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ADVENT – ČAS PRIČAKOVANJA
Eno najlepših človeških izkustev je pričakovanje. Večkrat je celo lepše od izpolnitve. Ali
ni otroštvo tako lepo ravno zato, ker otrok vedno nekaj pričakuje in si to v svoji
domišljiji naslika v najlepših barvah in podobah? Kakšen žar je v otroških očeh, ko
prihaja Miklavž ali se odpirajo darila ob rojstnem dnevu, godu ali božičnem drevesu!
Lepo je gledati ljudi na železniški ali avtobusni postaji ali letališču, ko koga hrepeneče
čakajo in dočakajo.
In kakšno bo tvoje letošnje pričakovanje? Kaj pravzaprav pričakuješ od adventa? Kaj se
slika v tvoji domišljiji – kaj je tisto, čemur bo namenjen čas »velike priprave«?
Z adventnim časom v katoliški Cerkvi začenjamo novo cerkveno leto in neposredno
pripravo na praznik Gospodovega rojstva (božič). Gospodovo rojstvo in prazniki, ki mu
sledijo (sv. Trije kralji ali obisk treh modrih, Jezusov krst, Gospodovo darovanje v
templju), so priložnost za poglobitev vere.
Čas duhovne priprave na božič začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje, ki bo
letos 3. decembra, in ga zaključimo v tednu po četrti adventni nedelji na sveti večer, 24.
decembra. Za razliko od postnega časa, ki ga obhajamo kot pripravo na veliko noč in
traja štirideset dni, adventni čas ni omejen na točno število dni. To je čas pričakovanja,
ki nas odpira za obilnejše delovanje milosti. Čas pričakovanja novega življenja za mnoge
kristjane pomeni čas osebnega iskanja in solidarnosti z bližnjimi in/ali posebej
potrebnimi.
Latinska beseda adventus pomeni prihod. Poznamo dva Gospodova prihoda. Prvikrat je
Gospod prišel na svet kot človek po materi Mariji, njegov drugi prihod pa kristjani
pričakujemo na sodni dan. Poleg tega kristjani verujemo v Gospodovo nevidno
prihajanje v srca ljudi po milosti oziroma njegovo nenehno skrivnostno navzočnost na
dnu srca vsakega človeka. Slednje lahko razumemo in dojemamo samo v moči vere.
Adventni čas ima dvojni značaj: je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega
rojstva na božični dan, 25. decembra, ko se spominjamo prihoda Božjega Sina med
ljudi, hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k pričakovanju drugega
Kristusovega prihoda ob koncu časov.
Vaš župnik Edi

NAŠ OBRAZ: Pavel in Marija Travar

V mesecu, ko goduje sv. Cecilija, zavetnica
cerkvenega petja, smo se v Vogelnem kamnu
odločili predstaviti zvesto pevko v skupini Marjane
Petelinšek go. Marijo Travar. Ker pa je tudi njen mož
župnijski sodelavec, smo v pogovor pritegnili tudi
njega.
Obiskala sem ju na njunem domu na Javorniku.

G. Pavel, povejte nam kaj o sebi.
Rojen sem bil na Strojni leta 1948. Otroštvo sem preživljal pri tujih ljudeh.
Po poklicu sem mizar. Z ženo imava tri otroke in štiri vnuke.
Kaj Vam pomenita vera in molitev?
Pomenita mi veliko. Rad obiskujem sveto mašo, tudi med tednom si
vzamem čas zanjo.
Kaj lahko poveste o Vaši pomoči v župniji?
Do nedavnega sem čistil cerkev. Sedaj sem to opustil zaradi drugih
obveznosti. Rad pa priskočim na pomoč, če me potrebujejo.
Ga. Marija, pa se nam predstavite še Vi.
Doma sem s Suhega vrha. V družini nas je bilo šest otrok. Vsi smo radi
pomagali okoliškim kmetom. Leta 1972 sva se s Pavlom poročila in si
ustvarila družino. V Šentanelu sem pela na koru, tukaj na Ravnah pa
pomagam pri ljudskem petju. Sem tudi v skupini, ki čisti cerkev, in v
molitveni skupini.
Prihaja advent. Kako ga bosta preživela?
Advent je za naju veseli čas pričakovanja. Vsako leto obiskujeva
adventne večere, to bova storila tudi letos.

