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 UVODNIK:  

Pozdravljeni, cenjeni bralci našega glasila Studenec in hvala, ker si ostajamo zvesti. V zadnjih treh mesecih 

je bilo po naših župnijah obilje dogodkov. Najpomembnejši med njimi gotovo ORATORIJ, ki je povezal 

okrog 75 otrok v eno. Ob tem je nastalo tudi posebno oratorijsko glasilo. Naši mladi so zelo zagnani, 

posebej voditeljica Maša Črešnik z ekipo izkušenih animatorjev. Začetek veroučnega leta smo v vseh 

župnijah slovesno obhajali. Ob prazniku Povišanja Sv.Križa so spet prišli romarji iz Eibiswalda (okrog 50). Z 

veseljem smo jih pogostili. Žal so izostali domačini. Po nekaj letih se je zgodila spet lovska maša, a je bilo 

lovcev za vzorec. Ostali so še nekateri manjši dogodki, ki jih nismo zabeležili, a so zapisani v glasilu, ki 

redno izhaja vsaki teden. Obilo veselja pri prebiranju našega glasila STUDENEC.   
                        župnik Igor 

Foto: gostje iz Ivnika, katehetska maša na Ojstrici, pogled z gradu na Dravograd, katehetska maša v Šentjanžu)  



 

 

Romanje družin ‘družinskega 
verouka’ na Koroško 

No,… pa smo šli,… na naše prvo skupno družinsko 

romanje. Naša skupna želja, po romanju, se je nam po 

treh letih naše veroučne skupine, tudi uresničila. 

Romanje smo pričeli s skupnim jutranjem druženjem 

v naši farni cerkvi, kjer smo v molitvi prosili za naš 

Božji blagoslov. 

Pot pa nas je vodila po tim. slovenski božji poti, po 

poteh naših Proštov, torej čez mejo na Avstrijsko 

Koroško. Naš prvi postanek je bil v 50 km 

oddaljenem kraju Mostič (nemško Brückl), na meji 

dvojezičnega ozemlja. Tukaj so bili nastanjeni prošti, 

ki so hodili maševat tudi v Dravograd. Koliko so 

potrebovali za premagovanje te poti v tistem času, si 

lahko samo predstavljamo, no mi smo jo z avtomobili 

premagali v manj kot v eni uri. Ogledali smo si 

župnijsko cerkev Janeza Krstnika in se sprehodili 

okoli pokopališča, kjer je še danes vidno precej 

nagrobnikov s slovenskimi priimki.  Romanje pa nas 

je vodilo naprej v Breže (nemško Friesach) na 

severovzhodni del Koroške v Avstriji. Breže je 

najstarejše mesto na Koroškem in s svojimi še vedno 

dobro ohranjenimi srednjeveškimi zgradbami, kot so 

mestno obzidje in vodni jarek. Breže so bile na eni od 

glavnih trgovskih poti med Dunajem in Benetkam. 

Skozi današnje mesto je tekla rimska cesta Via Julia 

Augusta, s pričetkom v Straßburgu. Nad mestom se 

dviga hrib (Petrova gora) na katerem so lepo 

ohranjene razvaline gradu- raziskovanje slednjega, pa 

smo si pustili za kdaj drugič. Breže gledano skozi 

zgodovino, je bilo v času salzburške nadškofije eno 

izmed najpomembnejših mest na Koroškem. Nadškof 

je leta 1130 koval celo friesacher pfennig, denar, ki je 

ostal dve stoletji medregionalno plačilno sredstvo. 

Sicer pa je samo mesto zelo lepo urejeno, sprehod po 

njem pa je prav sproščujoč. 

Skupno veroučno uro – katehezo smo imeli v Baziliki 

Svetega Jerneja, ki je bila zgrajena v 12. stoletju. Na 

glavnem oltarju je podoba vnebovzetja, nad njo pa 

mučeništva svetega Jerneja. V kratkem sprehodu 

okoli zunanjega obzidja mesta Breže, pa smo se 

ustavili tudi v Dominikanski cerkvi in samostanu, 

kjer smo se z veseljem nastavili pred objektiv pred 

fascinantnem krilnem oltarju, ki v svoji umetniški 

lepoti v bistvu razlaga celo sveto pismo. Sicer pa 

pravijo, da kdor poje dvakrat moli in z veseljem smo 

zapeli Marijino pesem, naši glasovi pa so slavnostno 

odmevali po mogočni cerkvi.  Skupno pot smo nato 

nadaljevali v najbolj sončno vas na Koroškem – 

Djekše (nemško Diex), ki je nekoč veljala za precej 

slovensko, slednje potrjuje tudi križev pot v cerkvi sv. 

