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                                                                           UVODNIK:  

Pozdravljeni cenjeni bralci našega glasila Studenec in hvala, ker si ostajamo zvesti. Spet vas vabim, da 

pogledamo v pretekle tri mesece in podoživimo, kaj se je vse lepega dogajalo v naših župnijah, ki so 

povezane v Pastoralno zvezo župnij Dravograd (spet smo poimenovani po starem).  Jesenski meseci so zelo 

ustvarjalni in tako je bilo tudi v naših župnijah. Kar nekaj skupnih dogajanj je za nami. Če omenim samo 

Družinski nedeljski dopoldan, ki smo ga organizirali že v dveh izvedbah. Škoda, da ni odmevnejši v 

preostalih župnijah, saj se ga udeležijo pretežno dravograjčani. Posebno poglavje so zahvalne nedelje v 

župnijah, kjer se lepo izkaže hvaležnost faranov za vse, kar nam dobri Bog daje iz dneva v dan. Žal je bilo 

srečanje zakonskih jubilantov precej okrnjeno. Pari in jubilanti se vedno manj prijavljajo na skupne 

obnovitve zakonske zvestobe. Škoda!! Naše mlade je precej zaznamovalo romanje v Medžugorje in nastali 

so prelepi zapisi njihovih pričevanj, a jih žal ne moremo v polnosti objaviti. Več je zapisano na 

www.jagnje.si Med mladimi veroučenci je priljubljen duhovni odmik, ki se ga je tokrat udeležilo preko 30 

otrok, ki so navdušeno sodelovali in se duhovno poglavljali v svoj duhovni svet. Tudi sveta spoved jim pri 

tem zelo pomaga. Sicer pa je med starejšimi farani zelo oslabljena zavest svete spovedi, za katero mnogi 

več ne čutijo potrebe. Zato je tudi skupna priprava na spoved pred božičem bila slabše obiskana.  

         Ojstrica iz zraka       župnik Igor                                                     
                         

http://www.jagnje.si/


 

 

ZAHVALNA NEDELJA           

V DRAVOGRADU- 2.10.22 

V župniji Dravograd smo prvo nedeljo v oktobru 
(28.nedelja med letom), na roženvensko nedeljo  2. 
oktobra, obhajali zahvalno nedeljo. Že kar vrsto let to 
prvo nedeljo v oktobru obhajamo kot zahvalno, saj tako 
se z bogatimi darovi narave zahvalimo Stvarniku za vse 
dobro kar prejemamo celo leto od njega. Še posebej 
letos, ko je narava bogato obrodila vseh vrst plodov. 
Zahvalno sveto mašo in sodelovanje pri njej so 
pripravili letošnji prvoobhajanci, sedaj  veroučenci 4. 
razreda, skupaj s svojimi starši. Pred daritveni oltar so 
postavili svoje košare, v katere so položili šolske zvezke 
in knjige in pridelke narave kot simbolni zahvalni dar 
Bogu. 

V celotni darovani zahvalni sv. maši so veroučenci in 
starši lepo sodelovali z g. župnikom in v povezovanju 
celotnega župnijskega občestva v  zahvali Bogu 
Stvarniku za vse kar smo prejeli, prejemamo in smo. Z 
globokimi zahvalnimi molitvami, zahvali otrok in 
staršev. Še posebej nas je župnik Igor nagovoril o 
prošnji apostolov, da jim naj  Jezus pomnoži vero. 
Tako smo bili globoko duhovno spodbujeni h 
poglabljanju naše vere. Za poglabljanje naše osebne 
in občestvene vere pa nam  je v mesecu oktobru zelo 
blizu naša nebeška mama Marija, z molitvijo Rožnega 
venca. K roženvenski pobožnosti in molitvi rožnega 
venca nas je g. župnik Igor še posebej lepo vabil in 
spodbujal. Pred odhodom domov, smo pred cerkvijo 
bili vsi še  deležni koščka kruha, ki smo ga zaužili kot 
simbol duho-vne  povezanosti med sabo v veri Jezusa 
Kristusa.  

