
BOŽJA BESEDA PRVE ADVENTNE NEDELJE - 2. december 2012
(Lk 21, 25-28.34-36)
Konec sveta in prihod Sina človekovega

In znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah in na
zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja
morja in valov. In ljudje bodo koprneli od strahu in
pričakovanja tega, kar pride nad ves svet; zakaj nebeške
sile se bodo majale. In takrat bodo videli Sina
človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko
pa se bo to začelo goditi, se ozrite kvišku in vzdignite
glave; zakaj vaše odrešenje se približuje.«

Opomin k čuječnosti
Varujte se pa, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in
pijanostjo in skrbmi tega življenja in da tisti dan ne pride nad vas
nenadoma kakor zanka; kajti prišel bo čez vse, ki prebivajo po vsej
zemlji. Čujte torej vsak čas in prosite, da bi vsemu temu, kar se bo
godilo, mogli ubežati in stopiti pred Sina človekovega.«

MIKLAVŽEVANJA v naših župnijah
Cenjeni starši. Tudi letos želimo organizirati Miklavževanje, ko naše otroke
obdaruje Sveti Miklavž, ki je sinonim za dobroto, srčno lepoto. Tako bodo
miklavževanja po župnijah takole:
Ojstrica: v soboto 8.12. ob 11.uri (po maši)
Dravograd:
V farni cerkvi v Dravogradu v sredo 5.12. ob 16.uri.
Svojega otroka prijavite in omogočite, da bo Miklavž lahko
darila za pridne otroke pravi čas pripravil. Prispevek znaša
7 €. Prijave zbira Anica Preglav do 3.12 na tel: 051 423-699.
Šentjanž: sreda 5.12 po maši, ki bo ob 16.uri.
Črneče: sreda 5.12. ob 16.30 uri v farni cerkvi.
Libeliče: sreda 5.12. ob 18.uri v farni cerkvi.
Rekolekcija naše dekanije Dravograd-Mežiška dolina bo v sredo
5.decembra ob 9.30 v župniji Črneče. Na svoji redni seji se bomo zbrali duhovniki te
dekanije in razpravljali o pastoralnih izzivih in nalogah za prihajajoče obdobje
adventa, božiča… Pridite k sveti maši in sooblikujte naše molitveno-bogoslužno
srečanje, da izročimo svoje delo Bogu in Sv. Andreju, ki varuje župnijo Črneče in je
njen zavetnik. Tudi tako bodo farnega patrona počastili. Lepa nedelja je v
Črnečah ob 10.uri.

Glasilo izdaja Pastoralna zveza župnij Dravograd z uredniškim odborom.
Izhaja občasno. Odgovarja Igor Glasenčnik –žpk moderator.
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UVODNIK:
Pozdravljeni spoštovani bralci skupnega glasila šestih povezanih župnij v
Pastoralni zvezi župnij Dravograd.
Kot opažate, imate pred seboj povsem novo glasilo z novim imenom. Po
temeljitem premisleku smo ga poimenovali STUDENEC. Zakaj? Najprej zato, ker
želimo biti povezani ne le med seboj v občestvih župnij, pač pa tudi z Jezusom, ki
je v pogovoru s Samarijanko (Jn 4,4-42) povedal, da ji bo dal piti iz studenca žive
vode. Vsak je poklican, da zahrepeni po živi vodi oz. da sprejme krst in iz
zakramenta krsta živi. Po krstu je v nas zažuborel “studenec vode, tekoče v
večno življenje”. Tudi te naše pastoralno povezane župnije (Dravograd, Št. Janž
pri Dravogradu, Sv. Peter na Kronski gori, Črneče, Libeliče in Ojstrica) se morajo
tudi odslej napajati le ob Jezusu,'živi vodi', in se hraniti s 'kruhom življenja'. Le
tako bodo zmogle pričevati v svojih občestvih za Jezusa in njegovo ljubezen.
Ker vse župnije spadajo v področje občine Dravograd in je občina Dravograd
edina v Sloveniji, ki ima v grbu verski simbol 'jagnje', zato se naša internetna
povezava oz. domena imenuje www.jagnje.si. Prepričani smo, da je preprosta in
razumljiva in nas bo osvojila in mi njo. Ko boste v bodoče vtipkali ta internetni
naslov, se vam bo pokazala naša spletna stran, kjer boste lahko o naših
pastoralno povezanih župnijah izvedeli vse in še več… nekaj tudi v Studencu.
Vse dobronamerne pripombe, pomisleke in tudi pohvale pa so vedno
dobrodošle. Verjamem, da boste na spletni strani naše Pastoralne zveze župnij
Dravograd našli kaj zase, za svojo dušo in življenje po veri. Stopili smo v leto
vere in radi bi, da bi se naša vera poglobila tudi preko te naše povezanosti med
seboj in z Jezusom. Naj dobri Bog naše delo in trud blagoslavlja. župnik Igor



