
    Ravne – 2. adventna nedelja 

/04. december 2022/ 
 

 
  

 KAKO HODIMO SKUPAJ? (IZZIVI SINODE) 

Sinoda še izziva. Papež jo je podaljšal za eno leto, do oktobra 
2024. Opravili smo pogovore po župnijah. Imamo sinodalno 
poročilo za našo škofijo. Kakšni so izsledki sinode na 
slovenski ravni? So že kakšni sadovi? Narodni povzetek smo 
poslali v Vatikan. Kaj lahko v smislu sinodalnega dogajanja 
konkretno storimo po naših župnijah? Kaj bi si morali najbolj 
vzeti k srcu? 

 Verouk je ta teden redno 
 

 V ponedeljek, 5. decembra, ob 18.00 v farni cerkvi srečanje otrok s sv. Miklavžem. 
 

 V petek ob 15.15. ministrantske vaje. 
 

 V petek ob 16. 15 uri otroške pevske vaje, pridite, povabite še druge, ki imajo veselje do 
petja. 

 
 V soboto, 10. decembra, ob 17.30 srečanje birmancev, staršev in botrov vseh treh župnij, 

v župnijski cerkvi na RAVNAH. Pri sveti maši izročitev Svetega pisma.  
 

 Na 3. adventno nedeljo, 11. decembra, ob 17.00, vabljeni k veliki božični spovedi in 
adventnem spokornem bogoslužju. Na voljo bo tuj spovednik. Vzemite si čas in pridite, 
kajti samo z čistimi srci lahko verodostojno obhajamo božične praznike. Spoved - Ravne 
na Koroškem 
 

 KOLEDNIKI bodo letos obiskovali domove 29. in 30. decembra 2022 od 14.00 do 19.00. 
Otroke vabimo, da se pridružijo skupini kolednikov. Vaje bodo v  sredo 14. in 21. 
decembra  ob 18 .00. Vse, ki bi na novo želeli, da vas koledniki obiščejo,  se prijavite v 
pisarni. 
 

 V župnišču lahko dobite družinski koledar, cena 1,00€, pratiko, cena 6,90€ ter marijanski 
koledar, cena 3,00€. 

 
 Z akcijo »zbiramo stari papir« nadaljujemo, naj bo to naš prispevek k ohranjanju božje 

narave. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

04. december 
 

 
SV 

2. adventna nedelja 

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:  Po namenu (524) 

Na Strojni ob 11.00 uri: 
Za Luka Mavrela - obl., 2 brata in njegove starše (42) 

  5.   DECEMBER 

Ponedeljek 
Sv. Saba, opat 

Ob 07:30 uri:   
Za verne duše in samomorilce (526) 

 6.    DECEMBER 

Torek 
Sv. Nikolaj (Miklavž), škof 

Ob 18:00 uri:   
Za Pepco in Ludvika Kotnika (503) 
Za Nikolaja  Robina -osmina (538) 

 7.   DECEMBER 

Sreda 
     Sv. Ambrož , škof 

Ob 07:30 uri:  
Za Stanka in Jožefa Habra (525) 

 

8.    DECEMBER 

Četrtek 
Brezmadežno spočetje 

 Device Marije 

Ob 10:00 uri:  
Za dva Franca in Marijo Rezar in vse sorodnike (442) 

Ob 18:00 uri:  
Za Vladimirja Mihina in Marija Pisar (157) 

 
 9.  DECEMBER 

Petek 
Peter Fourier, redovnik 

Ob 18:00 uri:  
  Za pokojne v družini Vidovšič in Robač (516) 

 
 

10.   DECEMBER 

Sobota 
Loretska Mati Božja 

Ob 18:00 uri: 
Za Ivana Miheliča (266) 
 Za Melito Vogrin (521) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

11.   december 
 

 
SV 

 

3. adventna nedelja  

Ob 07:30 uri: za farane    
Ob 10:00 uri:   

Za Marijo Prikeržnik (512) 
Ob 18:00 uri:  
 Po namenu 

Na Strojni ob 11.00 uri: 
Jožefa Buhvalda (54) 


