
SVETI JOŽEF IN DAN STARŠEV

Sem Jan, ministrant, in zelo rad hodim k maši. No, priznam, da se mi včasih tudi
ne da, da bi v nedeljo še kar lenaril v postelji, posebno če je slabo vreme … Pa
saj nihče ni popoln, pravi moj dedek.
Sicer pa je pred nami prav poseben praznik. Svetega Jožefa se bomo spominjali;
varuha Svete družine – Marije in Jezusa. Mislim, da je tako prav, ker vsi
potrebujemo varuhe.
Tudi jaz imam varuha in tudi njemu je ime Jože. Veste, moja mami je umrla za
rakom, ko še dve leti nisem bil star – in tako sta postala moja varuha moj dedek
in moja babica, moj ata in moja mama.
Zdaj me razumete: prav zato vem, kako dober je lahko varuh. Mamice se ne
spomnim in moja babica vedno reče, da imam nebeško mamo Marijo. Vedno se z
njo pogovarjam, pa tudi s svojo mamico, saj mi babica in dedek toliko povesta o
njej.
In moja babica ima zelo rada našega blaženega Slomška; vedno se tudi njemu
priporoča in ga prosi, naj jima z dedkom da moč, da bosta mene dobro vzgojila.
Tudi Slomšek je bil vzgojitelj in je sam zgodaj izgubil mamo, a je imel dobrega
varuha, svojega župnika, in nebeško mamo Marijo. Zato lahko dobro razume moja
dva varuha, kako ju skrbi zame.
No sicer pa je v naši družini še moj ati, ki pa je še mlad in mora živeti svoje
življenje, tako pravi moj dedek. Zato sta onadva postala moja varuha, saj sta še
zdrava in polna veselja do življenja.
»Kako boš v teh letih skrbela za tako majhnega otroka?« so spraševali mojo
babico po pogrebu – pa mi sama večkrat pove, da ji to ni bilo težko. Že prej je
morala ona biti moja mama, ker je bila mamica tako dolgo bolna. In vse svoje
skrbi in žalost je vedno delila z Jezusom, Marijo in s svetniki, ki se jim je
priporočala.
Ampak, povem vam, da sem jaz lepo zrasel in da jima sploh ne delam velikih
problemov – če pozabimo na majhne falotarije, seveda – zdaj že dediju pridno
pomagam. Pa tudi z babico se tako lepo razumeva, ker jo rad ubogam.
Ob prazniku staršev, ki prihaja kmalu po prazniku sv. Jožefa, pa se bom še
posebej priporočal nebeški materi Mariji in svetemu Jožefu, naj prosita za
mojega dedka in babico, pa tudi za mojega atija in strica, da bi še naprej ostali
prava družina. Vem, da nam bo pomagal tudi naš prijatelj Slomšek, ker je tako
ljubil slovenske družine. Po: M. Strašek Januš
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Leto 2, številka 3/2013
UVODNIK:
Tretja številka je pred vami. Verjamem, da ste ga nekateri čakali s
hrepenenjem. Verjamem. Vem, da niste vsi vešči računalnika in da ste za
marsikaj prikrajšani. Na naši spletni strani namreč veliko objavljamo in
nekateri ste tega tudi zelo veseli.
Vsi, ki pripravljamo našo spletno stran, smo hvaležni, da je dobro obiskana.
Zato je naloga našega skupnega glasila, da nekaj teh novic, dogajanj,
vzpodbud, zapisov najdete tudi v pisni obliki. Tudi v bodoče se bomo za to
prizadevali. In kaj najdete v tem glasilu? Smo sredi postnega časa, zato
nekaj povabil in zapisov o naših postnih dejavnostih, kmalu bo praznik Sv.
Jožefa je in Materinski dan (23.3.ob18.00 za župnijo Dravograd).
Nikakor ne pozabite na naš velik postni spovedni dan v soboto 23.marca ob
17.uri. Vsi, ki radi poslušate radio Ognjišče tako že veste, da se bo odvijal še
radijski misijon, h kateremu ste iskreno vabljeni. Sodelujte, poslušajte naša
nadškofa v nagovorih. Na cvetni petek vabljeni k Sv. Križu ob 9.00 uri
(možnost spovedi). Postnih priložnosti za očiščenje duše bo obilo.
V zadnjem mesecu dni smo imeli tudi v vseh župnijah seje ŽPS (razen
Ojstrice) in poleg izobraževanja članov marsikaj sklenili, povedali, razmislili.
Ustanovili smo tudi 'Tajništvo Pastoralne zveze župnij' in vanj imenovali 12
izbranih sodelavcev, s katerimi bomo gradili naše prihodnje pastoralno
delo. Ostalo pa najdete na naslednjih straneh. Igor – žpk mod.



