
       Ravne – 5. velikonočna nedelja 

/07. maj 2023/ 

 
• Verouk   je ta teden redno.  

 
• Pri izhodih vzemite novo št. župnijskega lista VOGELNI KAMEN. 

 
• ŠMARNIČNA POBOŽNOST ZA OTROKE, DRUŽINE in vse vernike  vsak večer 

od ponedeljka do sobote ob 18.30 uri. Ob nedeljah je šmarnična pobožnosti pri 
10.00 sv. maši. Naslov letošnjih šmarnic je: »Več kot spletni prijatelj – blaženi 
ALOJZIJ GROZDE – vzornik za naš čas«. K šmarnični pobožnosti  vabljeni  vero 
učenci posebej letošnji prvoobhajanci. Ob pesmih in litanijah matere Božje bomo 
odpirali svoja srca nebeški Materi Mariji in po njej njenemu sinu Jezusu. Otroci bodo 
skozi mesec sestavili podobo bl. Alojzija  Grozdeta. Ob  koncu šmarnic bodo otroci, ki 
so redno prihajali k šmarnicam, prejeli nagrado.  Vabljeni! 

 
• V ponedeljek  8. maja ob 20.00 uri imamo pripravo na sveti krst. Kdor želi sv. krst za 

otroka v mesecu maju in juniju, lepo vabljen na pripravo. 

• V petek ob 16. 15 uri otroške pevske vaje, pridite.  

• V nedeljo 07. 5. 2023 – srečanje za starše prvo obhajancev, pogovor o praznovanju prve 
sv. spovedi ter obhajila, ob 18.30 uri v cerkvi najprej šmarnična pobožnost z sv. mašo, 
nato srečanje – starši pridite. 

 
• V petek, 12. maja, bo dan celodnevnega češčenja. Gre za priložnost, ko se v molitvi 

pred Najsvetejšim ustavimo z zahvaljevanjem za prejete darove. V lopi pred cerkvijo je 
seznam, kamor zabeležite katero uro boste molili. 

 
• V nedeljo, 18. junija, bodo obhajali zakonski jubilanti ob 16.00 zahvalno 

slovesnost. Vse zakonske jubilante, ki letos obhajajo 5, 10, 15, 20, 25,… obletnico 
poroke vabimo, naj se prijavijo za slovesnost v župnijski pisarni. Posebej tisti, ki se 
niste poročili v naši župniji. 
 

• V mesecu maju cerkev krasita naselji JAVORNIK TER ČEČOVJE. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 07. maj 

Nedelja 
5. velikonočna nedelja 

 

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

Za vse Makove (149) 
Na Strojni ob 08.00 uri: 

Po namenu - Ravne 
 8.   MAJ 

Sobota 
Sv. Bonifacij IV, papež 

Ob 18:30 uri:   
Za Urško Tasič in družino Lampret (156) 

 
 
 

9. MAJ 

 

Torek 
 

Sv. Izaija, prerok 

Ob 18:30 uri:   
Za Ludvika Lipovnika in Slavka Vrabiča (152) 

 
 

10.  MAJ 

Sreda 
Sv. Job, svetopisemski mož 

Ob 18:30 uri:   
Za žpk. Jaroša Kotnika (251) 

Za zdravje in zahvalo za otroke in vnuke (252) 

 11. MAJ 
Četrtek 

Sv. Odo Clunyjski, opat 

Ob 18:30 uri:   
Za Elizabeto Dramer in Pavla Cegnarja (239) 

    

12.    MAJ     
Petek 

Sv. Leopold Mandić, redovnik 

Ob 07:30 uri: 
Za + očeta, mamo brate in sorodnike 

Ob 18:30 uri:     
Za zdravje in dober namen (234) 
 Za starša Gigerl in Kričej (242) 

 13.  MAJ 

Sobota 
Fatimska MATI BOŽJA 

Ob 18:30 uri:   
Za Ivana Miheliča (213) 

 
 
 
 

14. maj 

Nedelja 
6. velikonočna nedelja 

 

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

Za družino Požarnik (105) 
Na Strojni ob 08.00 uri: 
Po namenu – Ravne (22) 
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