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 UVODNIK:  

Pozdravljeni, cenjeni bralci našega glasila Studenec in hvala, ker si ostajamo zvesti.  Novo leto je že krepko za 

nami. Ker je za nami prvo trimesečje, je pred vami novo glasilo Studenec. Vanj smo vstavili naša dogajanja po 

župnijah. Moram priznati, da je vpliv corone še vedno izjemno velik, saj nikakor ne moremo ‚zalavfati‘, kot 

smo v preteklih letih. Čas pa teče, navdušenja je vedno manj (vsaj pri nekaterih), nekateri pa so preprosto 

poniknili in ostajajo zunaj naših občestev. No, le na pogrebih je še neko konstantno število ljudi, pa še to se je 

zmanjšalo. Nastal je še en problem, saj sva oba s Frančekom zbolela za corono in je versko življenje in delo za 

deset dni povsem zastalo.  

Kot vaš župnik še vedno razmišljam, kako bi zastavili delo v prihodnje, da bi naša občestva malo bolj 

‚razmigali‘. Vse je v neki stagnaciji. Le redna srečanja ob oltarju so tista vez, ki nas bogati. Bogu hvala, da je 

vsaj to ostalo, čeprav je številčnost udeležbe porazno nizka. Še v Dravogradu je število udeležencev nedeljske 

maše padlo pod 100 oseb. Mladih družin pa tako ni in ni, čeprav imajo prvoobhajanca v pripravi na ta dva 

prelepa zakramenta, ki jih bosta sooblikovala vse življenje – spoved in obhajilo. Tudi z birmanskimi 

pripravniki ni nič boljše, čeprav se animatorji precej prizadevajo, da bi jih animirali, spodbujali in jim dajali 

vzgled. Zdaj je bila prva skupina na duhovnem vikendu, a kaj, ko je bil odziv dokaj slab. No, ne smemo preveč 

jadikovati, pač pa stopiti skupaj in se prepustiti vodstvu Svetega Duha. Morda kaj pripomore tudi sinodalno 

dogajanje in pogovori ob sinodi, ki meri utrip dosedanjega dela in zastavlja delo v prihodnje. Hvala vsem, ki 

ostajate zvesti in trdni člen v župnijskem življenju v vseh naših 6 župnijah PPŽD. 

Obilje blagoslova vsem Vam in ostanimo povezani, zvesti in vztrajni.                                 
                        župnik Igor 



 

 

(poročila o dogajanjih zapisala Irma Kladnik) 

V župniji Dravograd smo v leto 2022 stopili z velikim 

zaupanjem v Boga. Kljub tako negotovi prihodnosti 

zaradi korona bolezni, smo po  duhovno globoki 

doživeti Božični skrivnosti rojstva Jezusa Kristusa, 

svoj pogled usmerili Vanj, smelo zastavili korake v 

skupni sinodalni hoji za njim in se prepustili voditi 

Svetemu Duhu. Tako se je že v januarju odvilo kar 

nekaj skupnih dogodkov - praznovanj v veri, upanju 

in ljubezni. 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA  -       

( 8. 1. 2022 )  

in PREDSTAVITEV 

PRVOOBHAJANCEV V ŽUPNIJI 

DRAVOGRAD 

Na nedeljo Jezusovega krsta, so se v župniji 
Dravograd predstavili župnijskemu občestvu naši 
letošnji prvoobhajanci, to so veroučenci tretjega 
razreda, katere poučujeta gospod  župnik Igor in 
gospa Zofija Mager.  
Predstavitev prvoobhajancev na to nedeljo je bila 
izbrana v luči praznika Jezusovega krsta v Jordanu, 
ko se je Jezus dal Janezu Krstniku krstiti in po krstu 
začel javno delovati. 
Lepa slovesnost, prirejena v duhu korona časa, je 
potekala s slovesnim prihodom veroučencev v 
spremstvu župnika Igorja po cerkveni ladji v 
prezbiterij pred glavni oltar, k Jezusu.  
V uvodnem nagovoru pred začetkom sv. maše, se  je  
gospa Zofija zahvalila staršem za njihovo udeležbo 
pri tej sv. maši in njihovo sodelovanje z otroki pri 
pripravah na njihov zakrament sv. obhajila. 
Povedala je tudi veliko željo prvoobhajancev, da se 
skozi verouk, sv. maše, pomoč veroučiteljev in 
staršev duhovno dobro pripravijo na prejem 
zakramenta prve sv. spovedi in prvega sv. obhajila. 
Veroučenci so se preprosto vsak zase lepo 
poimensko predstavili in nato skupaj s svojimi starši 
bili udeleženi pri sv. maši.  Ob koncu sv. maše so še 
prvoobhajanci skupaj zapeli.  
 