Martina, ki je napisan v starem slovenskem jeziku. 

Naši najmlajši so z veseljem preštevali svetnike v 

cerkvi, pa tudi mi starši smo z veseljem ugibali kdo je 

kdo. Sicer pa je prav tako okoli cerkve obdano 

obzidje, ki je v času turških vpadov služilo za odlično 

obrambo. 

Lepo se je potepati, a še lepše je romanje- še zlasti, če 

te na poti spremlja Božji blagoslov. Naše romanje je 

bilo deležno lepega vremena, dobre volje, molitve, 

petja, skupnega druženja in še zlasti nam je bilo dano, 

da smo si lahko pokukali in se sprehajali po cerkvah. 

Pa naj reče še kdo, da nismo bili polni Božje milosti!  

 Bernarda Gnamuš Šlebnik 

Lepa nedelja na Viču – 3.julij 2022 
Letošnja Lepa nedelja na Viču je za nami, krasno 

okrašena cerkev je zaljšala obred sv.maše in procesija 

z Najsvetejšim, spremljana z Godbo Ojstrica, je 

dodatno olepšala današnji dan lepe nedelje. Posebnost 

je bil 

zaključek procesije, kjer je župnik Igor, ki je vodil 

slovesnost, blagoslovil nova železna krilna vrata. 

Ta vmesna vrata bodo odslej pomagala, da se bo 

cerkev lahko zračila in pogled v notranjost naše 

cerkve bo omogočal naključnim gostom, da si bodo 

lahko cerkev tudi ogledali. Vrata je izdelal Andrej 

Salčnik iz Sp.Viča, ki se mu za to veliko delo prav iz 

srca zahvaljujemo. Delo, ki ga je vložil v to je daroval 

gratis.Slovesno mašo so  olepšale s svojimi glasovi 

pevke, ki so se pred mašo spontano povezale in zaradi 

pomanjkanja cerkvenega pevskega zbora (dopusti) 

odlično odpele svoj prvi nastop.  Po slovesni maši, 

kjer nas je lepota okrašenih oltarjev z obiljem cvetja 
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posebej nagovarjala, pa so domače gospodinje, 

skrbne viške gospe, pripravile pogostitev z bogračem, 

pecivom in pijačo za vse udeležence slovesnosti. 

Tako smo lahko nekaj časa preživeli pod senco 

orehov za cerkvijo, se družili in obujali spomine na 

nekdanja leta, ko se je po lepi nedelji še veliko 

dogajalo ob prireditvi Od lipe do lipe. 

Zahvala velja vsem krenclavkam cerkve, ki so s 

posebno skrbjo in pod vodstvom Mojce in njene 

hčerke Cvetke tako prekrasno okrasile naše svetišče. 

Sicer pa je naša podružna cerkev na Viču vsako leto 

tako čudovito pripravljena na praznovanje. 

Zahvala velja nosilcem neba, bander, luči, fantom, ki 

so nosili kip Marije od postaje do postaje, dekletom, 

ki so nosile rože in sveče ter malim deklicam, ki so 

trosile cvetje. Poleg pevk so procesijo in slovesnost 

olepšali tudi člani Godbe Ojstrica. Vsem velja 

iskrena zahvala, posebej g.Andreju Salčniku. 
Zofija Mager 

 

Blagoslov obnovljenega 
Veržunovega znamenja -7.7.2022 
V četrtek 7.julija 2022 je črneški župnik Franček 

Kraner blagoslovil obnovljeno Veržunovo znamenje 

na črneškem polju. 

Malo vemo zakaj so predniki pred zelo davnimi leti 

postavili to znamenje, zanesljivo pa so 

nam zapustili nekaj lepega, ki naj spominja na njihove 

prošnje ali zahvale ter hkrati potrjuje 

takratni ugled bližnjega Veržunovega posestva. 

Čas pa je neizprosen in ne prizanaša spomenikom 

naše vere in kulturne dediščine. Tako so v desetletjih 

podobe na znamenju povsem izginile, v skodlasti 

strehi so se pojavile luknje, omet je postajal vse 

temnejši in vse bolj krhek ter začel odpadati. 