POSTNI ČAS – naredimo kaj iz njega

Gospodar nam daje še eno priložnost. Bomo obrodili sad, ki se od nas
pričakuje? Kakor Mojzes smo poklicani, da bi se odzvali: »Tukaj sem!«
Postni čas nam daje še posebno priložnost, da se odzovemo povabilu in
svoje življenje ponovno zaživimo, tako kot Gospod od nas pričakuje!

Ponovno nam je ponujena še
ena priložnost … Znova in
znova se Bog s svojo
potrpežljivostjo sklanja k
nam, da bi nam ponudil roko,
ob pomoči katere bi lažje
prispeli na cilj. Pa se tega
zavedamo? Ali novo
priložnost resnično
izkoristimo za naš napredek
ali zgolj kot dodaten čas za
naše razvade, lenobo in še
kaj?

Cerkev vstopila v obdobje 'sede vacante'
VATIKAN (petek, 1. marec 2013, RV) – Včeraj zvečer ob 20. uri je katoliška Cerkev
vstopila v obdobje 'sede vacante'. Benedikt XVI. ni več papež. Apostolski sedež je

izpraznjen. Natanko ob 20. uri so se zaprla velika lesena vrata apostolske palače v Castel
Gandolfu in švicarska garda je predala varovanje Benedikta XVI. žandarmeriji. Zaslužni
papež Benedikt XVI. v Castel Gandolfu ostaja približno dva meseca, nato pa se bo vrnil v
Vatikan in bival v samostanu Mater Ecclesiae (Mati Cerkve). Točno ob 20. uri zvečer je
kamerlengo kardinal Tarcisio Bertone zapečatil tudi papeško stanovanje v apostolski palači
v Vatikanu.

Danes je kardinal Angelo Sodano, dekan kardinalskega zbora, že sklical prvo srečanje
kardinalov, kot to določa apostolska konstitucija Universi Dominici gregis. Prva splošno
zasedanje bo potekalo v ponedeljek, 4. marca 2013, ob 9 uri in 30 minut v novi sinodalni
dvorani Avle Pavla VI. Predvideno je tudi že drugo zasedanje, in sicer popoldne ob 17. uri
istega dne. Kardinali bodo med zasedanji določili tudi datum, ko se bodo uradno začele
volitve novega papeža. Papeža bo volilo 116 kardinalov.

Izraz 'sede vacante' ali v prevodu 'prazen sedež' označuje obdobje od prenehanja
petrinske službe nekemu papežu do izvolitve novega. To obdobje ureja apostolska
konstitucija Universi Dominici gregis, ki jo je izdal Janez Pavel II. 22. februarja 1996. Kot
določa dokument, v času izpraznitve apostolskega sedeža prenehajo službe vsem glavnim
vodstvenim osebam kurije, to je kardinalom in škofom, ki vodijo dikasterije, vključno z
državnim tajnikom. V tem času se zakoni ne morejo spremeniti, naprej tečejo samo redni
posli. O neodložljivih zadevah in vprašanjih večjega pomena odloča večina kardinalskega
zbora. Služba ne preneha kamerlengu, to je sedaj kardinal Tarcisio Bertone, in velikemu
penitenciariju, ki je kardinal Manuel Monteiro de Castro.