Irma Kladnik 

Slavljenje z mladimi 
Zadnja sobota v septembru je bila namenjena 
slavljenju. In veseli smo bili vseh, ki so se nam pridružili. 
Slavljenje je dogodek, ki se ga vsi vedno veselimo. Gospod 
župnik je za nas izpostavil Najsvetejše, da smo bili še bližje 
Jezusu. Ob zvokih kitare in čudovitem petju, smo se tudi 
tokrat prepustili Svetemu Duhu, se povezali z Njim in med 

seboj. Molili smo drug za drugega, se smejali od sreče, 
Gospodu izročili svoje skrbi in potočili tudi kakšno solzico. 
Vsak je to slavilno molitev doživljal drugače, naša srca so 
bila napolnjena z mirom, srečo, veseljem … Občutili smo 
tudi veliko hvaležnost za našo skupino, za našo 
povezanost, prijateljstvo – našo malo družino. Hvaležni 
smo, da lahko skupaj rastemo v veri in si delimo svoja 
doživljanja. 

       

Zaključek Tedna za življenje – 

maša v Dravogradu - 9.10.2022 
Na 28. nedeljo med letom, se je zaključil Teden za 

življenje, ki nas je letos nagovarjal z geslom Ne 

zavrzi življenja. 

V župniji Dravograd smo se z darovanjem slovesne 

sv. maše Bogu zahvalili za življenje kot največji 

neprecenljivi dar in veliko skrivnost, ki smo ga prejeli 

od Stvarnika. Sveto mašo smo pripravili bralci Božje 

besede in jo skupaj s gospodom župnikom Igorjem, 

domačim pevskim zborom, ki je bil okrepljen s 

čudovitim petjem družine Zeme, izvedli in darovali 

Bogu. 

Maša je bila živa, lepa, prepletena s sodelovanjem 

vseh bralcev, pevcev  in farnega občestva. V uvodu, 

prošnjah, nagovoru Majde,  zahvali Zofke,  skupni 

zaključni molitvi sv. papeža Janeza Pavla II za 

življenje in prelepo zapete Avemarije na koncu sv. 

maše,  se je nam vsem  kot Božji  klic po Življenju 

globoko v naše duše vsadil klic  tedna za življenje  NE 

ZAVRZI ŽIVLJENJA. 
Irma Kladnik 

http://jagnje.si/23515-2/attachment/1665380126375/
http://jagnje.si/23515-2/attachment/1665380126390/
http://jagnje.si/wp-content/uploads/20221009_103441.jpg


 

 

Nedeljski družinski dopoldan – 
utrinki 
Nedelja dopoldan je. Danes je dan namenjen nam 
vsem skupaj. 
Povežemo se ob čaju in buhteljnih – predvsem tistih z 
največ čokolade. Na pogovoru je bil govor o našem 

pričevanju v svetu, o tem kako se trudimo živeti vero 
v vsakdanjem življenju. V tišini razmišljam, kje v 
preteklem tednu sem živela vero in kje vse sem 
zgrešila priložnost za to. Zavem se, kolikokrat je bil z 
mano, brez, da bi se mu zahvalila za pomoč, kaj vse se 
mi je zdelo samoumevno in sem se zdela sama sebi 
dovolj.  Za nekaj časa se samo prepustim, da lahko 
usmerja moje misli. Občutim hvaležnost, da so nam 
spregovorili o tej temi, hvaležnost za voditelje in 
soanimatorje… Predvsem zato, ker lahko z njimi 
skupaj spoznavam in utrjujem svoj odnos z 
Gospodom. Ker se lahko od njih in skupaj z njimi učim, 
kako zares živeti … 
Na koncu sledi le še najpomembnejše. Vsi se 
odpravimo k sv. maši. Molitev rožnega venca, zvoki 
slavilnih pesmi, Njegova beseda, evharistija in vsi mi, 
ki nas je poklical tja … Kaj je lahko lepšega, kot pričeti 
dan z Njim …                                                                                   animatorka 