Pavel in Marija, hvala za sodelovanje in lepo praznujta bližajoče praznike.

Erna Jesenek

TEMA MESECA: CERKVENO LETO
To leto se ne ujema s koledarskim. Tako letos novo cerkveno (liturgično,
bogoslužno) leto začenjamo na 1. adventno nedeljo, 3. decembra. Cerkev
ga je izoblikovala v stoletjih, da bi kristjane povabila k vsakoletnemu
podoživljanju življenja Jezusa Kristusa in njegovega odrešenjskega
poslanstva. Od leta 1582 uporablja Katoliška cerkev za ta namen
Gregorijanski koledar. Določa razpored praznikov, bogoslužnih opravil in
branja Božje besede. Cerkev želi vse vernike privesti k polnemu,
zavestnemu in dejavnemu sodelovanju pri bogoslužnih opravilih.
Razporeditev nedelj in praznikov vernikom pri tem pomaga.

Gospodov dan. Ena od petih cerkvenih zapovedi se glasi: »Bodi ob
nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši.« V cerkvenem
letu izstopa nedelja − Gospodov dan. Po apostolskem izročilu obhajamo
vsak osmi dan skrivnost Kristusovega vstajenja. Vsako nedeljo se torej
spominjamo Kristusovega trpljenja, vstajenja in poveličanja. Zato naj bi bil
to dan veselja in hvaležnosti. Imenujemo ga mala velika noč. Jedro
cerkvenega leta je torej nedelja, ki nas vabi, da si vzamemo čas za
Boga, počitek, bližnje, ne delamo težko oziroma se izognemo delu, ki ga
je moč preložiti na drug dan. Vsak izmed nas se lahko vpraša, ali res v
polnosti izpolnjuje Božjo zapoved »Posvečuj Gospodov dan«.
Dobe v cerkvenem letu. Imamo šest dob ali šest časov: adventni, božični,
postni, velikonočni čas ter čas med letom I. in II. Že poimenovanje časov
nam nakazuje, kateri del Jezusovega življenja nam bo cerkveno leto
približalo.
Adventni čas. Prične se s 1. adventno nedeljo, traja štiri tedne in se
konča z večernicami na sveti večer (24. decembra). Vijoličasta barva
ponazarja spokornost, simbol je adventni venec. Božična devetdnevnica
je 16.-24. decembra. Latinska beseda adventus pomeni prihod. Poznamo
dva Gospodova prihoda. Gospod je prvikrat prišel na svet kot človek,
rojen iz Device Marije, njegov drugi prihod pa pričakujemo na sodni dan.
Kristjani verujemo v Gospodovo nevidno prihajanje v srca ljudi po
delovanju Svetega Duha. Cerkev nas v adventnem času vabi k notranji
pripravi na rojstvo Jezusa Kristusa, ki se zgodi v čutečih in odprtih srcih
vernikov.
Božični čas. Začne se s prvimi večernicami praznika Jezusovega rojstva
in traja do praznika Jezusovega krsta, ki je prvo nedeljo po prazniku
Gospodovega razglašenja (trije kralji, 6. januarja). V središču tega časa je
drugi največji praznik − božič. Liturgična barva je bela in ponazarja
veselje. Božični čas je kratek, a zelo bogat. Praznik Gospodovega rojstva
− božič, 25. decembra, ima osmino, ki se konča na novo leto, na praznik
Marije, Božje Matere. Četudi nedelja Gospodovega krsta spada k
božičnemu času, se to nedeljo začnejo šteti nedelje med letom.
Čas med letom I
Čeprav imamo jaslice postavljene vse do svečnice, 2. februarja, in še
pojemo božične pesmi, se z nedeljo Jezusovega krsta že začne navadni
čas. Čas med letom traja do pepelnične srede. Letos bo teh nedelj šest,
ker je velika noč že prvega aprila. Barva je zelena. Nekatere navadne
nedelje imajo še poseben poudarek, na primer, 28. januarja, ko je
svetopisemska nedelja.
Postni čas. Prične se na pepelnično sredo in traja do večerne maše