Znamenje – križ ob poti – je mimoidočim ponujal 

zares klavrno podobo. 

Pa so se našli domačini, ki jim ob tem ni bilo vseeno 

in se odločili za obnovo. K delu so pritegnili Zavod 

za varstvo kulturne dediščine, enota Maribor, ki je 

spremljal delo z navodili, nasveti in nadzorom. 

Mojstri ustreznih poklicev so v lanski jeseni in v prvi 

polovici letošnjega leta opravili delo. Streho iz 

smrekovih skodel sta obnovila Matic Zakrajšek in 

njegov sodelavec iz Bohinjske Bistrice, omet je 

popravil in prebelil restavrator Benjamin Korošec iz 

Krčevine pri Ptuju, v niše s polkrožnimi loki pa je 

naslikal podobe akademski slikar Stojan Grauf iz 

Maribora. Upodobiil je Marijo z Jezuščkom, 

nadangela Mihaela in zavetnika črneške župnije 

sv.Andreja in sv. Jakoba st. 

Želja vseh je, da bi mimoidoči pozorno pogledali to 

znamenje in se ob tem priporočili ali zahvalili večno 

DOBREMU in LEPEMU, po katerem nenehno 

hrepenimo v globini svojih src.  
Franci Kotnik 

 

ČRNEČE-župnijsko žegnanje – 
24.7.2022 
V Črnečah smo predzadnjo nedeljo v letošnjem nadvse 
vročem juliju počastili god sv.Jakoba Starejšega, 
sozavetnika naše župnije. Praznovanje smo pričeli s 
procesijo po vasi, med katero so se izmenjavale molitve in 
prošnje pri treh oltarčkih, petje župnijskega zbora pod 
vodstvom Maruše Laure in melodije pihalnega orkestra iz 
Šentilja, nadaljevali pa v cerkvi s slovesno mašo. Obrede 
je vodil črneški župnik Franček Kraner. Globok priklon si 
zaslužijo nekateri glasbeniki omenjenega orkestra, ki so 
peš premagali naporno in večurno pot iz Šentilja do Črneč 
in na takšen način počastili sv.Jakoba. Za svoj camino so 
bili v cerkvi deležni močnega aplavza. 
Ta dan smo praznovali tudi Krištofovo nedeljo, zato je g. 

župnik ob 
zaključku 

slovesnosti 
blagoslovil 

voznike in 
njihova 

vozila. 
                                                                                

Franci Kotnik 
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Lepa nedelja pri Magdaleni – 
24.7.2022 
Letošnje praznovanje lepe nedelje pri Sv.Magdaleni 
na Vratih se bo spet zapisalo v prelepo zgodovino 
tega svetišča. Ključarja Franc Tratnik in Danica Šatur 
sta ponovno presenetila. Ne samo, da sta poskrbela 
za lepo okrašeno svetišče, ki so jima jo pomagale 
okrasiti okoliške gospodinje, pač pa sta povabila 
ljudskega umetnika Maksimilijana iz Mute, ki se je 

lotil 

slikanja sv.Krištofa na pročelju cerkve. V nekaj dnevih 
je ustvaril krasno podobo tega svetnika, ki je letos 
praznoval na magdalenino lepo nedeljo. Zato je sliko 
Sv.Krištofa župnik Igor na koncu procesije z 
Najsvetejšim blagoslovil in slovesno odkril. 

Nadaljevali smo s slovesno sveto mašo, ki pa jo je 
letos posvetil 2.svetovnemu dnevu starih staršev in 
starejših. V nagovoru je izpostavil izjemno 
pomembno vlogo starih staršev pri vzgoji itd… 
Povabil je vse na slovesno mašo v torek, ko godujeta 
starša Device Marije, Joahim in Ana. Praznovanja so 
prelepa, posebej če lahko občestvo duhovno zaživi in 
verjamem, da so se udeleženci zavedli pomembnosti 
praznovanja, ki nas približajo Njemu, ki ostaja med 
nami kljub temu da imamo v počitniških mesecih 
polno drugačnih zanimanj.                                     igor 

 
 
 
 
 