 
Starši pri vzgoji otrok nemalokrat naletimo na 
raznorazne izzive. Nekaterim smo kos, kdaj pa kdaj pa 
je dobro, da se zavemo, da lahko računamo na Božjo 
pomoč, da razmislimo o vrednotah, se o njih 
pogovarjamo, razpravljamo, morda tudi čisto v vsem 
ne strinjamo. To je dobra priložnost, lahko nam 
pomaga. Prispevek nas staršev je lahko, da se skupaj 
trudimo za odprto, prijazno vzdušje in drug drugega 
spodbujamo v dobrem. Tako okrepljeni bomo lahko 
kljubovali svetu, ki je včasih res že kar agresiven. 

mama Jana 

Romanje na Brezje – 5.11.2022 
V soboto 5. novembra je 42 vernikov iz naše PZŽ 

Dravograd (Šempetra, Šentjanža, Črneč, Libelič in 

Dravograda) poromalo na Brezje k naši brezjanski 

Mariji. V organizaciji Bernarde Javornik in v 

duhovnem spremstvu župnika Frančeka, smo dan 

začeli z jutranjo molitvijo s priprošnjo k Mariji, da nas 

sprejme. Vožnja na Brezje nam je hitro minila. 

Z velikim zaupanjem v Marijo, Božje usmiljenje in 

neizmerno božjo odpuščajočo ljubezen, smo pred 

začetkom svete maše, pristopili k zakramentu sv. 

spovedi. Nato pa smo se v zaupni osebni molitvi 

podali k podobi Marije na Brezjah, ki smo jo na 

kolenih počastili, se ji zahvalili za vse svoje življenje, 

darove vsakdanjega življenja, ki jih prejemamo, pred 

njo prenesli vse, ki jih nosimo v srcu in se ji 

popolnoma izročili in priporočili svojo prihodnost. 

Globoke Božje dotike Božjega usmiljenja smo 

doživeli v darovani sv. maši, pri kateri je somaševal 

tudi naš g. Franček. 

Po obisku Brezij, smo po kratki vožnji prispeli k Sv. 

Duhu pri Škofji Loki v Hišo kruha k sestram 

Uršulinkam, ki tu živijo in delujejo za ljudi na različnih 

področjih življenja za graditev Božjega kraljestva. 

Sestre so nas ljubeznivo sprejele in nas najprej 

pogostile z zelo dobrim kosilom.  

Kar prehitro je minilo to lepo druženje pri sestrah 

uršulinkah. 

Poslovili smo se s hvaležnostjo v srcih Bogu, Mariji, 

Bernardi za odlično organizacijo in g. Frančeku za 

duhovno spremstvo. 
Irma Kladnik 

Zahvalne nedelje v PZŽD 
 
Po mnogih župnijah smo na prvo nedeljo v 
novembru obhajali zahvalno nedeljo. Tako je 
bilo slovesno najprej pri podružnični cerkvi 
Sv.Jedrti v Bukovski vasi, potem pri Sv. Ožboltu 
na Otiškem vrhu, pa na Viču, kjer je bila 
slovesnost povezana s krstom dveh deklic… 

http://jagnje.si/zahvalne-nedelje-v-ppzd/


 

 

Podobna slovesnost je bila v Libeličah, pa 
seveda v Črnečah, kjer je Franci Kotnik o 
slovesnosti zapisal: 
”S slovesno pesmijo Tebe, Boga hvalimo je naš 
cerkveni zbor zaključil praznovanje letošnje 
zahvalne nedelje''.  

Zahvala velja vsem, ki so pripravili domiselne 
dekoracije pred daritvenimi oltarji. Zahvalno 
nedeljo so že praznovali v Dravogradu in na 
Ojstrici.  

