
LOVSKA MAŠA IN DRUŽENJE lovcev z lastniki gozdov na OJSTRICI
Tudi letos vabijo lovci LD Dravograd k srečanju s krajani in lastniki gozdov v
njihovem lovskem revirju. Ker je sveta maša vsako drugo leto, bomo se zato
najprej zbrali k sveti maši v nedeljo 18. avgusta ob 11.00 uri in nato bo
sledilo srečanje na igrišču z bogatim kulturnim programom in živo glasbo.

BLAGOSLOV KOPARČEVE (KOPARČEVE) KAPELE – 4. 8. ob 11.00
Prva fotografija postavljene
nove kapele je na tej strani
glasilu že na ogled. Nekaj fines
graditelje v tem tednu še čaka
in nared bo za blagoslov.
Lansko leto smo blagoslov
obnovljene kapele napovedali.
Po zavzetosti Ferda Gnamuša
in Vančiya Juriča  ter mnogih
sodelavcih, je to sakralno
znamenje vere zdaj
postavljeno in bo pričalo, da z
odrekanji in globoko vero, tudi
današnjih rodov, zmoremo
postaviti kaj lepega. Naj bo
kapela dokaz in potrdilo, da v
letu vere zaživi naša ljubezen
do svetih znamenj, ki jih je v
okolici veliko. Po napovedih jih
bo nekaj še postavljenih ali
obnovljenih. Veselim se tega.
Načrt za kapelo je naredil
arhitekt Peter Požauko iz

Maribora. Zaradi težav s kritino, smo morali prvotno trikapno streho
zamenjati z dvokapno. Tudi križ v kapeli je nagnjen, kar simbolizira in
sporoča: Kristus je stopil s križa in nas želi spremljati v novo, večno življenje
pri sebi. Le preko svete evharistije (obhajila pri maši) in njegovem vstajenju
iz groba (IHS) pridemo v srečno večnost. Evharistijo simbolizirata dva
okrogla kamna ob stičišču ostrešja. Nova kapela pa stoji na starem, a
utrjenem, dobro vidnem temelju. Obzidana je z Ojstriškim kamnom.
Bog povrni vsem izvajalcem, sodelavcem in darovalcem.
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Leto 2, številka 7/2013              za župnijo DRAVOGRAD
UVODNIK:

Smo sredi počitnic, zato morda nekateri veselo dopustujete. Tudi sam sem
odšel za nekaj dni v bližino morja. A v nedeljo 4. avgusta se bomo srečali pri
dveh pomembnih trenutkih. Ob 11.00 bomo blagoslovili Koparčevo
(nekateri pravite Koporčeva) kapelo. Naj bo tako ali drugače, oboje nam
pove, da smo po entuzijazmu nekaterih in dobri volji mnogih donatorjev
ponovno postavili kapelo na tem mestu sredi gozda. Več o njeni zgodovini
bomo izvedeli ob blagoslovu. Če kdo še kaj ve o tej kapeli, bo dobrodošla
vsaka informacija, da tako sestavimo celotno zgodbo in zgodovino te
kapele. Ob blagoslovu bomo zbirali vaše darove za obnovo kapele, saj je
nastalo, kljub donatorjem skoraj vsega materiala, še precej stroškov.
Sledila bo še sveta maša pri TREH KRIŽIH, ki se bo pričela ob 11.30 in
vsakoletni blagoslov avtomobilov ob akciji MIVA.
Ta številka Studenca za župnijo Dravograd prinaša tudi nekaj utripa ob
ORATORIJU ter povabilo na letošnjo Lepo nedeljo, ki bo ob spremljajočih
prireditvah nekaj posebnega. V upanju, da se bodo naša društva odzvala na
prijazno povabilo, pričakujemo lepo praznovanje v nedeljo 25. avgusta ob
10.uri. Po maši in procesiji pa bo tekmovanje v pripravi restane repe
(praženega krompirja). Vse to bo tudi postreženo. Vabljeni – pestro bo.

Igor – žpk mod.



