 
kavico, čaj in pogostitvi, ki so si jo pripravile. Tudi 
župnija in Pastoralno povezane župnije Dravograd 

vsem kmeticam iskreno čestitamo. Ostanite tako 
dobre in plemenite še naprej.  (I.G.) 
 

 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v 

Tvojem imenu.  

Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih;  

pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj 

hodimo po njej.  

Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili 

nered.  

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po 

napačni poti  

ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo 

lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti  

in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od 

pravičnosti.  

Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju 

in v vsakem času, v občestvu z Očetom in 

Sinom na vekov veke. Amen. 
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NEDELJA ZAKONSKIH JUBILANTOV 2021 

Nedelja zakonskih jubilantov je bila letos po udeležbi izjemno 
skromna. Prijavili so se le trije pari. Vseeno so bili deležni 
izjemnega blagoslova, ki so ga sprejeli v hvaležnosti za vse 
preživete skupne dneve in leta. Čestitke. 
 

Križ mladih je vabil k molitvi za mlade in mladi   

naj bi molili zase… 

Pri Sv.Križu nad Dravogradom je bil od nedelje 28.11.do 

petka 3.12. postavljen Križ mladih – vabil je k molitvi. 

Odzvalo se je sicer bolj malo vernikov, a njegovo sporočilo 

je nagovarjalo. Le Jezusov križ je ključ do sreče in 

nebeškega veselja. Hvala vsem, ki ste se zbirali ob tem 

križu in vključili svojo mlado generacijo v molitev. Naj 

prinese obilje blagoslova. Od nas je potoval Križ mladih na 

Remšnik in dalje v Maribor. 

22. NOVEMBER: SV. CECILIJA,mučenka 

Tudi letos se nismo mogli srečati cerkveni pevci, da bi skupaj 

proslavili god svoje zavetnice. Vseeno smo se v Dravogradu 

zbrali vsaj k sveti maši in počastili našo zavetnico cerkvene 

glasbe. Sveta maša je bila zato slovesna, s petjem. Posebna 

zahvala velja našim pevskim zborom po vseh župnijah PPŽ 

Dravograd ter njihovim vodjem, ki vložijo veliko truda in dela v 

izvajanje lepega petja v naših župnijah. 

Naj bo sv. Cecilija vaša priprošnjica pri Bogu.  

Sv.Cecilija – prosi za nas!                                        Zofija Mager 

      sveta Cecilija v cerkvi Sv.Lenarta na Viču /na orglah/                                                          

 

 

Sveta Cecilija, 

nebeška zavetnica cerkvenih pevcev, 

zaupamo v tvojo priprošnjo. 

Gospodu Jezusu si služila z vsem srcem in 

vso dušo ter velikodušno žrtvovala  

svoje življenje iz ljubezni do 

Njega, zato ne bo zavrnil tvojih prošenj. 

Prosi Boga, naj nam nakloni milost 

MEDSEBOJNEGA SPOŠTOVANJA, 

RAZUMEVANJA, EDINOSTI IN LEPEGA  

PETJA. Amen!  
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MIRA MLAKAR 80 let 
 

Ob priliki 80 rojstnega dne, je na pobudo 

župnije Dravograd, nadškof msgr. Alojzij Cvikl 

odlikoval našo zvesto in srčno mamo in babico 

Miro Mlakar s posebnim odlikovanjem, ki smo ji 

ga smeli izročiti v nedeljo 24.oktobra. Zahvalili 

smo se ji za vse plemenito delo, ki ga je 

opravljala v župniji Dravograd vsa ta leta. V 

zapisu smo tole izpostavili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘Draga Mira vsa si prežeta z Jezusovo ljubeznijo v 

delu in molitvi za naše družine in mlade, naše 

duhovnike, nove duhovne poklice, za župnijsko 

cerkev in naše župnijsko občestvo, Bog naj ti 

bogato poplača za vse.  

Nesebično se že vrsto let daruješ na najrazličnejših 

področjih delovanja naše župnijske skupnosti. 

Zmogla si se odzvati Božjemu klicu v delu za mlade 

kot animatorka birmancev, molitvena botra, 

neutrudna molivka za duhovnike in nove duhovne 

poklice, molivka za vse potrebe domače župnije in 

svete Cerkve.  

Nadvse sveta ti je Božja beseda, zato jo že vrsto 

let, od rane mladosti, kot bralka beril, podajaš 

občestvu pri svetih mašah in si njen pomen 

vseskozi poglabljala pri bibličnih skupinah in jo živo 

živiš v svoji družini, v odnosu s slehernim človekom  

in v župniji. 