dopisniki – povzel žpk Igor 

Zakonski jubilanti 2022 v PZŽ 

Dravograd – 13.11.2022 
Že nekaj let se v mesecu novembru obhaja v naši PPŽ 
Dravograd nedelja zakonskih jubilantov. Letos je bilo  v 
župniji Dravograd. Župnik Igor je pripravil slovesni 
nagovor za slavljence in jih blagoslovil s posebnim 
blagoslovom. Nagovorila jih je tudi tajnica ŽPS, ki je 
poudarila naslednje lepe misli: 
”Preden storite korak ponovne izpovedi 
zvestobe in ljubezni dovolite, da v imenu 
tajništva ŽPS in animacijske skupine Draneva 
izrečem nekaj besed. 
 Pesem Majde Petan pravi: ”Pelji me na tisti 
kraj, kjer spoznala sem ljubezen” Danes je ta 
cerkev, to svetišče sv.Janeza Evangelista 
tisto mesto, kjer boste obnovili svojo zakonsko 
ljubezen in zvestobo. Še kako se veselimo z 
vami in hkrati prosimo za vas božjega 
blagoslova.  
Hvala za vaše zvesto zakonsko pričevanje. 
Hvala za vašo udeležbo pri tej sveti maši. S 
tem tudi mlajši generaciji brez besed poveste, 
da spoštujete to, kar je božjega. Naj se Vas 
danes božji dotik ljubezni res dotakne in naj 
vaše srce zahrepeni še bolj po pristnih 
medsebojnih odnosih.  

Čestitke in lep pozdrav vsem vam spoštovani letošnji 
slavljenci”. 
 
Župnik Igor je s sodelavci slavljencem pripravil krajšo 
pogostitev s torto, a žal je moral zaradi obveznosti svete 
maše na Ojstrici oditi iz veselejšega dela tega praznovanja. 

 
Zofija Mager 

Zlatoporočenca Plazovnik Mojca in Franc 

Skupinska fotografija letošnjih jubilantov 

http://jagnje.si/wp-content/uploads/IMG_2218aa.jpg


 

 

Romanje v Medjugorje z mladimi 
Med jesenskimi počitnicami smo se mladi s starši odpravili na 
romanje v Medžugorje. Romanje je trajalo štiri dni. Že na začetku 
poti se je začel naš program in tako smo avtobus razglasili za t.i. 
»potujočo kapelico«. Ves čas vožnje smo posvetili pripravi. Deset 
ur vožnje je minilo kot bi mignil. 
Vsak večer, smo skupaj odšli k Medžugorskemu programu, sv. 
maši in adoraciji. Ob in po večerji pa ni manjkalo sproščenih 
pogovorov in veliko veselja. 
V petek smo odšli v Cenacolo (skupnost za odvisnike, ki si 
postavljajo nove temelje življenja). Tam smo slišali ganljiva 
pričevanja, ki so nam zelo pomagala, da se lahko zamislimo nad 
samim seboj. Zatem smo odšli na kraj Marijinega prikazovanja – 
Crnica. Nekateri smo bili tako ponižni, predani in kar vleklo nas 
je, da k svoji molitvi dodamo tudi telesno odpoved, da smo se k 
Mariji odpravili kar bosi. Med potjo smo molili rožni venec in se 
osvobajali vsakršnih zvezanosti, ki so nam bile zadejane v 
preteklosti. Na vrhu je naš ganljivi čas v molitvi z Marijo hitro 
minil. Odpravili smo se do Modrega križa. Ti trenutki povezanosti 
z Marijo so resnično čudoviti. 

Zvečer sta nas k sebi 
sprejeli dve redovnici. 
Najbolj so me nago-
vorile besede, da 
moramo biti kristjani 
majhne lučke v svetu in 
ogrevati drug drugega. 
Ta dan smo imeli tudi 
post. Odpovedati se 
telesnim potrebam, da 
lahko dobiš duhovno 
bogastvo. Ta dan se nas 

je Marija še na poseben način dotikala in nas ozdravljala. Med 
obroki ob kruhu in vodi, pa smo prisluhnili čudežem in 
ozdravitvam, ki se vseskozi dogajajo v Medžugorju. 