S prvo adventno nedeljo vstopamo v adventni čas. Ta pa nas vabi:
ZAČNIMO ZNOVA! Začnimo po vzgledu Sv. Frančiška, ki je postal povsem
ubog, brez vsakršne navezanosti na materialne dobrine nov človek, z novim
srcem. »Frančišek, ali ne vidiš, da se moja hiša podira? Pojdi in jo popravi!«
Sam se je lotil  popravila te cerkvice. Popravil je tudi cerkvico sv. Marije
Angelske, ki je bila pol ure hoda oddaljena od Assisija. Ko je pozneje v tej
cerkvici večkrat molil, je tam spoznal, da ga Bog pošilja popravit živo Božjo
hišo, Cerkev iz ljudi, ki je v onem času razpadala.
Ob sv. Frančišku se zamislimo, da Bog želi naj tudi mi popravimo Hišo Božjo –
Cerkev – zgradbo, zgrajeno ne iz kamnov ali opek, ampak sestavljeno iz ljudi,
iz nas samih. Začnimo pri sebi, in ko bo ena opeka ali en kamen (jaz – ti)
popravljen, bo tudi Cerkev lepša! Nato začnimo v svoji družini! Ko bomo
dejavni s svojim zgledom, molitvijo in dobro besedo bližnjemu, bomo tudi
drug drugemu v vzpodbudo. Tako se bo podoba Cerkve spreminjala in
zablestela v Božjih očeh in v očeh današnjega sveta. (Prim. Leto svetnikov IV.,
str. 38, Celje 2000)
Pričakujmo Odrešenika Jezusa z Marijo in Jožefom! V tem adventnem času želi
stopiti k nam, da nas odreši naših grehov, naših slabosti, naših omejenosti, da
nam pomaga k svobodi Božjih otrok. Želi priti k nam, da nam prinese radost in
veselje – tisto veselje, ki ga svet ne premore. Notranje veselje, ki izhaja iz
mirne vesti, iz urejenih odnosov z Bogom in z ljudmi.
Ko bo v našem srcu prostor za Jezusa, ko bo imel prvo mesto v naši družini,
takrat bodo v naših družinah ljubezen, sreča, mir, veselje.

ADVENTNI VENČKI niso le lep
običaj, ali navada. Z njimi budimo
hrepenenje po Odrešeniku, ki
prihaja k nam. Ko v adventu vsako
nedeljo prižgemo eno svečko več, se
spominjamo da je Gospod vedno
bližje. Vedno bližje je praznik
njegovega rojstva, vedno bližje je
našim srcem, ki ga bomo za božič

prejeli. Je pa tudi vedno bližje dan, ko se bo končalo naše bivanje na
zemlji in bomo smeli iti pred Najvišjega. Tudi doma naredimo adventni
venček. Prihajajoči Jezus pa nas vabi, da se mu približamo tudi v
ubogih, bolnikih, invalidih in drugače trpečih. Naj se ob večerih
družina zbere pri adventnem venčku, moli in premišljuje o prihodu
Božjega Sina med nas. Molitev vas bo povezala z Bogom in med seboj!

DRAVOGRAD: BLAGOSLOV VINA ob godu Sv. Martina

Na Martinovo. nedeljo 11.11 je bilo po maši veselo pred farno cerkvijo v
Dravogradu.
K blagoslovu vina so prinesli svoj pridelek domači farani. Župnik Igor je
opravil lep obred blagoslova vina.
Za pravo vzdušje in 'krst vina' pa so poskrbeli člani Kimperk teatra, ki so s
seboj pripeljali  kar pravo vinsko kraljico domačega vina Dravograjčana. Na
šaljiv in žgečkljiv način so opravili krst vina in povedali prenekatero resnico
o vinu, njegovem veselju, ki ga prinaša in tudi posledicah, če se preveč
pogleda v kozarček. Na humoren način v sodelovanju s farani so bile
izrečene prošnje s čim naj nam bo prizanešeno v našem vsakdanu (npr.
ženskemu jezikanju, opravljanju, kritiziranju, .......) in kaj naj nam bo dano:
sama kulinarika (goveja juha z rezanci, pečenka, orehova potica, ajdovi

žganci, kurje nogice in habice,
župnikov štrudl.....pa še in še).
Za smeh je poskrbel 'šaljivi
novinar I.', ki je opravil intervju
z vinsko kraljico. Ta  je
odgovarjala zelo pametno in
izvirno. Pevci cerkvenega zbora
so zapeli, oglasila se je
župnikova frajtonarca in
ljudska pesem, vince se je
pokušalo, lepo se je kramljalo
ob dobrotah gospodinj, še
krača je odhajala v dobrot
željna usta. Skratka bilo je spet
eno prijetno in lepo druženje
faranov naše dravograjske
fare. Hvala vsem za
sodelovanje in pomoč
pogostitve.



