
Iz božje besede 26.nedelje med letom:
Prilika o bogatinu in ubogem Lazarju

Zaklical je: »Oče Abraham,
usmili se me in pošlji Lazarja,

da pomoči konec svojega prsta v vodo
in ohladi moj jezik, zakaj silno trpim

v tem plamenu!«
Abraham mu je rekel: »Sin, spomni se, da si v svojem življenju

prejel dobro in prav tako Lazar húdo; zdaj se tukaj veseli,
ti pa trpiš.« (Lk 16,24–25)

Bogataš (pogosto pa tudi njegov otrok) je pogosto deležen mnogih darov
in zakladov. Njegovo življenje je veselo in brezskrbno. V svojem življenju
pogosto ne vidi ubogih, lačnih, bolnih in ljudi v stiski. Oči si zatiska pred
njimi v prepričanju, da so nadloga, ki jo je treba prezreti in prezirati. Od
njih se razlikuje, ker je bogat. Ne vidi pa, da mu je to bogastvo dano zato,
da bi pomagal drugim, da bi jih reševal. Tisti ubogi kljub temu ob njem
ostajajo le z drobtinicami iz njegovega obilja ali pa celo tudi brez slednjih.
Zgodi se, da se zapre v svoje srce pred potrebami drugih in vidi le svoje
potrebe, svoje  udobje in svoje želje. Postane sebičen.
Ker pa Oče vidi njegovo sebičnost in lakomnost, v njegovem kraljestvu
ostane brez vsega. Ostane prikrajšan za zaklade in obilje. Ker je bil navajen
popolnoma drugačnega življenja, se slednjega ne bo mogel nikoli privaditi.
Neugodje (kazen) bo zato toliko večja.

Po: C. A. Amesu

POVABILO MLADIM VEROUČENCEM V MINISTRANTSKO
SKUPINO

V Cerkvi imajo različni ljudje različne službe. Kar naštejmo jih nekaj: duhovnik, diakon, bralec,
delivec obhajila, pevci, organisti, pa tudi ministranti.
In kakšne naloge imajo ministranti? Ministrant v resnici služi oltarju, Bogu in duhovniku. Spada
med tiste, ki oblikujejo bogoslužje. Ker opravlja posebne dolžnosti, je prav, da je oblečen v
posebno obleko. Ko ministrant stoji blizu oltarja, na neki način zastopa občestvo vernikov, ki ne
morejo stati tako blizu duhovnika in vsemu dogajanju na oltarju.
Zagotovo je novo veroučno leto priložnost, da pristopimo k pripravi za sprejem novih
ministrantov. Si pripravljen/a tudi ti služiti oltarju? Povabljen/a med ministrante naše fare
Dravograd, kjer boš izvedel še več o tej vrsti Božje službe. Povabilo velja še posebej vsem iz
3., 4., 5. razredov. Veselo bo, družili se bomo, postali med seboj in Jezusom pravi prijatelji.
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Leto 2, številka 8/2013              za župnijo DRAVOGRAD
UVODNIK:

Glasilo Studenec je pred vami. Nov, spet poln bogate vsebine. Želi biti vez
med nami, ki smo nekoliko bolj vpeti v dogajanja župnije in tistimi, ki naše
delo cenite, mu sledite in sodelujete. Morda bi si želeli več sodelovanja in
samoiniciative, a vemo, da ne gre tako hitro. Vse mora počasi rasti in počasi
dozorevati. Marsikdaj rezultatov svojega dela niti ne vidimo. A nas osrečuje
dejstvo, da smo nekaj lepega naredili v veselje vseh in slavo božjo. Tudi
obdobje, ki je za nami, je bilo zelo pestro. Toliko dogajanj se zgodi, da jih
ujame le naša internetna stran www.jagnje.si. Upam da ga radi berete,
posebej tisti mlajši in vešči računalnika in interneta. Vemo pa, da ste mnogi
sicer prikrajšani za novice in dogodke, ki jih objavljamo. Zato vam to vrzel
hoče nadomestiti glasilo Studenec.
Naša prenova ogrevanja vidno napreduje in kmalu bomo končali z deli, a
finančna luknja bo žal ostala. Zaupamo v Vašo dobroto in velikodušnost.
Dobri Bog bo že nagnil Vaša srca k darežljivosti, da pokrijemo še veeeliko
finančno luknjo. Bog povrni pa vsem, ki so svoj dar že prinesli in s tem
pomagali k skupnemu dobremu ter vsem, ki tudi fizično pomagate pri teh
velikih delih. Seveda pa povabilo k pomoči še velja. V prihodnji številki pa
bomo zapisali nekaj o zamenjavi Karitas prostorov z veroučnimi prostori.
Hvala pa vsem za izdatno pomoč pri selitvi in pripravi prostorov za uporabo.