Vrsto let si kot krasilka z veliko ljubeznijo skrbela za 

lepoto naše župnijske cerkve in jo krasila z 

žlahtnimi rožicami, ki si jih vzgojila na svojem ali na 

župnijskem vrtu. Hvala ti Mira za tvojo požrtvovalno 

ljubezen do lepote naše božje hiše. 

Na tvoji nadaljni poti življenja Ti želimo zdravja, še 

veliko življenjske energije, veselega nasmeha in 

vedrega pogleda v vsak nov dan, z molitvijo na 

ustih, z neizmerno vero v srcu, ljubeznijo in 

neomajnim zaupanje Vanj, ki ti daje moč, te vodi in 

razsvetljuje že vsa leta tvojega bogatega in 

plemenitega življenja. 

Ob tvojem življenjskem jubileju, ti izrekamo globoko 

hvaležnost za vsak skupen korak  prehojene poti v 

veri, upanju in ljubezni, v našem župnijskem 

občestvu. Zate se zahvaljujemo Bogu, da že dolgo 

vrsto let skupaj s teboj, hodimo za Jezusom in 

skupaj molimo, delamo, pojemo, se skupaj 

veselimo in delimo naše  življenjske preizkušnje.  

V zrelejših letih si tudi spoznala, da ti je Bog poleg 

mnogih talentov, dal tudi talent petja, zato si se 

pridružila cerkvenemu zboru naše župnije in skupaj 

z neutrudnimi pevkami lepšate in bogatite svete 

maše. Hvala za tvoj glas in pogum.  

Mi tvoji sofarani in  prijatelji ti izrekamo HVALA 

MIRA. Nate kličemo Božji blagoslov in te izročamo 

naši mami Mariji. Želimo tebi in nam vsem, .da bi 

še dolgo, dolgo skupaj hodili za Jezusom‘‘.  
 

BLAGOSLOV NOVEGA KRIŽA NA VIČU 

Na Viču smo 30.oktobra 2021  

slovesno blagoslovili novi križ. Stoji nad hišo Franc Marjana, 
ki je s svojimi domačimi in dobrimi prijatelji postavil lepi in 
dragoceni križ. Kot je poudaril v nagovoru, želi, da jih ta križ z 
Jezusom na njem, varuje pred vsem slabim, ki se širi med 
ljudmi. Naj Križani varuje njihov dom, vse domače in 
prihodnje rodove. Pri blagoslovu se je zbralo lepo število 
okoličanov, ki so se po blagoslovu, ki ga je opravil domači 
župnik moderator Igor Glasenčnik, srčno poveselili.           (I.G.) 



 

 

adventna delavnica Karitas Dravograd, župnija Šempeter 

 V PPŽ Dravograd smo v advent 2021 stopili z nekoliko 

negotovimi koraki, zaradi pandemije korona bolezni, ki 

nas opozarja na krhkost našega življenja in nam jemlje 

osnovne človeške vrednote in lepe in prijazne 

medsebojne odnose. Toda mala občestva v župnijah ob 

župnikoma Igorju in Frančeku, smo smelo stopila na pot 

adventne priprave na Božič. Tako smo pod duhovnim 

vodenjem g. župnika Igorja zaupno k Bogu dvignili naše 

oko, korake, molitve in očistili srca grehov in posvetnih 

strahov in tako okrepili vero upanje in ljubezen. Tako se 

je ves advent krepil naš korak, v srcih je raslo novo 

upanje in vera v novo življenje in lepe in spoštljivejše 

medsebojne odnose, ki se bodo rodili v srcu vseh z 

rojstvom Jezusa, ki je Bog z nami. 
 

ADVENT  S SV. JOŽEFOM 
 

V malem župnijskem občestvu smo se ves advent, vsak 
dan pred sv. mašo zbirali, v prezbiterju naše župnijske 
cerkve Janeza evangelista v Dravogradu, ob kipu Sv. 
Jožefa in v duhovnem vodenju g.župnika Igorja. Preko 
številnih umetniških upodobitev sv. Jožefa in po besedah 
papežev zadnjega stoletja o sv. Jožefu, smo spoznavali in 
razmišljali o tem velikem  svetem možu, ki je v molku 
stopil v sveto družino in imel ključno vlogo kot varuh  in 
zaščitnik in rednik Marije in Jezusa. Kot je sv. Jožef 
pripeljal nosečo Marijo do Betlehema in hlevčka z 
jaslimi, nas je vzel za sopotnike na poti tega adventa in 

nas privedel do praznovanja skrivnosti Božjega 
učlovečenja in prihoda Božjega Sina na Svet, tudi v 
tem korona času  leta 2021.  

