
       Ravne – 22. nedelja med letom 

/28. Avgust 2022/ 
 

 
 Na praznovanje LEPE NEDELJE, ki jo bomo praznovali prihodnjo nedeljo, 4. septembra, ob 

10.00. uri, se bomo pripravili s tri dnevnico, v četrtek, petek in soboto.  
Program praznovanja lepe nedelje na Ravnah 

 Četrtek – ob 18. 30. uri molitev za duhovne poklice in priložnost za sv. spoved; ob 19. 00. uri sv. 
maša z duhovnim nagovorom žpk. Petra Leskovarja. 

 Petek – ob 18. 30. uri molitev za naše družine in priložnost za sv. spoved; ob 19.00. uri sv. maša z 
duhovnim nagovorom dr. Slavka Krajnca. Po maši predavanje in pogovor v župnijski dvorani z dr. 
Slakom Krajncem. Lepo vabljeni liturgični sodelavci, bralci beril, biblična skupina, čistilci in čistilke, 
pevci, molitvena skupina, krasilci in krasilke cerkve, skratka vsi liturgični sodelavci. 

 Soboto – ob 18.30. uri molitev za župnijo in priložnost za sv. spoved; ob 19.00. uri.  
Nedelja 4. september 

 Ob 10.00 uri procesija z Najsvetejšim, slovesna sv. maša v čast sv. Egidiju in posvetitev novega 
daritvenega oltarja, slovesnost bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Po maši vsi vabljeni na 
agape  pod šotorom in druženje župljanov. 

 Vsi, ki ste kdaj koli že pletli vence za okrasitev cerkva, prosimo za pomoč pri pletenju vencev za lepo 
nedeljo. Pletenje bomo začeli, v ponedeljek, 30. avgusta ob 8. uri. 

 Vse dobre gospodinje prosimo, da spečejo pecivo, potico, lepo prosim tudi za paradižnik, papriko,  
čebulo, stročji fižol, krompir, lisičke, pecivo in sok. Dobrote prinesite v petek zvečer ali v soboto 
zjutraj.  

 V SREDO 31. septembra ob 17. 00. uri ministranti lepo vabljeni na ministranske vaje,  priprava 
na lepo nedeljo. Ministranti pridite.  

 Bliža se novo veroučno leto, zato vabimo k vpisu za verouk. Vpis za vse razrede bo 2.,5. in 6. 
septembra od 10h do 12h in od 14.30 do 18.00. Vpis za 1. razrede je posebej 5. septembra ob 18.00. 

 KOTLJE: vpis za vse razrede bo 1.9. septembra od 14.30 do 17.30. Vpis za 1. razrede pa dopoldne 
po končanem programu v šoli. 

 V soboto, 10. septembra 2022, bo na Ptujski Gori potekal nadškofijski molitveni dan za nove 
duhovne poklice ter svetost in stanovitnost poklicanih. Z geslom »Pojdi in popravi mojo Cerkev« 
nadaljujemo sinodalno dogajanje, ki je klic k prenovi nas samih, naših občestev in celotne 
Cerkve.  vabi vsakega vernika, da v sebi poglobi in poživi luč vere, ter jo z veseljem prižiga tudi 
okrog sebe. Prijavite se v župnišču do 5. septembra. Lepo vabim molitve no skupino, mlade, 
ministrante vse dobre ljudi. Lepo vabljeni. Odhod avtobusa ob 6.30 izpred avtobusne postaje na 
Ravnah. 

 Župnijska, KARITAS in župnija Ravne vabi vse bolne in starejše na redno letno župnijsko srečanje, ki bo 
potekalo v  nedeljo, 11. septembra: ob 14.30 zbiranje, ob molitvi bo priložnost za sv. spoved, ob 15. 00 sv. maša 
in podelitev bolniškega maziljenja. Po sv. maši prijateljsko druženje pod šotorom.  Zaradi srečanja v nedeljo zvečer 
ni sv. maše. 

 Hvala vsem, ki ste iz naselja Šance in Trg v mesecu avgustu skrbeli za okrasitev župnijske cerkve. V 
mesecu septembru prosim, da poskrbi za okrasitev cerkve naselje Janeče in Dobja vas. Ob 
župnijskem prazniku, bi radi cerkev za lepo nedeljo okrasili z domačim cvetjem, zato prosim vse, ki 
imate cvetje na svojih vrtovih, da ga darujete in prinesete v petek zvečer do sv. maše za okrasitev ob 
lepi nedelji. 

 V tem tednu v petek obisk bolnikov po domovih 

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



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

28.   avgust 
 

 
SV 

 

22. nedelja med letom 
 

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

V zahvalo za božje varstvo in podporo (392) 
Na Strojni ob 11.00 uri:  
Za Jožeta Buhvalta (28) 

 

 
 

 

29.   AVGUST 

 
 
 

Ponedeljek 
 

Mučeništvo Janeza Krstnika 

Ob 19:00 uri:   
Za Ivana Miheliča (261) 

 30.   AVGUST      
Torek 

Sv. Feliks, mučenec 

Ob 19:00 uri: 
Romana Goloba in Jolando Bilobrk  (325) 

 
 

31.   AVGUST      
Sreda 

Sv. Pavlin, škof 

Ob 07:30 uri:  
Za zdravje, božje varstvo in pomoč ter mir in 

razumevanje v družini (398) 

 

 
 

 

1. AVGUST 
 

 
 

Četrtek 
Sv. Egidij (Tilen),  opat 

Ob 19:00 uri:  
Za nove duhovne poklice (332) 

 

 

2. SEPTEMBER 
 

    Petek 
   Sv. Marjeta, devica, mučenka 

Ob 19:00 uri:  
Za Vladimirja Mihina (154) 

 Za Hildo in Franca Paradiža (396) 

 3.  SEPTEMBER 
 

Sobota 
Sv. Gregor Veliki, cerkveni učitelj 

Ob 19:00 uri:  
Za vse pokojne družine Krajnc (375) 

Za Sabino Korbar (387) 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

04.   september 
 

 
SV 

 

23. nedelja med letom 
 

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

Za vse Ajnžkove in za zdravje (382) 
Na Strojni ob 08.00 uri: 
Za Janeževe starše (29)  

 
 
 