 
Drugi 

svetovni dan starih staršev v PPŽ 
Dravograd – 26.7.2022 
V torek, na god sv.Ane in Joahima, staršev Device Marije, 
smo v župniji Dravograd pri večerni sv.maši obhajali bolj 
slovesno dan starih staršev in starejših, ki ga je lansko 
leto uvedel na tretjo nedeljo v juliju papež Frančišek. Ker 
smo v nedeljo obhajali Krištofovo nedeljo in blagoslavljali 
avtomobile, smo omenjeni dan starih staršev prenesli na 
sam god Sv.Ane, zavetnice babic. Le-te tudi dandanes 
pomembno sodelujemo pri vzgoji svjih vnukov, zato 
zaslužimo še posebno pozornost. Župnik Igor, ki je vodil 
slovesno sv.mašo, je zato pri nagovoru poudaril nekaj 
misli iz papeževega pisma ob svetovnem dnevu babic in 
dedkov. Poudaril je naslednje: 

• Svet doživlja čas hude preizkušnje. Najprej ga je 
zaznamoval nepričakovan vihar pandemije, potem pa 
vojna, ki prizadene mir in razvoj v svetovnem merilu.  

• Starost ni nekoristen čas, v katerem bi se lahko umaknili 
in potegnili vesla v čoln, temveč je čas, ko lahko še vedno 
obrodimo sadove. Čaka nas novo poslanstvo in nas vabi, 
naj obrnemo pogled v prihodnost.  

• Eden od sadov, ki smo jih poklicani obroditi, je varovati 
svet – s konkretno pomočjo ali tudi samo z molitvijo . 

• Številni izmed nas so razvili modro in preprosto zavest, ki 
jo svet tako zelo potrebuje: ne rešimo se sami, sreča je 
kruh, ki ga jemo skupaj, je način, da povemo, da živeti 
skupaj ni samo mogoče, ampak je tudi potrebno. 

• Drage babice in dragi dedki, dragi ostareli, v tem našem 
svetu smo poklicani, da smo tvorci revolucije nežnosti! 

• Storimo to in se naučimo vedno bolje uporabljati 
najdragocenejše orodje, ki ga imamo in ki je 
najprimernejše za našo starost: molitev.          Zofija Mager 
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Romanje na Brezje sodelavcev 

Karitas Šentjanž – 27.7.2022 

Sodelavke 
Župnijske 
KARITAS 

Šentjanž smo se 
v zgodnjih 
jutranjih urah 
odpravile na 
romanje na 
Brezje. Ob 10. 
uri smo 
prisostvovale pri 

sveti maši, pri molitvi pred podobo matere Marije. V 
Radovljici smo se posladkali v Čokoladnici in si ogledali 
Muzej čebelarstva na Slovenskem. 
Preživeli smo bogat dan poln duhovnosti in prijetnega 
druženja.                                                                         Milena D. 

SV.KRIŽ- praznik porcijunkule – 
2.8.2022 
Vsakogar ko vstopi v cerkev sv.Križa, na stropu cerkvene 
ladje v latinskem jeziku nagovorijo 
besede iz Lukovega evangelija:” Prosite in boste prejeli, 
iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.” 
Tudi letos so v torek 2.avgusta romarji s to vzpodbudo 

sedli 
v 

cerkvene klopi, da bi občestveno doživeli porcijunkulo kot 
dan molitve, sprave in odpuščanja.  Posebnost tega 
praznika je, da je ta dan možno pri sv.Križu dobiti popolni 

odpustek zase ali za rajne, če pred Bogom priznamo svojo 
človeško krhkost, nebogljenost in grešnost -opravimo 
sv.spoved, molimo po namenu sv.očeta (papeža) Vero, 
Očenaš, Zdravomarijo in Slava Očetu… Župnik Igor nas je 
na koncu maše podrobneje seznanil s tem velikim 
zastonjskim darom Božjega usmiljenja do nas – 
porcijunkulskim odpustkom. 

Franci Kotnik 

Priprave na Veliko gospojnico pri 
Križu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi 