Sv.Jožef 

SV. MIKLAVŽ 
Na začetku adventa 6. decembra goduje sv. Miklavž, ki 
po običaju na predvečer obdaruje vse pridne otroke. V 
naših župnijah je vsako leto otroke obiskal in jih 
obdaroval po cerkvah. Zaradi posebnih razmer zaradi 
korona bolezni, pa je letos moral biti posebej iznajdljiv. 
Tako kot dobrota vedno najde pot, jo je tudi sv. Miklavž. 
V župniji Dravograd se je kljub pravi zimi in mrazu, podal 
po zasneženih poteh do domov  otrok in tako obiskal in 
obdaroval 14 družin z otroki. V župniji Črneče je otroke 
pričakal pred župniščem in jih obdaroval kar v 
avtomobilih. 
 
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE IN SVITNE 
Duhovno globoko smo verniki doživljali pripravo na Božič 
pri svitnih mašah, vsako sredo adventa. Že pred šesto 
uro zjutraj smo se zbirali v molitvi in potem ob kipu sv. 
Jožefa in nato pri darovanju sv.maše. Posebna božja 



 

 

milost je v zgodnjih jutrih legala v naše duše in topila 
stare zamere in naše oči so postajale svetlejše, tople in 
besede prijaznejše in lepe. 
Na praznik 8. decembra smo s praznikom 
Brezmadežnega spočetja device Marije, ki smo ga 
posebej slovesno obhajali, stopili z Mariji na pot proti 
Betlehemu. 

OSEMDNEVNICA PRED BOŽIČEM  
Osem dni pred Božičem smo z osemdnevnico še poglobili 
duhovno pripravo na prihod Jezusa Odrešenika. Zopet je 
bila na delu božja iznajdljivost po g. župniku Igorju. Ker 
kipa Marije nismo mogli nositi v procesiji iz cerkve v 
kapelo, kot je to bil običaj prejšnja leta, smo v procesiji 
kip Marije v spremstvu sveč nosili v procesiji po cerkvi. 
Vsak večer se je globoko iz duš izlivala molitev : » Kralja, 
ki prihaja pridite molimo..« . Iz globin duše je g.župnik 
Igor klical k Bogu in skupaj smo prosili, da  se nas usmili 
in pošlje Jezusa Odrešenika v tem  čas velike preizkušnje, 
ki jo doživljamo vsi. 
 

SV. SPOVED PRED BOŽIČEM 
G. župnik Igor je na 3.adventno nedeljo vernike iz vseh 
župnij PPŽ Dravograd povabil v župnijsko cerkev v 
Dravograd, k skupni duhovni pripravi na zakrament sv. 
spovedi. Bogu hvala nekatera ušesa vernikov niso ostala 
gluha. Odzvalo se je lepo število vernikov. 
Vseh se je globoko dotaknila kateheza g. župnika Igorja, 
o treh slamicah in našem duhovnem stanju. Tako 
duhovno nagovorjeni smo odprli svoje duše božjemu 
delovanju, spoznanju svojih stranpoti in zablod in Boga 
prosili za odpuščanje. V odvezi, ki jo je po rokah in 
molitvi župnika dal sam Gospod, smo doživeli božji 
objem in očetovo ljubezen in veselje ob vrnitvi k Njemu v 
domačo hišo. Vsi čisti in lepi smo odšli z velikim veseljem 
v srcu še na zadnji del poti do Betlehema. 
 

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 
LUČ MIRU iz Betlehema 

Danes in v teh dneh smo lahko domov ponesli Luč miru iz 

Betlehema. Prispevek, ki je namenjen za njihove skavtske 

projekte, smo lahko darovali njim samim.  

                 In sporočilo Luči miru za letos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“V začetku je beseda.” Lepa beseda v začetku 
lepega, grda v začetku grdega. Saj z besedo 

nekoga rešimo ali pokončamo,  
ranimo ali ozdravimo. 