 

 
Oratorijski duhovni vikend 
Od 11. – 13. 11. smo animatorji pripravili oratorijski duhovni vikend za 

otroke naše Pastoralne zveze, ki so sami izrazili želijo, da se vikenda 

želijo udeležiti. V sproščenem vzdušju smo se čudovito ujeli in 

verjamemo, da smo vsi bili v veselju povezani med seboj, saj smo 

ponosni, da lahko otrokom predajamo svoje znanje in izkušnje, jim 

odgovarjamo na vprašanja, pripravljamo kateheze, se v teme 

poglabljamo po skupinah in z njimi povezujemo. Zavedamo se, da smo 

jim lahko tudi zgled v veri. Verjamemo, da so izvedeli veliko novega in 

z veseljem sodelovali pri dejavnostih. 

Živa vera, odnos, povezanost z Njim, zavest da je živ v naših srcih, da 

nas ljubi in želi za nas vse samo najboljše, so spoznanja, ki se nikoli ne 

nehajo vzbujati in krepiti. Samo z občudovanjem zrem in srkam, kako 

Jezus vstopa v srca bližnjih in jih vabi k sebi. In otroci se odzovejo … 
Špela 

God farnega zavetnika Sv.Andreja – 

Črneče – 27.11.2022 
Prvo adventno nedeljo 27.novembra, so v župniji 

praznovali god farnega zavetnika sv.Andreja. 

Slovesno bogoslužje je ob somaševanju treh 

duhovnikov vodil Jože Kopeinig iz Tinj na 

avstrijskem Koroškem. Med nagovorom je poudaril 

neomajno zvestobo Bogu tudi v najtežjih  trenutkih 

življenja, ko mnogi izgubijo vero vanj, pa vendar se 

navsezadnje izkaže, da nam je takrat On najbližje. 

Ni manjkali niti druženje po maši v farofu. Franci Kotnik 

 

MIKLAVŽEV VEČER v Pastoralni zvezi 
župnij Dravograd 

ČRNEČE-MIKLAVŽEV VEČER 
Za uvod prijazna beseda našega župnika Frančka, sledi 
v srce segajoča zgodba o dobrih angelih avtorice Mire 
Mori, nato pa se otrokom poveča srčni utrip, saj vstopi 
on s svojimi angelčki in za vsak primer tudi s 
parkeljnema. 
Stari škof Miklavž. Ena sama dobrota ga je. Pogovarja 
se z otroki. Saj vemo,kaj ga zanima in kaj mu otroci 
odgovarjajo. Nato pa darila, lepa kot le kaj. 

Franci Kotnik 

Tudi v Šentjanžu v organizaciji župnijske Karitas, Libeličah 

ravno tako in v Dravogradu, so bila v cerkvi prijetna 

miklavževanja z veliko molitve, nastopi, pesmimi ipd. 

Na Ojstrici pa so starši sami stopili skupaj in organizirali v 

krajevni dvorani OŠ miklavževanje za otroke s te župnije. 

Uprizorili so krajšo lutkovno igrico ter se srečali z Miklavžem. 

http://jagnje.si/romanje-v-medjugorje-z-mladimi/img_20221103_142150/
http://jagnje.si/romanje-v-medjugorje-z-mladimi/img_20221103_1614222/
http://jagnje.si/romanje-v-medjugorje-z-mladimi/attachment/1667687544328/


 

 

Župnik Igor pa je v glasilu Studenec vsa dogajanja povzel z 

naslednjo zahvalo: 

Zahvaljujem se vsem, ki ste vložili svoje moči v 
pripravo Miklavževega obiska v Šentjanžu, Črnečah, 
Libeličah, Dravogradu in na Ojstrici. Za ves vaš trud 
Bog povrni! HVALA. 

 

Nedeljski družinski dopoldan – drugič 
Kako kristjani potrebujemo takšna in podobna srečanja. In 
hvaležni smo Bogu, da je tokrat povabil več družin kot prvič. 
V prvem delu smo prisluhnili dolgoletnim izkušnjam kateheta, 
kako on doživlja katehezo z otroki in mladostniki. Prijazno in 
realno. Zanimivo je bilo pokukati v “zakulisje”. Ganljivo je 
spoznanje, da katehet ni samo veroučitelj, temveč kdaj tudi 
psiholog, socialni delavec, kdaj pa stopi tudi v vlogo očeta oz. 
matere.  
V drugem delu je sledil pogovor. Kaj pa jaz? Kaj mi pomeni vera, 
Jezus? Kje pa moja vera raste? Kje jaz črpam? Iskrena je bila 
izpoved mame, da se njena vera zadnji čas ponovno poglablja 
ob njeni hčerki, ki je našla Jezusa. Bog že ve.  
Sveta maša … kdor je odprl 
svoje srce in prisluhnil, je 
odšel domov bogatejši in z 
izkušnjo. Sveta maša 
posvečena zahvali Mariji in 
Jezusu za romanje v 
Medjugorje z mladimi. 
Obogatile so jo Marijine in 
slavilne pesmi. Namesto 
pridige so tokrat spregovorili 
romarji, predvsem mladi.                                                                                                                                
                                              Marko 