V nagovoru pri sv. maši  smo vsi verniki prisluhnili 
branju pisma g. nadškofa Alojza Cvikla, v katerem je 
vse nagovoril k sinodi, skupni hoji vseh v  župniji in 
izven župnijskega občestva, tako v poslušanju drug 

drugega, iskanju novih poti in delovanja  v veri v 
Jezusa Kristusa oziroma načine kako delovati v 
Cerkvi, da bo v njej vsak sprejet,  slišan, potolažen in 
bo  v njej našel svoj dom.     
 

NEDELJA VERSKEGA TISKA               

- 16.1. 2022 

Nedelja 16. januarja je bila posvečena verskemu 

tisku in kot tako smo jo obeležili tudi v župniji 

Dravograd. Nedeljsko sv. mašo smo darovali za vse 

ustvarjalce verskega tiska. V začetku sv. maše je g. 

župnik Igor vernikom nazorno predstavil 12 vrst 

verskega tiska, ki izhaja ( Družino, Ognjišče, 

župnijski list Studenec, Božje okolje, Beseda med 

nami, Mavrico, Najst…..). Naročnikov na verski tisk 

je v naši župniji sorazmerno malo, zato je župnik 

Igor vse povabil k naročilu in vsem toplo na srce 

položil, da naj bi vsaka družina brala Družino in 

Ognjišče, veroučenci Mavrico, mladi revijo Najst, za 

globlje duhovno poglabljanje in za rast v veri pa še 

druga glasila. Pred daritvenim oltarjem je bil 

razstavljen ves verski tisk za ogled. 

GOD Sv. ANTONA PUŠČAVNIKA –   

17. 1. 2022 



 

 

17. januarja je godoval svetnik sv. Anton Puščavnik. 
V Dravogradu je v podružnični cerkvi pri sv. 
Boštjanu en oltar posvečen sv. Antonu Puščavniku. 
V dolgoletni tradiciji praznovanja  goda tega 
svetnika, je tudi letos, kljub korona času, bila sv. 
maša pri sv. Boštjanu s sodelovanjem cerkvenih 
pevcev in vernikov, sicer v okrnjeni obliki. V čast 
temu svetniku je v začetku sv. maše bila 
blagoslovljena voda, ki so jo okoliški kmetje v 
prejšnjih časih radi zajemali in z njo blagoslovili 
svojo živino. Letos se okoliški kmetje niso udeležili 
slovesnost, zato je g. župnik sv. mašo  in  vse naše 
molitve smo darovali  sv. Antonu, da bi se v 
okoliških kmetih zopet vzbudila vera in zaupanje v 
češčenje tega svetnika, ki je predvsem zavetnik in 
priprošnjik kmetov in kmečkega življenja. Sv. 
Antona so naši predniki tu zelo častili, zato je prav, 
da se tudi v mlajših rodovih to ohranja in na novo 
obudi. Tradicionalni blagoslov krač in domačih 
prekajenih mesnin pa smo zaradi korona razmer 
morali tudi letos opustiti. SV Anton prosi za nas ! 
 

NEDELJA BOŽJE BESEDE –             

23. 1. 2022 

Tudi v župniji Dravograd smo v nedeljo 23. januarja 
praznovali nedeljo Božje besede, ki je letos potekala 
pod geslom: » Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj 
se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po 