V  času 'sede vacante' in še posebej med volitvami Petrovega naslednika, je Cerkev na
poseben način povezana s kardinali, ki volijo papeža, in moli za novega papeža kot dar
Božje dobrote in previdnosti, piše v dokumentu Universi Dominici gregis. Po zgledu prve
krščanske skupnosti, o kateri je govora v Apostolskih delih, mora vesoljna Cerkev, duhovno
povezana z Jezusovo Materjo Marijo, enodušno vztrajati v molitvi. Na ta način izvolitev
novega papeža ne bo dogodek, ki je ločen od Božjega ljudstva in se nanaša samo na
kardinale volivce, ampak je povezan s celotno Cerkvijo. Dokument na poseben način
poziva k molitvi za kardinale, ki zaradi starosti ne morejo sodelovati na konklavah – teh je
sedaj 90. Ravno zaradi posebne povezanosti s svetim sedežem, naj kot kardinali vodijo
Božje ljudstvo. To se naj v molitvi zbira v patriarhalnih bazilikah v Rimu in v svetiščih
krajevnih Cerkva, da bi z vztrajno in gorečo molitvijo, v času volitev, od Vsemogočnega
izprosili pomoč in luč Svetega Duha. V apostolski konstituciji je tudi zapisano, naj tisti, ki bo
izvoljen za papeža, ne odkloni službe, v katero je poklican, zaradi strahu pred njegovo težo,
ampak ponižno sprejme božjo voljo. Bog ga bo namreč podpiral s svojo roko.

Po Radio Vatikan



POSTNI ČAS IN PRIPRAVA NA BIRMO
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja na
veliko noč. To je čas, ko imamo priložnost, da naredimo nekaj zase, za
našo osebno vero, se čemu odpovemo, izkoristimo svoje zmožnosti in
darove, zaživimo bolj polno.
Sestavljajo ga trije pomembni stebri, o katerih smo birmanski
animatorji ta teden razmišljalo skupaj z birmanci. Prvi od njih je
odpoved. S tem stebrom želimo opozoriti na to, da post ne pomeni
samo odpovedi določeni hrani, pijači, sladkarijam, gledanju televizije in
podobno. Bistvo je v spreobrnjenju srca, v odprtosti za potrebe
bližnjega in v večji povezanosti z Bogom.

Tudi molitev je pomemben
steber postnega časa. Pomeni
pogovor z Bogom. Božja beseda
nas krepi v vsakdanjem življenju,
kjer je veliko skušnjav
hudobnega duha in nevere. Vse
prevečkrat se znajdemo v
situaciji, ko ne vemo, kaj bi
molili, kako bi molili, zakaj bi
molili. Postni čas je lahko
priložnost, da o tem razmislimo
in okrepimo naš odnos z Bogom,
ki nas ves čas uči moliti. Želi da
preko molitve sodelujemo z
njim in nam daje občutek

varnosti, saj je zanj vsak človek neprecenljiv.
Tretji steber postnega časa so dobra dela. Vsakdo izmed nas lahko v
svojem domačem okolju najde na desetine primerov, kjer lahko
dejavno živimo prijateljstvo z Jezusom v ljubeči skrbi za bližnje ali v
sočutju z ljudmi v stiski. Najmanjše in najbolj skrito dejanje, storjeno iz
ljubezni, je pogosto več vredno kakor velika dela.

(Anja Onuk)

Mama in oče ob prazniku staršev prav gotovo ne želita česa
velikega. Zagotovo jima bo dovolj
iskren objem in prijazna zahvala za
vso njuno skrb, ki jo otrokom
posvečata. Naj jima Nebeška Mati
stoji ob strani pri opravljanju tako
pomembnega »poklica«, kot je
starševstvo.