letos se krajani zaselkov Dobrava in Podklanc pripravljajo 
na slovesnost Marijinega Vnebovzetja. Pletenje vencev in 
krasitev cerkve poveže nekaj žena in otrok, ki ob mežnarci 
Zofiji poskrbijo, da je vse pripravljeno za slovesno 
praznovanje. Tudi okolica je pomembna za ugled 
priljubljene cerkve, ki je zaradi Sv.Križa romarska in v 
zadnjem času lepo obiskovana. Odkar je urejen podvoz 
nad železniško progo iz glavne ceste, je obisk romarjev 
precej povečan. Žal nam je corona povzročila upad 
romarjev, a posamezniki so v lanskem letu množično 
prihajali. Župnik Igor jim zgodovino te cerkve rad 
predstavi, pa tudi sicer ureja okolico, da odseva skrbnost 
romarskega svetišča, kot se za tako cerkev tudi spodobi. 
Cerkev pridobiva tudi na ugledu in prenekateri par se 
tukaj poroči. Romarji prihajajo tudi z onstran meje. 
Posebej zvesti so farani župnije Ivnik (Eibiswald), ki vsako 
leto na predvečer praznika Povišanja sv.Križa darujejo v 
naši cerkvi dvojezično sveto mašo. 
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Kadar skupaj kaj naredimo za naša svetišča – takrat nas 
Marija lepo povezuje in prošnje uslišuje. Kadar pa ne 
gradimo skupnosti in se ne povezujemo, se Marija 
umakne našim ‘muham’. Zaman je takrat moliti in prositi. 
Marija je v edinosti s svojim Sinom Jezusom, taki moramo 
biti tudi mi ljudje in verniki.                                   Zofija M..  
 

Sv.Križ-praznik Marijinega vnebo-
vzetja -15.8.2022 
Z upanjem, da je pot romarja k Mariji vedno poplačana z 
milostjo, se je na praznik njenega 
vnebovzetja zbralo lepo število ljudi pri Sv.Križu. 
Praznovanje se je začelo s procesijo okrog cerkve, 
nadaljevalo pa s praznično mašo, med katero je župnik 

Franček Kraner, ki je 
vodil vso slovesnost, 
skupaj z navzočimi 
verniki obnovil 
posvetitev našega 
naroda Materi Božji. 
Vse je bilo lepše in 
slovesneje ob petju 
župnijskega pevskega 
zbora pod vodstvom 
Maruše Laure in 
melodijah pihalne 
godbe iz Šentjanža 
pod taktirko prof. 
Šrimpfa . Velik HVALA 
pa velja tudi vsem 
srčnim ljudem blizu 
cerkve, ki so tudi 

tokrat pred praznovanjem poskrbeli za ocvetličenje 
kapele ob cerkvi in bogoslužnega prostora, postavili 
oltarčke za procesijo ter postorili še vse nujno v cerkvi.   

Franci Kotnik 

26.dobrodelni koncert KARITAS -
2.9.2022 
V petek 2.9.2022 se je po dveh letih premora zaradi covid 
epidemije, ponovno zgodil karitasov dobrodelni koncert, 
že 26. po vrsti. Lepo je bilo, saj smo bili deležni uspešnih 
nastopov gostov, ki so dvorano ŠPIC D krasno animirali in 
s svojimi lepimi glasbenimi sporočili navduševali za dobro, 
plemenito in sveto. Tudi župnik Igor je v svojem nagovoru 
izbral kar 26. svetopisemskih stavkov, ki govorijo o 
dobroti. Hkrati se je zahvalil vsem sodelavcem karitas v 
pastoralno povezanih župnijah Dravograd (PPŽD), ki se 
tako zelo trudijo, da bi živeli dobroto, oziroma ljubezen, 
kar je pravzaprav eno in isto. ”Hvala vam za vaše 
plemenite roke, noge, srce in dušo, da ste, kar ste”, je 
dodal. 
Koncert so obogatili naslednji izvajalci: skupina ČUDEŽ, TIL 
ČEH, KRISTINA RAVNJAK, družina ZEME, MePZ LIBELIČE, 

SIMON ŽGANEC s prijatelji in PIHALNI KVARTET GŠ Radlje 
ob Dravi. Zaradi bolezni je svoj nastop odpovedal 
ansambel Škorpijoni. Prireditev je z izbranimi besedami 
povezovala ga.Mira Mori. 
Več ko daš, več imaš! To dela dobrota in ljubezen. To dela 
BOG. Bog povrni vsem in vsakemu za vse, kar je bilo 
potrebno za uresničitev letošnjega karitas koncerta. 

Zofija Mager                           foto: F.Kotnik

 

Srečanje starejših v Šentjanžu – 
10.9.2022 
V soboto 2.septembra so prostovoljke ŽK Šentjanž 
organizirale srečanje starejših. Mašo in maziljenje je 
daroval g. župnik Igor Glasenčnik. Po sveti maši smo za to 
srečanje pripravile, mizico pogrni se, ter kratek program s 

petjem in igranjem v učilnici župnišča, ki so ga izvedle 
Vokalna skupina pevk Bica Bend, s skečem pa nas je 
nasmejala ga. Hilda Šmon. 
Ob zaključku smo zaželeli vsem, da ponesejo dobro voljo 
in vtise v naslednji dan, kjer nas čakajo novi dogodki. 