Nedeljska misel: Jezusove besede prinašajo rešitev – preprosto in
brez ovinkarjenja:
»Prosíte in se vam
bo dalo; iščite in
boste našli; trkajte
in se vam bo
odprlo.«
Kje torej vidite
problem? Ko sami
nekaj naredimo,
lahko tudi kaj
pričakujemo!

Dokler zgolj tarnamo in čakamo, ne bo učinka. Torej - korajžno prosimo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORATORIJ – BOG JE Z NAMI (od 16.- 20. julija)
NAGOVOR KAPITANA ANIMATORJEV (Tomaž Sekolovnik)

Letošnje leto smo animatorji v
Dravogradu pripravili že kar 8 oratorij po
vrsti. Za 62 živahnih otrok je med 16. in
20. 7. skrbelo 25 animatorjev. Marsikdo se
ne zaveda koliko odrekanj in žrtvovanj je
potrebnih, da lahko tako velika zadeva kot
je oratorij uspe. Sam oratorij je samo pika
na i celotni zgodbi, ki se začne s samimi
pripravami že mesece prej. Mirno lahko
rečem, da je oratorij v vseh pogledih
največji dogodek v celem letu, ki se odvija
v naši župniji. Sami večkrat ponovimo »na

mladih svet stoji«, in res je tako. Zavedati se moramo, da je župnija brez mladih,
župnija brez duše. Oratorij je dokaz, da naša župnija ima dušo in da živi, na nas pa je
kako bomo to življenje v naši župniji ohranjali in negovali naprej. Ravno ta plamen
življenja poskušamo animatorji z oratorijem v naši župniji ohranjati in ga iz leta v leto
narediti svetlejšega, in mislim, da nam je to na letošnjem oratoriju tudi uspelo. Zato bi
se na tem mestu v svojem imenu in mislim, da lahko tudi v imenu vsakega člana naše
župnije, rad zahvalil vsakemu animatorju posebej, za vsa vaša odrekanja in
pripravljenost ohranjati ta plamen, ki smo ga pred osmimi leti s prvim oratorijem
prižgali. Samo On ve koliko svojega prostega časa, svoje energije, … ste vložili v ta
oratorij in verjemite, da vam bo nekega dne vse to poplačal. Brez vsakega izmed vas

oratorija ne bi bilo!!! Tako kot brez animatorjev, bi oratorij težko uspel tudi brez vseh
sponzorjev, ki ste na tak ali drugačen način pripomogli k izpeljavi letošnjega oratorija.
 Za konec vam lahko samo rečem … se vidimo na ORATORIJU 2014. 

Izrekam iskreno zahvalo vsem: animatorjem za odlično organizacijo, otrokom za
sodelovanje in vam staršem, da ste nam svojega otroka zaupali. Veste, ta zaklad srečanja v
oratoriju bodo ponesli s seboj v življenje. Hvala torej vsem za lepa in bogata spoznanja na

letošnjem oratoriju. (žpk Igor)
LEPE NEDELJE v župniji DRAVOGRAD

Tudi letos so dogajanja ob
lepih nedeljah nekaj
posebnega. Tako na Viču,
kakor pri Magdaleni, je bilo
zelo lepo. Krasno vreme in
dobro razpoloženje pri
krašenju in pripravah, kot
na samem dogajanju na
praznovanju maše in
procesije. Hvala vsem, ki
ste obe lepi nedelji tako
lepo pripravili. Verjamem,
da bo tako tudi v nedeljo
18.avgusta (ob 11. uri pri
Boštjanu) in še v farni
cerkvi 25.avgusta ob 10 uri.
Veliko ljubezni vlagate v
pripravo, kar garantira tudi
uspeh same lepe nedelje.

Posebnost letošnje lepe
nedelje v farni cerkvi pa bo
poleg maše in procesije še
tekmovanje v pripravi
restanega krompirja, ki ga
pripravlja Vojko Grilc s

svojo ekipo. Društva, ki so prejela posebna povabila, pa se bodo lahko
predstavila s svojo dejavnostjo pred mašo in po njej ter tekmovala s svojo ekipo.
Verjemite, prijetno druženje bo in že sedaj – rezervirajte si ta dan samo za
krasno praznovanje. Ne bo vam žal. Upamo le na lepo vreme. PRIDITE-PRAZNUJMO.


