
                         

ZAPIS V KRONIKI OJSTRICE o oltarju sv. Ožbalta 
''Dne 29.junija 1930 se je slovesno obhajal god farnega patrona sv. Janeza 
Krstnika. Pri tej priliki je domači dušni pastir (Rudolf Kociper op.ur.) blagoslovil 
dva, od pozlatarja g. Franca Zamuda iz Križevc pri Ljutomeru z njemu lastno 
spretnostjo,, prenovljena oltarja, glavni oltar in oltar sv. Ožbalta, prižnico in 
krstno omarico. V izbranih besedah nam je postavljal za vzor našega svetnika 
in vzglednika Janeza Krstnika sosedni trbonjski župnik g.Ferdinand Pohrašky, 
slovesno sv.mašo je pa bral upokojeni župnijski upravitelj perniški čg.Martin 
Vrzelak.'' 

 

Za obnovo oltarja ste do 
zdaj darovali: 

Marija Štafunko, Marina 
Oder, družina Šiler, Janez 
Oder, Kristina Kanonik, 
družina Očko  
   
 
 
 
 
 

 

 

Oltar pred   obnovo                     Oltar po obnovi   
  

Zlatoporočenca Lesičnik (Leopold in 
Bibijana) sta zlato poroko slavila v soboto 
24.oktobra 2015. Otroci so jima pripravili 
lepo slovesnost, pri kateri ju je nagovorila 

županja ter župnik s sveto mašo v zahvalo in 
priprošnjo. Čestitamo. 

 
 
Glasilo izdaja Pastoralna zveza župnij Dravograd. 

Izhaja občasno. Odgovarja Igor Glasenčnik –žpk moderator. 

    Posebna številka za župnijo OJSTRICA – november 2015 
 

UVODNIK:  
Pozdrav vsem, ki boste tole naše glasilo Studenec, ki je namenjeno faranom 
Ojstrice, vzeli v roke. Že v prejšnji številki sem namenil nekaj besed obnovi 
oltarja svetega Ožbolta z sporočilom, da ga bomo obnovili še letos. Zdaj 
lahko to napoved potrdim. Akademska restavratorka Polona Petek je oltar 
obnovila in zdaj spet sije v prvotni lepoti. Prav zato je tale številka Studenca 
posvečena našemu obnovljenemu oltarju. Nekaj podatkov sem izbrskal iz 
zapisa v kroniki, ki so zanimivi in odstirajo nekaj naše preteklosti v župniji. 
Seveda je dovolj prostora namenjenega tudi fotografijam obnovljenega 
oltarja in povabilo k zbiranju sredstev za poplačilo nastalih dolgov.  
Vabljeni to nedeljo 22.novembra ob 11.00 k slovesnemu blagoslovu, ki ga 
bo opravil domači župnik in naddekan Igor Glasenčnik. 
 

Pred nami je že sveto leto božjega 
usmiljenja, ki ga bomo pričeli 8.decembra. 
Že v pretekli številki ste o tem lahko nekaj 
prebirali.  
Zahvalna nedelja je bila sporočilna, in hvala 
vsem, ki ste prinesli nekaj sadov zemlje 
pred oltar. Zahvala tudi tistim, ki ste 
postregli (Srebnikovi) s prigrizkom po 
končani sveti maši. Hvala otrokom za 
sodelovanje. 
Prvo nedeljo v decembru pa bomo tudi 
letos pričakali obisk sv. Miklavža. Otroci, 
prijavite se katehistinji ali v nedeljo po 
maši. Prosim lepo, poživite svoj obisk 
nedeljskih svetih maš. Jezus vas čaka!        
                                                                                                          Kip sv. Ožbalta po obnovi 



                         

REFERENDUM O DRUŽINI JE PRED NAMI – 20.12. 2015 
Na daljše polemike v zvezi z družinskim zakonikom je zdaj resnica tu. Pred 
nami je zgodovinski referendum, saj gre za eno največjih preizkušenj v 
zgodovini našega naroda in države. Soočeni smo s krivičnimi zahtevami ter 
neverjetno močnimi medijskimi, političnimi in finančnimi pritiski, ki jih samo s 
človeškimi močmi ne moremo zdržati. 
Ali bomo dovolili ukinitev tisočletne zakonske zveze žene in moža? 
Ali bomo mamo in očeta javno in zakonsko razglasili za dve otroku 
nepotrebni osebi? 