Danes pa je malo lepih besed, malo vljudnosti. 
Morda je zato med nami toliko jeznega,  

toliko grdega, toliko teme. 
Zato bi vam danes radi dali lepe besede, 

“Hvala”, “Oprosti” in “Rad te imam”.  
To so luči, ki uničujejo temo in tiho povejo,  

da smo vsi ljudje. 
Primi v roko to Luč in besedo. Osvetli prostore, 
govori lepo. In reci si, preden te tema zajame, 

“Človek, ne jezi se.” 
Na četrto adventno nedeljo so skavti k sv. maši v 
Dravogradu prinesli luč miru iz Betlehema, ki smo jo 
ponesli na svoje domove. 
V nagovoru so prebrali letošnjo poslanico luči miru. V 
njej smo bili vsi nagovorjeni, da izboljšamo medsebojne 
odnose, se zavemo, da smo vsi samo ljudje, vredni 
medsebojnega spoštovanja, z enakimi potrebami, 
enakimi željami in hrepenenji. Zato naj vsak zavestno 
zamenja svoj besedni zaklad z lepimi, prijaznimi in 
spoštljivimi besedami, besedami upanja in ljubezni. 
Glavno geslo luči miru pa je :«ČLOVEK NE JEZI SE!«   
 
JASLICE PO ŽUPNIJAH  
V četrtem tednu adventa se je po župnijskih cerkvah PPŽ 
Dravograd začelo nekaj skrivnostnega dogajati. V 
župnijskih cerkvah in nekaterih podružničnih cerkvah ( 
Sv. Magdalena, Sv. Križ) so zavzeti jasličarji (veroučenci -

prvoobhajanci s starši v Dravogradu,  veroučenci na Ojstrici, 
animatorji pri sv. Križu, posamezni zavzeti ključarji in verniki po 

drugih cerkvah…) s sodelovanjem župnika Igorja začeli s 
postavljanjem jaslic.  

Starši prvoobhajancev pri postavljanju jaslic v Dravogradu 
 

Veliko je bilo potrebno pripravit stvari, pregledati stare 
figure, hlevčke, narediti nove, nabrati mah, postaviti 
jaslice, okrasiti božična drevesa. Vse se je odvijalo v 
lepem vzdušju, poglabljanju lepih medsebojnih odnosov 
in v velikem pričakovanju božične skrivnosti rojstva 
Jezusa. Tako so v Dravogradu in na Ojstrici nastale tako 



 

 

lepe domače - naše jaslice, pri sv, Križu prav posebne 
skavtske, pri sv. Magdaleni pa je letos ključar Franc 
izdelal posebna lesena drevesca, ki s svojo okrasitvijo 
dajejo domačim jaslicam še poseben čar božične 
skrivnosti.  

Pri Križu so jaslice postavili animatorji PPŽ Dravograd 

SV. BOŽIČNE MAŠE V ŽUPNIJI DRAVOGRAD 

Po vseh skupnih  duhovnih pripravah in prehojenih 
adventnih poteh smo na sveti večer v vsej župnijah PPŽ 
Dravograd prišli v Betlehem, kjer smo poiskali v domačih 
cerkvah hlevček in v njem našli Marijo in Jožefa in dete v 
jasli položeno. V naših srcih je zasijala luč, oddahnili smo 
si in z velikim veseljem, zaupanjem, gotovostjo in vero 
pri številnih sv. mašah slavili Jezusa Boga in doživljali vse 
duhovne globine miru, radosti in veselja ob rojstvu 
Odrešenika. Stopili smo prerojeni v upanju, veri in 
ljubezni v naš vsakdan, saj je Emanuel- Bog z nami na 
naši poti življenja.  
  
 

Otroške božične sv. maše v Dravogradu se je udeležilo 
veliko družin z otroki in ostalih vernikov in nova luč je 
zasijala v njihovih srcih. 
Pri polnočni sv. maši je bilo lepo število vernikov. V tihoti 
noči je blaženi mir skrivnosti božične noči legal v duše 
vseh vernih. Globoko se je vseh src dotaknil duhovni 
nagovor g. župnika Igorja in nam vlil v zavest, da se je to 
noč rodil v vsakemu izmed nas Jezus Kristus- Bog z nami, 
ki hodi z nami v vsaki naši življenjski situaciji in nikoli 
nismo sami.  
Pri tej polnočnici smo se še posebej veselil s Saro Žlof, ki 
je prvič na orglah spremljala naš cerkveni pevski zbor. 
Na Božič je bila darovana sv.maša tudi v podružnični 
cerkvi sv. Magdalene na Vratih, kjer smo v tej mali 
prelepo božično okrašeni cerkvici, doživeli radost Božiča, 
medsebojne sprejetosti in lepih odnosov kot ena 
Jezusova družina. 
 