Prostovoljke ŽK Šentjanž. 

Nedelja mladih v Dravogradu – 
11.9-2022 
Na 24. nedeljo med letom, ki je bila nedelja mladih, so v 
naši župniji nedeljsko sv. mašo oblikovali mladi animatorji 
naših pastoralno povezanih župnij Dravograd. Že z uvodno 
pesmijo in uvodom v sv. mašo so mladi v srcih vseh 
faranov prižgali žarečo iskro življenja in ljubezni do Jezusa, 
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ki so jo prinesli iz letošnjega oratorija, kjer je 26 mladih 
animatorjev pričevalo za Jezusa 50 otrokom. 
Z veseljem in hvaležnostjo so se zahvalili celotnemu 
župnijskemu občestvu, da jih je in jih tako lepo sprejema 
in podpira.  
Sveto mašo je daroval g. Franček, ki je ves čas mlade 
prijazno nagovarjal naj velikodušno odgovorijo na Jezusov 
klic hoje za njim. V prijaznem pogovoru po sv. maši z 
mladimi, smo se jim starejši farani zahvalili in jih 
spodbujali naj pogumno živijo svojo vero in da ostanejo 
jedro v našem župnijskem občestvu.  

 Irma Kladnik 
 

Naši mladi na srečanju v Stični 
 Letošnja že 41. Stična mladih je potekala pod geslom 

Izberi vihar. In kot naročeno je temu geslu ustrezalo tudi 

vreme. Dež in mraz pa vseeno nista ustavila mladih. Polni 

navdušenja in veselja so zapolnili kotičke stiškega 

samostana, po ocenah organizatorjev je bilo mladih okrog 

3.500. Tukaj nekaj utrinkov mladih iz PZ Dravograd, ki 

pravijo, da so preživeli čudovit in nepozaben dan … 

‘Na festivalu Stična sem bila prvič. Ne najdem pravih 
besed, s katerimi bi opisala to, kar sem 
doživela. Bilo je magično. 

 
 

 
Ko si tukaj, res hitro spoznaš, da je v Sloveniji veliko 
mladih, ki slavi Jezusa in se mu predaja. 
Ko smo z avtobusom prispeli v Stično, je na žalost 
deževalo. A to nikogar ni motilo, ljudi je bilo toliko, 
da smo stali ob robu ceste. 
Obe delavnici sta mi bili všeč, še posebej druga, v kateri 
sem spoznala, kako sta telo in duhovnost povezana. 
Zame je bil vrhunec dogajanja slavilni koncert. Stična 
bend je bil izvrsten. Ob petju in poslušanju te 
glasbe sem tudi sama začutila prisotnost Jezusa. 
                                                                                                                  Maja Ravnikar 

 

Stična je že 41. let stična točka vseh mladih. Letos je bilo 
geslo tega velikega srečanja IZBERI VIHAR. 
Geslo nas je vabilo k temu, da stopimo iz naše cone 
udobja. In ne bi mogli izbrati bolj primernega 
gesla, glede na sobotno vreme. Stična pa ne bi bila 
popolna brez zaključnega slavilnega koncerta, ki je 
navdušil čisto vse. Stično tako tudi letos zapuščam polna 
prelepih spominov in vtisov. 
                                                                                                                 Zala Jeseničnik 

Slomškova in katehetska nedelja v 
Dravogradu- 25. 9.2022 
 V župniji Dravograd smo 26. nedeljo med letom s slovesno sveto mašo 

počastili našega blaženega Antona Martina Slomška. Hkrati pa je ta nedelja 

bila katehetska in krstna nedelja v župniji Dravograd. Sveto mašo je daroval 

naš g. župnik Igor, ki je v slovesnem obhajanju združil vse te tri pomembne 

dogodke. 

Pred daritvenim oltarjem nas je podoba A.M. Slomška vabila h praznovanju, 
dva krščenca Manca in David, pa sta bila slovesno sprejeta v cerkveno 

občestvo že pri vstopu v cerkev in potem v zakramentu sv. krsta. 