lomljenju kruha.« Za sodelovanje vernikov v tednu 
božje besede pred to nedeljo in pri sv. maši v 
nedeljo, je g. župnik Igor povabil vse vernike, da 
prebiramo Sv. Pismo in sicer se duhovno poglobimo 
v prebiranje Lukovega evangelija in da v rokopisu 
prepišemo en odlomek iz Lukovega evangelija in ga 
položimo pred daritveni oltar. Temu vabilo se je 
odzvalo nekaj vernikov, nekaj jih je v nedeljo pred 
daritveni oltar položilo svoje Sv. pismo. Sveta maša 
je bila v duhu praznika  Božje besede in v duhu 
tedna molitve za edinost kristjanov, ki je še potekal. 
Pokončani sv. maši se je župnik Igor zahvalil bralcem 
Božje besede pri sv. mašah in  v znak pozornosti 
vsakemu bralcu poklonil knjižico Pod Jožefovim 
varstvom.  
V župniji Dravograd pri nedeljskih in prazničnih sv. 
mašah ( tudi med tednom ) berejo berila in prošnje 
vernikov redni bralci Božje besede. V skupini bralcev 
Božje besede v Dravogradu je  16 bralcev in  bralci 
sodelujejo v župnijskem občestvu pri sv. mašah že 
vrsto let. Skupina se je pred korona časi, tudi vsaj 
enkrat letno srečevala. Člani so zavzeti verniki in 
večina sodeluje v še v drugih skupinah v župniji.  
Število bralcev niha in nekaj je tudi starejših. Zato 
vabimo v skupino bralcev Božje besede vsakega v 
župniji, ki v sebi čuti ljubezen do Božje besede in bi 
jo mogel pri sv. maši brati in na ta način postati 
oznanjevalec Božje besed. Vabilo v prvi vrsti velja 
mladim in staršem veroučencev.   
  



 

 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 

KRISTJANOV- 18. 1. - 25. 1. 2022 

V cerkvi na slovenskem je od 18. januarja do 25. 

januarja potekal teden molitve za edinost kristjanov 

pod geslom : »Videli smo, da je vzšla njegova 

zvezda, in smo se mu prišli poklonit. » ( Mt 2, 2). 

Tudi v župniji Dravograd smo v tem tednu molili za 

edinost kristjanov z vsakodnevnimi  darovanimi 

večernimi sv. mašami. Duhovno smo se povezali z 

vsemi kristjani preko pripravljenih nagovorov, božje 

besede in evangelijev iz v ta namen pripravljene 

knjižice. 

Okolje starega gradu oz. Razvalin so gozdarji očistili in naš grad je 

‚zasijal‘ 

JEZUSOVO DAROVANJE – 

SVEČNICA – sreda 2.2. 2022 

V župniji Dravograd smo praznik Jezusovega 
darovanja-svečnica praznovali z darovano večerno 
sv. mašo za vse župnijske sodelavce in uspeh 
sinode. K sv. maši so bili posebej povabljeni letošnji 
prvoobhajanci, ki pa zaradi korona bolezni med 
njimi niso mogli priti. 
Verniki, ki smo prišli, smo se zbrali v preddverju  
cerkve, kjer je župnik Igor začel slovesnost sv. maše 
z uvodno molitvijo in razlago praznika svečnice, ki 
ga cerkev praznuje že več kot 1500 let. S prižganimi 
svečami v rokah v procesiji po cerkveni ladji, smo 

verniki najprej počastili Jezusa, ki ga je mati Marija  
skupaj z možem Jožetom na ta dan darovala v 
templju po takratni judovski navadi, da sta starša 
svojega prvorojenca v templju darovala Bogu. 
Župnik Igor je v poglobljeni pridigi poudaril  velik 
pomen tega praznika  za nas današnje kristjane, saj 
goreča sveča simbolizira Jezusa, njegovo 
dogorevanje-njegovo dokončno darovanje na križu 
za nas v odpuščanje naših grehov. In kot je v 
evangeliju zapisal evangelist Luka, je Jezus tako kot 
takrat v Izraelu, tudi danes  v današnjem svetu 
postavljen  v padec in v znamenje mnogih, ki se mu 
bo nasprotovalo. Nam pa, ki verujemo vanj je 
postavljen kot Luč v življenju,  v vstajenje in večno 
življenje. 

Mašo so obogatile 
pevke našega 
pevskega zbora, ki so 
še zadnjič zapele 
pesem Oj jaslice 
borne…kot slovo 
božičnemu času. Z 
Marijino pesmijo pa 
smo se po blagoslovu 
predali v Marijino 
varstvo in vodenje.  
 