NEDELJA SV. DRUŽINE 
Na prvo nedeljo po Božiču smo obhajali kar tri praznike: 
nedeljo sv. družine, mučeništvo sv. Štefana in državni 
praznik samostojnosti in edinosti. 

Pri sv. maši je bil največji poudarek na prazniku sv. 
družine. Praznik mučeništva sv. Štefana smo obeležili z 
blagoslovom soli in vode, ki ga je opravil g.župnik Igor in 
razložil, kako pomembni so ti blagoslovi. Saj so že naši 
predniki dali velik pomen moči blagoslova soli in vode, 
žal pa sodobni kristjani kar pozabljamo na te blagoslove 
in je zato zelo prav, da jih ohranjamo. 
Vsako leto na praznik sv. družine se po naših župnijah 
deli blagoslov otrok. Kar lepo število otrok se je zbralo 
pred daritvenim oltarjem, kjer je g. župnik Igor z 
blagoslovljeno vodo z znamenjem križa na čelu vsakega 
otroka posebej blagoslovil z besedami: »Jezus naj te 
blagoslovi in varuje.« Otrokom in vsem vernikom  pa je 
razložil pomen drž pri prejemanju blagoslova in drž pri 
molitvi. Blagoslov se sprejema s sklenjenimi rokami. 
Sklenjeni roki povežeta levi in desni del telesa in se 
osredinita okoli srca, ki je v sredini telesa. Drža 
sklenjenih rok v molitvi je ponižna drža pred Bogom. 
Lepo pa je moliti z razprostrtimi rokami, ta drža molitve, 
je popolna predanost Bogu. 
Po končani sv. maši smo verniki blagoslovljeno vodo 
odnesli domov in se bomo z njo pokrižali ob raznih 
potrebah, predvsem pred molitvijo. Saj po naših cerkvah 
se že kar 21 mesecev ne smemo več pokrižati z 
blagoslovljeno vodo, zaradi možnosti prenosa korona 
virusa. 
Bogu hvala, vse svete maše so bile lepo obiskane, v srcih 
ljudi nastaja nekaj novega, božjega. 
                                                                                             Irma Kladnik 

 

 

Jaslice v Dravogradu v 

znamenju covid 19 (pod 
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VERSKA STATISTIKA za 

leto 2021                                       

v Pastoralno povezanih 

župnijah DRAVOGRAD 

 

Tudi letos smo se ozrli nazaj in v statističnih podatkih 

našli zanimivosti, ki nas nagovarjajo. Matične knjige 

naše župnije so za leto 2021 zabeležile sledeče: 

 

Krsta knjiga: V krstne knjige naših šest župnij smo 

za leto 2021 vpisali: 

DRAVOGRAD: 17 krstov / 11 fantov in 6 deklic/   

4 zakonski,   1 civ.zakonski, 12 nezakonskih, 

ŠEMPETER: 15 krstov/ 10 deklic in  5 fantov),   

13 nezakonskih, 1 zakonski, 1 civ.zakonski 
ŠENTJANŽ: 10 krstov/ 5 deklic in 5  fantov /   

2 zakonska in  8 nezakonskih, 
OJSTRICA:  2 krsta / 2 fanta / 2 nezakonska  

LIBELIČE: 9 krstov /  4 deklici,  5 fantov/  3 zakonski,   

6 nezakonskih,  

ČRNEČE: 10 krstov /  6 deklic in  4 fantov/  3 zakonski,  

7 nezakonskih, 
 

Krst je prvi in najbolj osnovni zakrament, brez tega 

zakramenta ni nobenega drugega zakramenta. Vsak otrok 

je krščen v veri staršev, botrov in veri Cerkve. Zato 

spodbujam, da se na krst lepo pripravi cela družina, ker je 

to enkraten in neponovljiv dogodek. Za krst se je potrebno 

prijaviti, obsiskati pripravo (enkrat na mesec 3 četrtek v 

mesecu). Starše krščencev spodbujam naj dajo otroku s 

svojim življenjem vzgled lepega krščanskega življenja. 
 