SAM

Ko je človek sam, misli, da ima prijatelje,
na katere lahko računa, ali družino, ki mu daje zatočišče. Toda glej, prav
sedaj, ko bi jih nujno potreboval, jih ni tu. Nimajo časa ali so zaposleni, ali
pa pravijo, da je bolje, da se vsak sam izvleče iz težav. Tako se človek znajde
prepuščen sam sebi, kot zapuščen sredi noči. Sam je nasproti tistim, ki
rušijo njegov ugled – nihče se ne zavzame zanj. Sam je v bolečini in

žalovanju – nihče ga ne potolaži. Sam je ob
pomembnih odločitvah – nihče mu ne pomaga
z nasvetom. Sam je v malodušju – nihče ga ne
dviga. Sam trpi krivico – nihče ga ne brani.
Morda celo sam leži v postelji v bolnišnici –
nihče ga ne obišče. Tako ga vsi pustijo na
cedilu! Kako naj človek vzdrži sam, ko ima vtis,
da prijatelji spijo in ga sredi pritiskajočih
bremen pustijo samega? To je, kot bi ga smrt
ovila s svojo mrežo. Tudi Jezus je poznal
takšno osamljenost kot mi. Spomnimo se

samo na trenutke v vrtu Getsemani.  Toda on je drugačen kot prijatelji,
učenci. On nas v osamljenosti nikoli ne zapusti!

(PG 2013)



PROGRAM  BIBLIČNE SKUPINE 2013–DRAVOGRAD

31.1. 2013 Stvarjenje sveta in človeka: 1 Mz 1,1-2,4a in
1Mz 2,4b-25; Ps 8; Ps 104;

  7.3. 2013 Človekov greh: 1 Mz 3-4; Ps 50; Ps32

21.3. 2013 Jezusovo povišanje (od Oljske gore do Kalvarije)
Jn 18-20;

4.4. 2013 Jezusovo povišanje (od Oljske gore do Kalvarije)
Jn 18-20;

18.4. 2013 Jezusov govor na gori: Mt 5,1-7,29; Ps 1

16.5. 2013 Jezusov govor na gori: Mt 5,1-7,29; Ps 27,

6.6. 2013 Če bi poznala božji dar, Jezus se razodene
Samarijanom  Jn 4,1-42; Ps 139

20.6. 2013 Zaključek
Priprava na srečanje:

 Preberi SP odlomek,
 Skušaj si odgovoriti  na vprašanje: kaj mi je odlomek spregovoril o Bogu,

o človeku, o meni in o mojem življenju?

Zakaj GOSPODOVA beseda je prava,vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,

zemlja je polna GOSPODOVE dobrote. (PS 33,4-5)

Tvoja beseda je svetilka mojim nogam,
luč moji stezi. (PS 119, 105)

Trava se posuši, cvetica ovene,
beseda našega Boga pa obstane na veke.(Iz 40,8)

Povabljeni še drugi, ki čutite, da bi lahko rasli v svojem notranjem svetu s
pomočjo Svetega pisma. Srečanja so v veroučni učilnici v Dravogradu.

POSTNI POHODI V TIŠINI:
Tako kot lani, tudi letos
nadaljujemo naše   postne
pohode v tišini. Skupina
faranov župnije Dravograd,
( vabljen vsak, ki to želi),
pod vodstvom župnika,
naddekana g. Igorja
Glasenčnik-a postne
nedeljske popoldneve
izkoristimo za druženje v
naravi.
Lepota narave, duhovna

misel, ki nas spremlja na teh poteh ter družba prijateljev, nas povezuje, bogati in
lepša te nedeljske ure.
Na prvo postno nedeljo smo se zbrali na Muti. Dvaindvajset pohodnikov  se nas je
podalo k cerkvici Sv. Primoža nad Muto. Primeren tempo hoje, štiri vmesne
postaje, kjer nam je g. Igor prebiral misli iz krovnega dokumenta SŠK – Pridite in

Poglejte ter njegovo
povabilo komu naj
namenimo naše  misli ali
molitve med potjo v tišini,

je nas tako zaposlilo, da je strma pot minila še prehitro.
Tik pred ciljem nas je gostoljubno sprejela in pogostila družina Placet. Gospa Berta
nas je pospremila tudi v cerkev Sv. Primoža in nam jo na kratko predstavila.
Hvaležni Bogu, g. naddekanu Igorju, go. Berti in njeni družini , smo nato krenili na
pot po hribu navzdol.  Več na naši spletni strani www.jagnje.si

Zofka Frank
List izhaja občasno. Odgovarja zanj: Igor Glasenčnik –župnik moderator