 

 

 

 

 

MOLITVENA URA ZA DUHOVNE 

POKLICE IN GOD SV. BLAŽA               

- četrtek 4.2.2022 

Četrtek 4. februarja je godoval sv. Blaž in ker je bil 
prvi četrtek v mesecu februarju, smo združili praznik 
in molitev za duhovne poklice in ju obhajali z 
molitveno uro molitvene skupine pred Najsvetejšim 
in nato v darovani sv. maši za duhovne poklice.  
Sodelovalo je lepo število molivcev. S poglobljeno 

molitvijo svetlega dela rožnega venca smo počastili 

Jezusa v Najsvetejšem, mu izročili vse stiske in 



 

 

preizkušnje duhovnikov, potrebe in prošnje za nove 

duhovne poklice. 

V sveti daritvi sv. maše smo počastili sv. Blaža, ki je 

priprošnjik za bolezni grla in varuh pred vsakim 

zlobnim govorjenje in pred vsakim zlom. Vsakemu 

posameznemu verniku, ki je želel, je župnik Igor  z 

blagoslovljenima, s prekrižanima gorečima svečama 

podelil blažev blagoslov in nad njim zmolil k sv Blažu 

za varstvo pred boleznimi grla in vsega zla. 

Sv. Blaž prosi za nas in varuj nas pred vsakim zlom !   

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

"MOLITEV NAŠIH BABIC " 
 

"Moram reči, da vsak ve, kako je žalostno, 
da ni več molitve v naših hišah. Morda tu 
in tam še kdo. Le naše babice še ohranjajo 

globoko vero in molitev. Žalostno je, da 
molitve naših babic nihče več ne zna. 
Mladi jih pa tako ne molijo radi. 

Za njih, kar je bilo prej, ni več moderno, 
a naši starejši vedo povedati, kako so 

nekdaj znali veliko moliti. 
Čim je zjutraj zora zasvitala in kakor 
zjutraj kdo vstane, z nekaj Očenaši 

pozdravila se je naša Gospa. 
In opoldne so, vsi živi in na tisti poti in na 

njivi se pokrižali in s par besedami dali 
hvaležnost Bogu. 
In zvečer ob šesti uri, so našo Gospo 

pozdravljali. Molitev Angel Gospodov je 
oznanil Mariji,je začel najstarejši, nato vsi 

ostali in spočela je od Svetega Duha!  
Ko je prišla nedelja, je mlado in staro šlo v 
cerkev k maši. Nihče ni maše opuščal. 

Molitev jim je mnogo pomenila.  
A sedaj je takšno stanje in moli se mnogo 

manj in redko se vidi, da se zvečer po delu  
zbere cela družina, vsa hiša k molitvi. 
Sedaj lahko vsi vidijo, kako v cerkev 

vse manj hodijo, a bifeji in kavarne so 
polne in komaj človek vanje vstopi, se 

na veliko pije in dolgočasi. Tukaj ni 
družin, so pa mnogi, ki v cerkev sploh 
ne hodijo. Vsak pač najde veliko 

izgovorov, da sebe opravičuje. 
In kaj na vse to reče naša babica?  
Hvala dobri Bog, da me varuješ vsega 

zla! 

Ti mi bodi na pomoč in varuj me dan in 

noč! 
Res, koliko boljše in slajše bi živeli, tudi 
manj bi bilo bolezni med nami. 

Zato naj hiša vsaka se zazre v vzor svojih 
babic in zjutraj vsakega dne naj se z 

molitvami začne! 
In ko bo dvanajsto uro bilo Bogu slavo 
izkažimo in zvečer ob šesti uri našo Gospo 

pozdravimo! 
In v cerkev obvezno vsakič urejeni 

pohitimo, pa bodo naši starejši z nami eno 
v molitvah med nami!  
In molitve naših babic bo spet poznala 

vsaka hiša, Bog nas bo nagradil, 
in vsak bo srečno živel! " (prevedeno iz hr.jezika) 
  

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

Letošnji postni čas se je začel s pepelnico, ko 

smo v župnijah posvetili svoj čas in odločitve 

postnih premagovanj v okrilje svojih 

sposobnosti in odločitev. Posebej smo povabili 

letošnje prvoobhajance in starše. Obisk je bil v 

Šentjanžu zelo dober, odziv v Dravogradu pa s 

strani staršev in prvoobhajancev precej slab. 

Občestvo pa je z vso zbranostjo in trdnimi 

sklepi stopilo na pot posta – čas odpovedi, več 

molitve in odrekovanja.  