 

Poročna knjiga: V poročne knjige smo vpisali za 

leto 2021: 

DRAVOGRAD: 2 poroki, 2 zlati 

ŠEMPETER:  4 poroke,   

ŠENTJANŽ: nobene poroke,  

OJSTRICA: nobene poroke,  

LIBELIČE:  1 poroka, 1 zlata 

ČRNEČE: 1 poroka,  
Sv. zakon je zakrament služenja drug drugemu, je posebno 

povabilo Boga v svoje življenje. Zato spodbujam vse tiste, ki 

živite skupaj, da se odločite stopiti na pot skupnega 

zakonskega življenja in v svoj medsebojni odnos povabite 

Boga. 
 

Mrliška knjiga: V mrliške knjige 2021 smo vpisali: 

DRAVOGRAD:  50 oseb, od tega 31 moških in 19 žensk, 

povprečna starost 80 let, najstarejša dva 101 leto (Marica 

Ošlovnik), maziljenih 11,     
ŠEMPETER:  6 oseb, od tega 3 moški in  3 ženske, 

povprečna starost 81 let, najstarejši 97 let (Ljudmila Proje),  

maziljeni 3,  

ŠENTJANŽ: 8 oseb,  5 moških in 3 ženske, povprečna 

starost 81 let, najstarejši 97 let (Ivan Englert), maziljena 2,  

OJSTRICA: 4 osebe, od tega 3 moški, 1 ženska, 

povprečna starost 73 let, najstarejša  96 (Kristina 

Presečnik),  maziljenih 3; 

LIBELIČE:   5 oseb, od tega  2 moška in  3 ženske, 

povprečna starost 78 let, najstarejši 89 let (Miha Ulcej).  
ČRNEČE:   10 oseb, od tega 6 moški in 4 ženske, 

najstarejši 96 let (Maks Konečnik), povprečna starost  80 

let. 
  

Ohranimo lep in hvaležen odnos do pokojnih, da v župnijski 

cerkvi darujemo pogrebno sv. mašo, potem pa se od njega 

poslovimo na pokopališču. Skušajmo imeti v mislih, da je 

osrednji del slovesa od naših dragih rajnih pogrebna sveta 

maša, ker je to zakrament. Radi molimo, darujmo za sv. 

maše in za cerkev. Maša je največ kar lahko storimo za 

naše drage pokojne. VSe ostalo nima velike vrednosti. 
 

BIRMANCI: Dravograd 32, Šempeter 10 

PRVOOBHAJANCI: 
 

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo   

- v Dravogradu 17 (4 fantje in 13 deklet),  

- Pri Križu za Črneče –  4 (2 fanta in 2 dekleti) 

- V Šempetru 13 (6 fantov in 7 deklet)  

- Na Ojstrici 4 ( 2 fanta in 2 dekleti). 

- V Libeličah  4 (2 fanta in 2 dekleti) 
 

Povprečen obisk nedeljnikov: 

Dravograd: 95 oseb; Šempeter: 40 oseb; 

Šentjanž: 35 oseb; Črneče: 30 oseb; Libeliče: 25 

oseb; Ojstrica: 15 oseb. 
 

Sveta maša je temelj našega verskega in krščanskega 

življenja. Skozi njo merimo tudi utrip župnijskega 

življenja. Letos je vse bilo res v posebnih okoliščinah, 

zato so statistični podatki nerealni. Veljavni res samo 

za letošnje posebno - Covid leto. 
 

Povprečna nedeljska nabirka znaša:  

Dravograd 85 € (ob nedeljah) 26 (ob sobotah), Črneče 

50 €, Šempeter 40 €, Šentjanž 30 €, Libeliče 30 €, 

Ojstrica 25 €.   
 

 Povprečno število obhajil na nedelje: 

- Dravograd – 50 obhajil 
- Šentjanž – 15 obhajil 
- Šempeter – 15 obhajil 
- Ojstrica – 7 obhajil 
- Črneče – 17 obhajil 
- Libeliče – 15 obhajil 

 

NAROČNINE VERSKEGA TISKA v PZD: 

Družina: 23 naročnikov; Ognjišče: 70 naročnikov; 

Mavrica: 4 naročniki; Misijonska obzorja: 12 naročnikov; 

Mohorjevke: 12 naročnikov; Prijatelj:  10 naročnikov, 

Ministrant: 18 naročnikov; Studenec trimesečni:  66 

rednih naročnikov (tiskamo 100 izvodov); 
 

Studenec izhaja vsake tri mesece. Odgovarja 

Igor Glasenčnik – župnik moderator.    

Natisnjeno v 100 izvodih.  

Priporočena celoletna naročnina znaša 15 €.    