IZDELAVA GOZDNE VLAKE V POŠTIJSKEM GOZDU
Kakor vsaka župnija, tudi naša poseduje nekaj gozda, ki so ga pretekli rodovi
podarili in izročili takratnemu proštu v nadarbino (dohodek iz gozda je bil
osebno njegov), da je lahko poskrbel zase. Po II. svetovni vojni je bil ves gozd
nacionaliziran in v denacionalizaciji vrnjen župniji. Škofija je pred leti vse
nadarbinske posesti duhovnikov izročila župniji, ki pa se je morala zavezati, da
bo za svojega župnika (prej prošta) tudi poskrbela.
Naš sedanji farni gozd (prej nadarbinski) pa je izjemno strm in skoraj
nedostopen za spravilo lesa iz njega. Ker smo se odločili za ogrevanje na
biomaso, potrebujemo les, ki ga imamo v gozdu dovolj. A kako naj ga
pridobimo in spravimo do uporabe, če pa je nedostopnost in pomanjkanje
vlak v farnem gozdu velika?

Zato smo se po dovoljenju
Zavoda za gozdove RS in
izdelani dokumentaciji za
izdelavo vlake (logarji v
Dravogradu) odločili za
izdelavo vlake. Kar nekaj
soglasij je bilo potrebnih in ko
smo vse pridobili, smo se lotili
nemajhnega zalogaja in tako
nastaja tako potrebna vlaka v
farnem gozdu.
Hvala vsem, ki ste priskočili

na pomoč. Pa bi seveda še potrebovali koga, ki bi bil pripravljen na
prostovoljno pomoč. Priložnosti za dobra dela več kot dovolj.

PRVO dekanijsko srečanje družin na Prevaljah
V nedeljo 8. septembra, na praznik Rojstva božje Matere Marije je bilo na
Prevaljah prvo srečanje družin Dekanije Dravograd-Mežiška dolina. Srečanje
se je odvilo pod geslom »Družina, postani, kar si«, ki ga je zapisal že papež
Janez Pavel II. Cerkev še posebej ceni družino kot vrednoto in nosilko vrednot.
Družina ima zelo pomembno, nepogrešljivo vlogo v človekovem, družbenem
in krščanskem življenju. Družina je skupnost, ki goji mir, pravičnost, ljubezen in
medsebojno pomoč. Družina je Cerkev v malem. Prišlo je okrog 80 otrok in 70
odraslih staršev in starih staršev. Razveseljivo je bilo, da so se vabilu na

srečanje odzvali tudi naši birmanski pripravniki. Poleg družin so bili udeleženci tudi
duhovniki iz dekanije in  mladi animatorji.

Po uvodnem
programu so na
župnijskem dvorišču
otroke že čakali
animatorji v štirih
različnih delavnicah
in sicer v delavnici za
izdelovanje Marijine

slike, barvanju kamenčkov, izdelavi angelčkov, barvanju piškotov in v skavtski
delavnici.
Beseda na okrogli mizi za starše pa je tekla o krščanskem zakonu in vrednotah
krščanskega življenja v njem in pri vzgoji otrok. Zakonca Cigler Kralj sta poudarila,
da je v njuni družini Bog in duhovnost sestavni del življenja. Izkustvo krščanske
vzgoje zakoncev Razboršek, s skoraj odraslima otrokoma je v predšolski vzgoji bil
podoben. Ob koncu okrogle mize je bilo postavljeno vprašanje povezanosti
družine s Cerkvijo, ali Cerkev staršem nudi kar potrebujejo za vzgojo otrok?
Skupna ugotovitev je bila, da Cerkev veliko daje, vendar se družine premalo
zavedajo, da so tudi one Cerkev in, da same premalo živijo z župnijo in dajejo
vanjo. Srečanje se je končalo s pogostitvijo vseh, ki so jo pripravili Prevaljčani.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKTOBER- MESEC ROŽNEGA VENCA: Vsaki dan bomo pred mašo
skupaj molili rožni venec, po maši pa še desetko za različne namene. Če kdo
potrebuje našo skupno molitev, naj napiše svoj namen v posebni zvezek ali ga
odda pri Marijinem oltarju v košarico.
VEROUČNA SREČANJA bomo pričeli v soboto 5. oktobra z skupino
5.razredov (oratorijski način)  Ostali veroučenci pa po razporedu od ponedeljka
7.oktobra dalje. Razpored je viden na www.jagnje.si. Veliko otrok še ni vpisanih k
verouku. Ste starši pozabili na ta vsakoletni vpis, ali ste se odločili drugače?
KARITAS KONCERT, že 19. po vrsti, se bo zgodil v petek 4. oktobra ob
19.00 uri v avli OŠ Dravograd. Nastopilo bo 7 skupin: ČUDEŽNI DEČKI, ATOMIK
HARMONIK, ansambel VERITAS, DOMAČI ŽPZ (župnijski pevski zbor),
BRŠLJANKE, EN FAJN BEND in FRETARJI.
CENA VSTOPNICE je 8 €. Pridite in pomagajte članom Karitas, da bodo lahko
pomagali. Potreb je zelo veliko, vaša darežljivost pa je tudi blagodejna. Samo
ljubezen rodi ljubezen. Zato povabite še koga od svojih znancev, sorodnikov, ….