Žal je že naslednji dan prišlo do okužbe s 

covidom 19 obeh duhovnikov, Frančeka in 

Igorja, zato je prvi postni pohod s križem žal 

odpadel.                                (Foto: križev pot po Viču)        



 

 

 No, naslednje nedelje pa 

smo veselo stopali za križem. 

Udeležba je bil žal precej 

skromna. A molitev križevega 

pota zato toliko vrednejša. 

Najprej smo s križem hodili 

po Viču, naslednjo nedeljo na 

Kronski gori, na četrto 

postno smo se podali na 

Vrata, kjer smo ob sedmerih 

Jezusovih besedah s križa 

razmišljali o tem in našem 

mestu v skrivnosti 

spreobrnjenja in Jezusove 

daritve na oltarju križa. Vsem, 

ki ste hodili in molili z nami 

Bog povrni. Verjamem, da bo naša molitev 

obrodila svoje sadove ob svojem času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postni 

pohod z 

razmišljanji 

o 7 

Jezusovih 

besedah s 

križa – na 

Vratih. 

 



 

 

JOŽE (Pepi) EPŠEK 
(11.11.1946 - 19.2.2022) 

 
V februarju 2022 se je iz naših vrst poslovil Jože Epšek, 
nekajletni cerkveni ključar pri farni cerkvi v 
Dravogradu. Ker je izhajal iz Črneč, je bil pokopan v 
družinskem grobu v Črnečah. 
Na pot svojega življenja je stopil 11.11.1946.  
Poročil se je 15. nov. 1975 leta  v Črnečah z Blaznikovo 

Minko.  Minka mu je povila sina Matjaža, ki je po porodu 

kmalu umrl. Čez leto dni  se je poslovila  še žena Minka.  

Pepi je ostal sam, potrt in izgubljen ter s tem dogodkom 

zaznamovan za vse življenje. Potem je Pepi spoznal 

Majdo in se razveselil ob rojstvu sina Nejca. Ta mu je bil 

v pomoč še posebej v težkih trenutkih njegovega 

življenja. Pepi je naprej delal v železarni, nato na  

dravograjski elektrarni, potem na Hiposu, spet v Domu 

starostnikov Črneče in na koncu še malo privatiziral. Kar 

nekaj časa je preživel v svojem stanovanju v  

elektrarniškem naselju v Dravogradu. Tam je z veseljem 

obdeloval svoj vrtiček. Rad je pomagal  ljudem pri  

najrazličnejših opravilih. V župniji  Dravograd je nekaj let 

opravljal službo cerkvenega ključarja. Veliko dobrega je 

storil tudi za našo črneško župnijo skupaj z bratom 

Lojzekom. Hvala mu za vsa plemenita dejanja, ki jih je 

storil za obe župniji – Črneče in Dravograd.         (F.Kraner) 

DRAGO PISTOTNIK 
( 8.12.1946  – 19.3.2022) 

 
Poslovil se je naš dolgoletni zakristan (po domače 
mežnar), ki je to službo opravljal ljubiteljsko in s 
srcem. Zato ohranjamo spomin nanj s temle 
hvaležnim zapisom, njemu v spomin. 

                              Foto: V ospredju Drago Pistotnik   
Bil je človek, ki je v svojem življenju odkrival globine 
božje skrivnosti. 
S pomočjo Svetega Pisma je stopil na pot 
spreobrnjenja, odkrival smisel svojega bivanja in 
življenja. Že pred več kot tridesetimi leti je na 
Ravnah pri župniku Beku opravil katehumenat. Od 
takrat je bil vsa leta aktivni sodelavec v župniji v 
Dravogradu.  
S svojim filozofskim razmišljanjem je bogatil Biblična 
srečanja, kot zvest in vztrajen molivec je vsa leta 
sodeloval tudi v molitveni skupini. Z veseljem se je 
odpravljal na razna romanja in duhovne vaje. Nanj si 
se lahko 100% zanesel. Kot zakristan (ki poskrbi, da 
je vse pripravljeno za potek sv.maše), ali tistega, ki 
je odklepal cerkvena vrata, da se je molitev pred 
mašo lahko začela pravi čas. 
To je Drago skrbno in odgovorno opravljal vse do 
bolezni, ki ga je priklenila na dom oz .bolnišnico.  
V teh dveh letih je stopal skupaj z GOSPODOM po 
poti svojega križevega pota. 
Tisti, ki so bili z njim tudi v teh trpljenja in bolečine 
polnih dnevih povedo, da je bil neverjetno predan v 
usodo. Nikoli ni tožil ali jamral, ampak z veliko 
potrpežljivostjo in mirom preživljal vsak dan.  