 Blagoslov konj - Kronska gora – 
26.12.2022 
Na današnji dan Sv.Štefana so se po vzoru iz mnogih drugih 

župnij, kjer je ta navada že ustaljena praksa, prvič za 

blagoslov konj odločili tudi lastniki konj iz Šentjanža in 

okolice.  

Po sv.maši je 14 konj z lastniki čakalo na poseben blagoslov, 

ki ga sveta Cerkev daje ob tem prazniku.  

Košček kruha z blagoslovljeno soljo je po obredu 

blagoslovitve ponudil konjem, ki so kruh hvaležno in z 

užitkom pojedli. Lepo sončno vreme je pripomoglo za lepo 

druženje tudi po blagoslovu. 
 

ŠE NEKAJ UTRINKOV iz naših župnij  

Obiskali so na romarji iz Benedikta v Slov.goricah.                

Seja Draneve v 

Dravogradu 

Kipec Marije je 

v adventu 

romal po 

domovih. 

 

http://jagnje.si/wp-content/uploads/IMG_20221205_165056.jpg
http://jagnje.si/wp-content/uploads/IMG_2393a.jpg
http://jagnje.si/nedeljski-druzinski-dopoldan-drugic/20221204_090635/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streho na farni cerkvi v Dravogradu je veter odkril, Pšeničnikovi krovci 

iz Libelič so streho uspeli pokriti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgoletni ključar Franc Klančnik pri Sv.Jedrti je prejel nadškofovo 

zahvalo in zaključil ključarsko službo. Zahvala velja tudi od nas. 

 

Otroci so pripravili skupaj z molivci nedeljskso mašo 3.adventne 

nedelje v Dravogradu. 

Trimesečna STATISTIKA v Pastoralni 

zvezi župnij Dravograd: 

KRSTI v oktobru, novembru in decembru 2022 

Dravograd: Jaka Hostinger, Anika Kraker, Ela Mesner, 

Matevž Kričej, Neli Izak, Sofia Pečnik, Katarina Pečnik, 

Tilen Bilić;  

Šempeter: Ema Koležnik, Tomi Slavič, Manca Založnik, 

Ela Kotnik, Maša Habermut;    

Črneče: Lucija Čas, Katarina,Valentina-Karina Vrhovnik 

Ojstrica: Ema Breznik Oder;      

Šentjanž, Libeliče:  ni bilo krsta;     
                        Srečnim staršem čestitamo 

POROKE v v oktobru, novembru in 

decembru 2022 

Dravograd, Šempeter, Šentjanž, Črneče in 

Ojstrica: ni bilo poroke   

Libeliče:  Zlata poroka: Jožica in Tone Nastran 

POGREBI v četrtem tromesečju 2022 

Dravograd:   Zajc Hilda, Skutnik Danica, Sušec Alfonz, 

Garmuš Matjaž, Šajher Vincencija, Vaukman Marija, Zajc 

Ferdinand, Pečnik Cvetka, Grudnik Ana, Zemljak 

Štefanija, Naglič Nada;    

Šentjanž: Lukman Mira;    

Šempeter: Žvikart Ljudmila, Poberžnik Stanislav, 

Gnamuš Cecilija, Uršnik Janez,  

Črneče: Kovačič Marija,  

Libeliče: ni bilo pogreba 

Ojstrica: Ošlovnik Julijana, Vajksler Ferdo   
                                          Naj v miru počivajo! 
  