Vse vas vabimo, da v naslednjih dneh molite za namen spoštovanja mame in 
očeta v Sloveniji ter za spoštovanje najbolj temeljnih pravic otrok. V ta namen 
vas prosimo, da darujete tudi svoj post, svoje trpljenje in stiske. (molitev 

najdete na naslednji strani) 
To je vsiljen duhovni boj, v katerem je mogoče uspeti samo z delom, ki je 
podkrepljeno z gorečo in vztrajno molitvijo. 
Katoličane posebej prosimo za molitev rožnega venca, s srcem, kolikor kdor 
zmore, sam, doma, po župnijah, molitvenih skupinah. Pri tem se zgledujemo 
po naših prednikih, babicah in dedkih, prababicah in pradedkih, ki so  molili na 
kolenih in z rožnim vencem v roki. Naša prizadevanja posebej izročamo v 
varstvo in priprošnjo Matere Marije Pomagaj, Kraljice našega naroda in 
svetega Jožefa, varuha družin in slovenskih dežel.  
Seveda pa je nujno potrebno, da se referenduma v čim večjem številu 
udeležimo.                                                                            Zapisala Koalicija "Za otroke gre!" 

MOLITEV ZA DRUŽINO 
 

Sveti Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te in hvalimo, Ker si ustvaril 
družino, da se tvoja ljubezen po njej uresničuje in razširja.  
V času, ko se želi razvrednotiti družino, materinstvo in očetovstvo, se 
milostno ozri na nas, da bomo uresničevali tvoj načrt Ljubezni. Prosimo 
te, da bi se kristjani z molitvijo, zgledom in javno besedo pogumno 
zavzeli za vrednoto družine ter jo posredovali našim mladim. Naše 
družine,naš narod in naše voditelje izročamo v varstvo Matere Marije, 
svetega Jožefa in drugih zavetnikov družine. Stvarnik družine, sprejmi 
naše prošnje in jih usliši po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen.  
 

Marija, kraljica družine, prosi za nas!                                                                        
 

SVETI OŽBALT, mučenec – goduje 5.avgusta 
Ime Ožbalt, ki je značilno predvsem za Koroško, izhaja iz nemškega imena Oswald. 
To razlagajo kot zloženko iz anglosaksonskega ös 'Bog' in waltan 'vladati'. Ime 
Ožbalt je v obliki Osvald izpričano v 9. stoletju.  
Pri nas je zelo čaščen Osvald (Ožbalt ali Ožbolt), angleški kralj iz prve polovice 7. 
stoletja. V izgnanstvu na Škotskem se je pokristjanil. Po vrnitvi na prestol se je 
zavzemal za širjenje krščanstva in padel v boju s poganskimi Mercijevci. 

V Sloveniji je 22 cerkva sv. Ožbalta. Po cerkvah so 
poimenovana naselja Sv. Ožbolt, Šentožbolt, Sv. 
Ožbalt. Sv. Ožbalt velja za zavetnika v morskih 
nevarnostih, za zavetnika so ga imeli flosarji. 
Pomemben je tudi kot priprošnjik za zdravje živine, 
posebej perutnine, priporočamo se mu za zdravje, 
za dobro letino in pravo vreme. To kažeta tudi 
naslednja vremenska pregovora: Če o sv. Ožboltu 
dežuje, še dolgo ni lepega vremena. Jakobova ajda 
in Ožboltova repa je malokdaj lepa. Gotovo je 
razlog, da je stranski oltar naše farne cerkve 
posvečen prav sv.Ožbaltu, njegova priprošnja za 
pravo vreme in zdravje pri živini in ljudeh.   
 

 

Beseda restavratorke: Zaključila sem restavriranje 
oltarja Sv. Ožbalta in moram reči, da so restavratorska 
sondiranja razkrila, da se je pod preprosto 
koloriranemu oltarju skrivala marmoracija, kateri sem 
se poskušala čimbolj približati. Precej preperelo lesno 
okrasje je zahtevalo temeljito obnovo. Dela so 
potekala v cerkvi in delavnici, saj je biilo potrebno 
spodnji kamniti del oltarne menze marmorirati v sami 
cerkvi. Poseben poudarek sem posvetila ugotavljanju 
prvotnega stanja in načrtu koloriranja posameznih 
delov, da bi na koncu dobila  harmonično celoto. 
Veliko je bilo dela s pozlato in srebrenjem.  

Polona Petek iz Št.Janža na Dravskem polju – 

akad. restavratorka pri delu restavriranja                                                                                                                