 

 

Zadnje tri tedne je preživel na paliativnem oddelku 
SB Slovenj Gradec, kjer je prejel tudi sv. bolniško 
maziljenje in popotnico za nebesa. 
Tako, kot njegovo življenje, je bila tudi njegova 
zadnja pot od vežice do groba. V tišini, z globokim 
sporočilom.  
Sicer pa je Drago osnovno šolo obiskoval na 
Prevaljah in končal Gimnazijo na Ravnah na 
Koroškem.  Bil je eden najboljših dijakov, izjemen 
matematik, zato se je tudi odločil za študij povezan 
z matematiko. Diplomiral je na Fakulteti za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani (leta 1973). Zaposlen je bil v Gradbenem 
podjetju Dravograd kot projektant-statik, bil nato 
vodja priprave dela in vodja razvojne službe, 
direktor TOZD v Splošnem gradbenem podjetju 

Kograd Dravograd (19781983). Vedno je razvojno 
in inovativno razmišljal, kar nekaj dobrih projektov 
je načrtoval, a so nekateri žal ostali neuresničeni.  
 

Do upokojitve je bil zaposlen kot gradbeni inšpektor 
na Upravi inšpekcijskih služb Dravograd, Ministrstva 
za okolje in prostor (od leta 1984). Bil je družbeno 
zelo angažiran, načelen in pošten človek. Vedno se 
je zavzemal za pravičnost. Bil je kandidat za 
poslanca Državnega zbora (volitve 1994), kandidat 
za župana Občine Dravograd (volitve 2002) in 
predsednik občinskega in regijskega odbora Nove 
Slovenije (2002–2004). 
Bil je občinski svetnik Občine Dravograd od leta 
2002 do 2006. Deloval je na humanitarnem 
področju kot predsednik Prostovoljnega 
dobrodelnega društva od leta 2003. 
Naj mu bo GOSPOD bogat plačnik.   

 (iz osebnega življenjepisa Draga Pistotnika  ter zapisa Zofke Frank) 

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

Trimesečna STATISTIKA v Pastoralno 

povezanih župnijah Dravograd: 

KRSTI v januarju, februarju in marcu 2022 

Dravograd: Vid Ošlovnik, Teo Rek, Mila 

Skrube  

Šempeter:   Lina Ulbl 

Šentjanž:  ni bilo krsta 

Libeliče:  ni bilo krsta 

Črneče:  ni bilo krsta 

Ojstrica: ni bilo krsta     

                        Srečnim staršem čestitamo 

              Poroke v marcu 2019 

V prvem trimesečju ni bilo nobene poroke. 

POGREBI v prvem tromesečju 2022 

Dravograd:  Irena Černič, Jožefa Črešnik, 

Vilfrid Skrube, Marija Hojnik, Ludvik Rudolf, 

Marija belina, Vinko Pšeničnik;    

Šentjanž: Franc Zadravec, Karolina Pavla 

Kojzek, Jožefa Trup, Drago Filač, Jožef Krivec, 

Elizabeta Grudnik, Terezija Konečnik;  

Šempeter: Avgust Vrhovnik, Franc Gnamuš; 

Črneče: Jože Epšek, Vincenc Bricman;  

Libeliče: Majda Blažević,  Valentin 

Smrečnik,. Alojz Brumnik; 

Ojstrica:  Ivanka Očko; 

                                          Naj v miru počivajo! 

ŠALE ZA KONEC: 

V planinski koči planinec vpraša:  

"Kaj bi lahko pri vas jedel?"  

"Pasulj."  

"Ali nimate nobene izbire?"  

"Imamo. Lahko izberete, ali ga boste jedli ali ne." 

 

"Kaj dobiš, če skočiš z vrha Triglava v globino?"  

"Nagrobni spomenik!"  

 

"Kaj dobimo, če Kekec pade s Triglava?"  

"Kekec pašteto." 

 
 

Studenec izhaja vsake tri mesece. Odgovarja 

Igor Glasenčnik – župnik moderator.    

Natisnjeno v 100 izvodih.  

Priporočena celoletna naročnina znaša 15 €.    


