
ZAHVALNA NEDELJA v DRAVOGRADU
Tudi leto smo zahvalno nedeljo obhajali prvo nedeljo v oktobru.
Pestro in zanimivo je bilo. Kakor vam je znano, smo poleg zahvalne
svete maše in blagoslova poljskih pridelkov, ki so jih pripravili zaselki
župnije, tekmovali v pripravi restanega krompirja. Pet ekip je
sodelovalo in zmagala je ekipa Društva invalidov Dravograd. Hvala
vsem, ki ste sodelovali. Hvala družini p.d. Buč iz Libelič za donatorstvo
kromprija. Pa seveda
ljubiteljem restanega krompirja
iz Dravograda pod vodstvom
Grilc Vojkota, ki je bil
soorganizator prireditve.
SVETA BIRMA
v DRAVOGRADU
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'odrasle kristjane' veselili v Dravogradu. Ker delujemo sedaj že eno leto kot
Pastoralna zveza župnij, je bila odločitev za skupno praznovanje z birmanci
iz Ojstrice in devetdnevnice z birmanci iz Šentjanža in Šempetra logična.
Deljenja na ene in druge je odslej neumestna, saj bomo morali biti še bolj
povezani med seboj zaradi majhnega števila duhovnikov in nezmožnosti
vzdrževanja duhovnika v majhnih župnijah. Birmanci so se skupaj tudi
fotografirali za spomin z duhovnim vodstvom PZŽD.
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Leto 2, številka 9/2013              za župnijo DRAVOGRAD
UVODNIK:

Kako bežijo dnevi kajne? Smo tik pred zimo in naše delo na vrtovih, njivah,
poljih počasi zaključujemo. Zemlja lega k počitku in prav je tako. Duhovno
življenje pa počitka ne pozna. Morda smo na jesen in v mesecih pred
prihodom novega leta še bolj duhovno dovzetni. Tako bomo tudi letos z vso
hvaležnostjo, ki jo premoremo, rekli Bogu, ali pa smo že, zahvalo. V
Dravogradu smo zahvalno nedeljo seveda že slavili, v tej številki pa bi rad
dodal še pisno zahvalo za vse, kar sem kot  župnik prejel od vsakega od vas
in od svojih dveh sodelavcev in katehistinje. O tem seveda na drugem
mestu tega glasila. Treba se je namreč ustaviti, pogledati nazaj in reči: Bog,
HVALA, za vse kar smo uspeli postoriti v času, ki je za nami in nam je bil
podarjen. Tudi jaz kot župnik moderator bi se rad za trenutek ustavil,
pogledal nazaj, saj smo skupaj doživeli zelo veliko lepih skupnih stvari in
dogajanj in so nam bili v ponos. Hvaležnost je odraz plemenitosti in svetosti
duše. Gotovo v zadnjem času izstopa sveta birma, ki so jo doživeli naši
mladi veroučenci iz župnije. Kar nekaj časa smo se posvečali spoznavanju
globljih vrednot življenja, prepletenih z ljubeznijo do Boga. Trudili smo se s
katehistinjo in animatorji, da bi jim prinesli nekaj trdnih zagotovil v življenje
preko vere in odnosa do Boga. Koliko bo tega ostalo v njihovih mladih
življenjih pa ve dobri Bog. Bogu hvala zanje in za vse botre in starše.

Igor – žpk mod.