Za uspešno veroučno in šolsko leto, so prišli k sv. maši in po Slomškov 

blagoslov nekateri veroučenci s svojimi starši. Veroučenci so pred 

daritveni oltar zložili svoje šolske torbe v blagoslov. Zraven pa so v daritev 
Jezusu za pomoč, v obliki križa položili vsak svoj kamen, z napisom svoje 

tegobe oziroma trdovratne razvade, ki jo sami ne morejo odpraviti. 
V samo jedro Slomškove nedelje nas je g. Igor popeljal z razmišljanjem 
upokojenega nadškofa Marjana Turnšeka o evangelskem odlomku o 
bogatem »požeruhu in bogatem revežu.«  Ta Božja beseda je lahko 
streznitev za vse nas, da se ustavimo in preverimo, ali morda ne drvimo v 
prepad…V soočenju z Božjo besedo 

lahko resnično spoznamo kako 

globoka je že luknja, ki sem jo skopal 
z brezbrižnostjo do drugih in 
osredotočenostjo samo nase. 

Ob koncu sv. maše so Božji blagoslov 
prejeli veroučenci, oba starša 

krščencev in župnijsko občestvo. 

Za slovesno in pravo Slomškovo vzdušje so poskrbeli pevci našega 
cerkvenega zbora s petjem Slomškovih pesmi. 
Blaženi A. M. Slomšek prosi za nas! 
                                                                                                          Kladnik Irma 
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Maša za udeležence Oratorija pod ostanki gradu   

ogled igre v kapeli 

Mladi so bili skozi ves teden sproščeni in so v veselju 

spoznavali lik Sv.Ignacija Loyolskega – jezuita, ki je 

spremenil najprej sebe, nato pomagal k spreobrnitvi 

mnoge. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali k 

uresničitvi letošnjega oratorija. Najprej 

animatorjem in sodelavcem ter vsem, ki ste kaj 

prinesli ali darovali kakšen prispevek. Bog povrni. 

Trimesečna STATISTIKA v Pastoralno 

povezanih župnijah Dravograd: 

KRSTI v juliju, avgustu in septembru 2022 

Dravograd: Lian Čeru, Mark Preglav, Jakob Hribernik, 

Luka Knez, Manca Zdovc, David Širnik, Marcel Rebernik;  

Šempeter: Gabrijel Kamnik, Nik Vezovnik, Julija 

Jezeršek;    

Šentjanž: Nace Čurč, Lina Hribernik; 

Libeliče: Zoja Gostenčnik;    

Črneče: Lara Paar Škorjanc; 

Ojstrica:--      
                        Srečnim staršem čestitamo 

POROKE v juliju, avgustu in septembru 

2022 

Dravograd: Skutnik David in Grilc Nataša, Matic 

Skrube in Tjaša Novak (pri Križu) ; Hudin Andrej in Lara 

Sgerm (na Kopah) 

Šempeter: Damjan Frajdl in Špela Ovčar, Žan Jug in 

Manja Cestar, Rok Kotnik in Katja Smolar, Jan Pušnik in 

Vanessa Večko, Matej Nenadič in Rebeka Doler, Dejan 

Cehner in Melita Laznik, Timetjan Lesjak in Katarina 

Kumer;    

Šentjanž: Aljoša Skledar in Lara Lužnic (pri Križu); Nejc 

Hostinger in Barbara Krumpačnik (pri Križu) 

Biserna poroka (diamant) Rudolf in Olga Kotnik (že v juniju) 

Zlata poroka: Anton in Ana Konečnik (pri Jeglijenku) 

Libeliče:  Matjaž Ferk in Marjeta Arzenak 

Črneče: ni bilo poroke   

Ojstrica: ni bilo poroke 

POGREBI v tretjem tromesečju 2022 

Dravograd:  Adolf Sidar, Ana Marija Kurbos, 

Anton Breg, Marija Krajnik, Matilda Urih, Janez 

Plimon, Alojz Ruhitel, Alojz Gologranc, Dušan 

Kudrnovsy, Leopoldina Kališnik, Mihaela Tovornik;     

Šentjanž: Silvo Grm, Jože Šegovc, Peter Karner;    

Šempeter: Janez Hartl, Marija Navodnik;  

Črneče: Antonija Zajc, Aleksander Razbornik; 

Libeliče: Amalija Primožič; 

Ojstrica: ni bilo pogreba v tem obdobju  ;  
                                          Naj v miru počivajo! 
  

 Studenec izhaja vsake tri mesece.  100 izv. 