velikega četrtka 40 dni. V njem so izpostavljeni petki kot postni dnevi
(zdržki od mesa ...). Smisel odpovedi in zdržka v ni samo v odrekanju
mesu. Barva je ponovno vijoličasta. Vabi k spokornosti in spreobrnjenju.
Ta čas zaznamuje pobožnost križevega pota. Med postni in velikonočni
čas sodi še bogato bogoslužje svetega tridnevja: veliki četrtek, petek in
sobota.
Velikonočni čas. Traja 50 dni. Začne se z največjim praznikom naše
vere, z veliko nočjo in traja do vključno binkoštne nedelje. V ta čas sodi
tudi velikonočna osmina. Bela barva na velikonočne nedelje spet
poudari veselje nad skrivnostjo naše vere. Posebej je izpostavljena bela
nedelja, ki jo imenujemo nedelja Božjega usmiljenja. Na binkošti pa
zagledamo rdečo barvo, ki je simbol Svetega Duha.
Čas med letom II
Začne se po binkoštni nedelji in traja do prve adventne nedelje. Skupaj
s prvim delom naštejemo 34 navadnih nedelj. Nekatere so s posebno
vsebino: nedelja turizma, sredstev javnega obveščanja, Slovencev po
svetu, rožnovenska, žegnanjska, svetniških kandidatov, Slomškova,
zahvalna, misijonska in nedelja Kristusa kralja.
V cerkvenem letu Cerkev s posebno ljubeznijo poleg Gospodovih
praznikov časti Božjo mater Marijo in poveličuje njeno sodelovanje v
zgodovini odrešenja. Zato so v tem krogu razporejeni Marijini prazniki. V
letni krog je Cerkev vpletla še spomine mučencev in drugih svetnikov. Z
razglasitvijo nekaterih ljudi za svetnike ali blažene nam Cerkev
predstavlja zglede, ki so s Kristusom trpeli in z njim dosegli večno
življenje.
Pripravila Marija Prikeržnik

IZ NAŠIH SKUPIN
POROČILO OD DELU ŽUPNIJSKE KARITAS RAVNE

Geslo letošnjega tedna Karitas je bilo vprašanje »KJE SEM DOMA?«.
Duhovnik in pisatelj Phil Bosmans je zapisal, da smo doma tam, kjer
najdemo toplino in varno zavetje, kjer vladata medsebojno zaupanje in
ljubeča skrb, kjer ima vsak za vsakega ljubeče srce. Torej smo doma
tam, kjer je varnost, sožitje in veselje.
Veliko se je v teh dneh govorilo, kaj bi lahko Karitas naredila, da bi
družinam zagotovila varnost, ki jo predstavlja dom. Ali naša pomoč
pomaga, da kdo najde dom? Teden Karitas nas je vabil, naj živimo
dobroto na vseh ravneh: v odnosu do domačih, sosedov, prijateljev, pa
tudi do tujcev in priseljencev.

Sodelavci Karitas se zavedamo, da je eden naših glavnih ciljev pomagati
ljudem v stiski. Trkajo na naša vrata, ko jim grozi izguba stanovanja ali
odklop elektrike. Po najboljših močeh jim pomagamo. Pri reševanju stisk
se večkrat povežemo s sosednjimi Karitas, Nadškofijsko Karitas,
Centrom za socialno delo in Rdečim križem, saj lahko le s skupnimi
močmi rešimo zahtevnejše primere.
V tem poročilu želimo povedati, kako in koliko pomagamo našim
krajanom.
Na našem seznamu imamo 103 prejemnike pomoči. Od tega je 68
družin in 35 posameznikov. Hrano delimo vsak drugi mesec. Iz rezerv EU
smo v tem letu prejeli 1.620 kg moke, 2.400 kg testenin, 810 kg riža,
6.252 l mleka, 1.035 l olja, 2.136 konzerv fižola in 1.992 konzerv pelatov.
Vsega prejetega nismo razdelili, saj smo si nekaj prihranili za naslednje
leto, ko ne vemo, kako bo z rezervami EU. Sami smo kupili za 2.098 €
hrane (sladkor, juhe, konzerve, hrana za otroke, marmelade, margarina
…). Še vedno je veliko prosilcev za plačilo položnic; tako smo do konca
novembra zanje namenili 8.505 €.
Pomagali smo tudi pri plačilu šolskih kosil in prispevka za verouk, nakupu
zvezkov, obdarili starostnike in invalide ob njihovih praznikih, namenili
nekaj pomoči ob poletnih neurjih. Sodelujemo v akciji NŠK Maribor »Živa
Karitas«. Vsa pomoč, ki jo je naša Karitas prispevala od januarja do
novembra, znaša 12.273 €.
Zahvaljujemo se vsem dobrim ljudem, ki vam ni vseeno za uboge med
nami. Hvala za vse darove, ki jih prinesete v našo pisarno. Hvala, da ste
se odzvali naši prošnji ob zahvalni nedelji in svoje darove položili pred
oltar. Posebej hvala darovalcu, ki je v vrečko priložil še 50 €.
Iskrena hvala tudi vsem sodelavkam, da darujejo svoj čas in talente za
ljudi v stiski in tako velikokrat zanemarijo svojo družino. Hvala tudi
našemu predsedniku g. župniku Vajdi.
Ela Zadravec