ŽIVLJENJE PO ROJSTVU – ŽIVLJENJE PO SMRTI
Dojenčka v maternici se pogovarjata:
-  A verjameš v življenje po rojstvu?
- Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po rojstvu. Morda
sva sedaj tukaj zato, da se pripraviva na življenje po
rojstvu.
- To je neumnost. Ni življenja po rojstvu. Le kakšno bi
bilo takšno življenje?
- Ne vem točno, toda prepričan sem, da bo bolj
svetlo in lahko bova hodila in jedla z lastnimi usti.
- To je popolna bedarija! Veš, da je nemogoče teči. In da bi jedla z lastnimi usti? To je noro!
Za to vendar imava popkovino. Povem ti: po rojstvu življenja ni.
- Popkovina je prekratka. Prepričan sem, da po rojstvu nekaj je, nekaj precej drugačnega
kot to, na kar sva navajena.
- Toda nihče se še ni vrnil od tam. Življenje se z rojstvom konča. Poleg tega pa življenje ni
nič drugega kot obstoj v ozkem, temačnem okolju.
- No, ne vem natančno, kakšno je življenje po rojstvu, toda v vsakem primeru bova srečala
najino mamo. Ona bo potem skrbela za naju.
- Mama! Ti verjameš v mamo? In kje naj bi, po tvoje, bila?
- Vsepovsod okoli naju, seveda. Po njeni zaslugi sva živa. Brez nje sploh ne bi obstajala.
- Ne verjamem! Mame nisem nikoli videl, zato je jasno, da ne obstaja!
- Mogoče res, toda včasih, ko sva popolnoma tiho, jo lahko slišiva, kako poje in boža najin
svet. Veš, prepričan sem, da se življenje z rojstvom pravzaprav šele začne.

Božo Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči

ALEJA VRTNIC
Sedanjo podobo gredic (glej sliko) pred cerkvijo bodo
kmalu zamenjale vrtnice in grede se bodo z njimi
povezale v alejo vrtnic.
Hvala vsem, ki ste prinesli svoj dar za vrtnice in tako
omogočili, da smo jih kar 130 nakupili za ureditev
grede za prihodnja leta.  Hvala vsem, ki ste pomagali
doslej, da je bila okolica naše cerkve res lepa. Kljub
precejšnji suši so vse rožice lepo preživele in vsem nam
bile v ponos. Upam, da ste preko leta lepe gredice

sploh opazili. PRENOVA OGREVANJA
Prenova ogrevanja je narejena na polovico. Ogrevanje učilnic in župnišča je že
v polnem teku, le v cerkvi se nam je zataknilo. Ne gre vse po načrtih in željah,
saj smo morali odstraniti vso podlago pod klopmi, sicer bi čez nekaj let vse
povsem sprhnelo. Tako sedaj nadaljujemo delo. Na sliki pa je trenutek, ko smo

ugledali prvi dim iz novega dimnika naše nove peči na lesne sekance. Seveda sta
sekance istočasno veselo mlela za novo kurilno sezono. Dolgovi pa ostajajo in so

zelo veliki. Upam, da se še kdo prispeva svoj delež k pokritju stroškov naše
prenove. PROSIM in že vnaprej HVALA..

NOVE KLOPI V CERKVI SV. MAGDALENE NA
VRATIH

Po zaslugi ključarjev naše podružne cerkve Sv.
Magdalene smo v cerkvi bogatejši za nove klopi.
Stare so bile namreč povsem preperele in treba
jih je bilo zamenjati. Tako je les za klopi daroval
Ivan Kobolt p.d.  Ot, razrezal ga je Pešl Ivan, p.d.
Brajel.  Mizarska dela je opravil Franc Tratnik.

Prihodnje leto pa bo seveda steklo delo prenove zvonika z novo macesnovo
kritino.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
Srečanja se je 27. oktobra iz Pastoralne zveze župnij udeležilo 20 parov. Povabili smo jih
seveda veliko več, a odziv je bil manjši. Hvala pa vsem, ki ste sooblikovali naše srečanje.
Bilo je lepo in prijetno. Bogu hvala za pričevanje teh zakoncev.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V župniji Dravograd se je zgodilo še veliko drugih dogodkov. Več o njih še v naslednji
številki našega glasila STUDENEC. Hvala vsem za dobroto, ki mi jo v župniji dajete vsaki dan
in že skoraj štiri leta. BOG VAM POVRNI z večnimi darovi. Vesel sem Vaše darežljivosti.