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

 

 

POSTRVI - "Natakar," zakliče gost, "prinesite mi 

postrv!" - "Meni tudi," se oglasi drugi. "Ampak svežo!" 

Natakar gre proti kuhinji in naroči: "Dvakrat postrvi. 

Eno svežo!" 
 

DARILO - Čuj, Vlado, če bi bil pred izbiro, da ženi za 

petdeseti rojstni dan podariš ali avtomobil ali biserno 

ogrlico, za kaj bi se odločil?" - "Vsekakor za ogrlico. Ali 

si že kdaj videl ponarejen avtomobil?" 
 

POTEPUHA - Dva potepuha odvedejo na policijsko 

postajo in ju vprašajo, kaj sta po poklicu. Prvi: 

"Brezposeln." - "Pa vi?" - "Jaz sem pa njegov tajnik." 



 

 

Papež Frančišek: 
»Praznovanje božiča je farsa!« 
 

Papež Frančišek je že večkrat presenetil s 
svojimi izjavami. Pri nedeljski sveti maši v 
baziliki svete Marije v Rimu je prisotne pred leti 
nagovoril:»Približuje se božič. Spet bo 
ogromno lučk, zabav, okrašenih drevesc, jaslic. 
Vse bo okrašeno, medtem ko po svetu 
divjajo vojne. Vse to je farsa! Svet ni razumel 
poti miru. Ves svet je v vojni. Vojno lahko 
opravičujejo iz številnih razlogov, vendar ko je 
ves svet v vojni, kot se dogaja danes, 
ni opravičila,« je rekel papež. 
Namesto k praznovanju je pozval k sočutju z 
žrtvami vojn. »Kaj bo ostalo po tej vojni, sredi 
katere smo? Ruševine, tisoče otrok brez 
izobrazbe, ogromno nedolžnih žrtev in polni 
žepi denarja tistih, ki trgujejo z orožjem.« 

Jaslice pri Mariji Magdaleni s ključarjema Tratnik-Šatur (2022) 

Prazne dlani 
Tako prazne dlani imam, moje Dete, 

da te ne morem sprejeti vanje, ker niso 

lovile solz, ko je kdo jokal, niso nudile 

objema, ko je bil kdo osamljen, in se niso 

premikale v bližino, ko se je kdo smejal. 

Tako prazne dlani imam, moje dete, zato 

nabiram slamo v svoje dlani, da z njo 

polnim praznino, ki boli, in jo plačujem z 

ljubeznijo, ki deli. 

Tako prazne dlani imam, moje Dete, 

zato nabiram mah za pašnike lačnim 

ovcam, za vzglavnik trudnega popotnika, 

za odejo nikogaršnjega berača in za 

preprogo najvišjega gosta. 

Tako prazne dlani imam, moje Dete, 

zato zajemam vodo za potok žejnega 

osliča, za namakanje razpokane volje 

zasvojenega, za rodnost vina in kruha 

in za dušo, ki se ji kri suši. 

Tako prazne dlani imam, moje Dete, 

zato lovim zvezde za pastirje v temi, 

da bi našli vse izgubljene ovce, 

da bi jih pripeljali na sočne pašnike 

in bi bili pripravljeni za sijem narediti 

korak srca. 

Tako prazne dlani imam, moje Dete, 

zato sprejemam angele za pot miru. 

Kako naj te sicer sprejme roka, ki v 

strahu drhti? 

Kako naj te vidi oko, ki s pogledom beži? 

Kako naj te vzljubi srce, ki le sebe želi? 

Tako prazne dlani imam, moje Dete, 

pa te vseeno vzamem vanje, saj ne 

prihajaš zaradi mojih darov, ampak Ti 

postaneš dar zame.  

In jaz, ki sem tako bogat zaradi uboštva 

svojih dlani, lahko postanem dar za 

bogastvo drugih dlani. 
                                                           Vir: p. Pavle Jakop, Naša družina 

 

 

Jaslice in okrasitev v 

kapeli v Dravogradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Studenec izhaja vsake tri mesece.  100 izv. 