PZŽ Dravograd: SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE
V Pastoralni zvezi župnij Dravograd se je v soboto 24.11.2012
zgodilo srečanje bralcev božje besede. Na povabilo se je odzvalo
29 bralcev. Najprej smo se zbrali v lepo pripravljeni zimski kapeli,
kjer smo srečanje začeli z enournim svetopisemskim branjem
Apostolskih del.
Srečanje se je nadaljevalo z molitvijo psalmov pred Najsvetejšim
v cerkvi, kjer  smo se duhovno povezali in nato darovali sveto
mašo. Naš duhovni pomočnik Marjan je v duhovnem nagovoru
osvetlil poslanstvo bralca božje besede in podal vzpodbude
bralcem. Z vstopanjem v Božjo besedo postane bralec
oznanjevalec Evangelija in pričevalec Jezusa Kristusa. Tako
bralec božje besede ni zgolj bralec, ampak je njegovo poslanstvo
globlje. Le tako ga sme in zmore z veseljem in ponosom
opravljati. Vsak bralec se mora zavedati, da podaja božjo besedo
s katero je nagovorjen najprej sam in šele nato z njo nagovarja
božje ljudstvo. O sami pripravi na branje božje besede je
spregovoril župnik moderator Igor. Povedal in nanizal je nekaj
izjemno koristnih napotkov za dostojno in tehnično dobro
podajanje božje besede. Naglasil je izjemen pomen osebne
priprave bralca.
Duhovno obogateni in z novimi spoznanji smo naše srečanje
zaključili s prijetnim druženjem. Spoznali smo, da smo si to
srečanje želeli in ga še kako potrebovali.

Oba prispevka zapisala Irma Kladnik

ŠENTJANŽ in Sv. PETER na Kronski gori – razpored maš:
1.adventna nedelja: sobota 1.12:
ob 17.00- Šentjanž: + PAVLA KOBOLT RAZGORŠEK /druž.Prikeržnik/
nedelja: ob 8.00: ŽIVI IN RAJNI FARANI
Sv. Peter na Kr.g. ob 9.30: + VIKTOR IN MIKA VRHOVNIK

4..12-torek: ob 17.00 v domu Ema: + ANTON BREZNIK
5.12. - sreda: ob 16.00:: STARŠI ŠKRABEC IN ŠTUMPFL

IN STARI STARŠI
(po maši obdarovanje otrok od Miklavža)

8.12. Brezmadežna: Šentjanž ob 8.00: + ANTON ŠKORJANC /nečak Ivo/

Sv. Peter n Kg ob 9.30: + FRANC POKRŽNIK –obl IN KAREL PROJE –obl.

2.adventna: Šentjanž: ob 8.00: + MATEVŽ RUS – obl.
Sv. Peter n Kg ob 9.30: + MARJETA PIRNAT – obl.

11.12. ob 17.00 Emin dom: + JANEZ GRANDA – obl.
12. 12. ob 8.00: + PAVLA ŠALOVEN /sestra Milka/

3.adventna. Šentjanž ob 8.00: + ANA IN ALOJZ TEMNIKAR – obl.
Sv. Peter na Kg ob 9.30: ŽIVI IN RAJNI FARANI

Torek 18.12 ob 17.00 Emin dom: + MARIJA REPAS /Štanglovi/
Četrtek 20.12.ob 18.00: + IVANKA KONEČNIK

4.adventna: Šentjanž ob 8.00: + VIKTOR LEVOVNIK /soseda/
            Sv. Peter na Kg ob 9.30: + FRANC VRHOVNIK (Klukov deda)-obl

OJSTRICA – razpored in nameni maš v decembru:
1.adventna nedelja:
 Ob 11.00: Maša za + SREBNIK EGIDIJ-a

8.12. Brezmadežna: ob 11.00 MAŠA ZA VERNE DUŠE

2.adventna: ob 11.00 MAŠA ZA + SEKOLONIK IVAN-a

3.adventna:ob 11.00 MAŠA ZA + KOTNIK JOŽE-ta

4.adventna: ob 11.00 MAŠA ZA + KLOTILDO ŠAJHER

Božični večer s polnočnico:
ob 22.00 MAŠA ZA + ANTON-a, KRISTINO RAVNJAK IN SOR.

Na Božič je sveta maša pri Sv.Magdaleni na Vratih

Štefanovo: ob 11.00 MAŠA ZA ŽIVE IN RAJNE FARANE
(blagoslov vode in soli v čast sv. Štefanu)

Sveta Družina: ob 11.00 MAŠA ZA + ŠTRUC JOŽEF-a
V nedeljo 30. decembra pa bomo spet stopili s smehom v novo leto s člani
Kimperk teatra.
              Prireditev bo ob 19.uri v farni dvorani.