ZGODILO SE JE
PRAZNOVALI SMO ZAHVALNO NEDELJO

Iz nadškofove zahvale
Kot pastir naše mariborske nadškofije se zahvaljujem za vsa lepa in
doživeta srečanja in praznovanja v naših občestvih. Zahvaljujem se za
cerkve, župnišča ali sveta znamenja, ki ste jih verniki obnovili v
sodelovanju in skupaj s svojimi dušnimi pastirji.

Prav tako izrekam hvaležnost vsem duhovnikom in diakonom, ki se
velikodušno razdajate za zaupana vam občestva. Po vas izrekam
posebno zahvalo vsem vašim sodelavcem: katehetom, članom župnijskih
pastoralnih in gospodarskih svetov, ključarjem, bralcem, čistilcem in
krasilcem, ministrantom, župnijskim gospodinjam in vsem, ki skrbite za
dostojno življenje svojih dušnih pastirjev in z ljubeznijo darujete za svete
maše.
Posebna hvala vsem redovnicam in redovnikom, ki na vam lasten način
pričujete za lepoto in bogastvo Božjega kraljestva med nami.
Hvala za vse nabirke, darove in druge prispevke za potrebe župnijskih
občestev.
Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za nabirke, ki jih oddajate
na nadškofi jo, in vse druge darove, ki jih kot župnije ali posamezniki
prinašate kot pomoč za poslovanje naše nadškofije. Prav tako hvala za
nabirke, ki jih nadškofija posreduje ustanovam, kot so: misijonska
nabirka, MIVA, Petrov novčič, Božji grob, nabirka za Karitas …
Zahvaljujem se vam tudi za vse molitve in duhovne daritve, za dobra dela
in vso duhovno podporo ter razumevanje.
Naj vam dobri Bog na priprošnjo bl. A. M. Slomška in vaših farnih
zavetnikov nakloni
potrebnih milosti ter obilno blagoslavlja vaše prizadevanje za življenje
vaših župnijskih občestev.
Msgr. Alojzij Cvikl,
nadškof metropolit
20 LET KD SVITANJE

Kulturno društvo Svitanje je bilo na pobudo Mojce Potočnik na Ravnah
ustanovljeno v času »kulturnega mrtvila« in je kot »svetel žarek
jutranjega svita želelo ogreti srca ljudi in jih povabiti k delovanju in
ustvarjanju«.
Ob njegovi 20-letnici lahko rečemo, da mu je to tudi uspelo. Svitanje so
danes namreč Mešani pevski zbor Župnije Ravne, Hudourniki – Koroško
gibanje za ustvarjalnost mladih, Gledališka skupina, starejši in mlajši
Ravenski koledniki, Otroški pevski zbor Mali cvet in pevska skupina
Brančur s kar nekaj prepoznavnimi prireditvami, kot sta Akademija ob
materinskem dnevu in Večer pod lipo. Njegova zdajšnja predsednica je
Ana Potočnik.
Jubilej je društvo počastilo v soboto, 18. novembra, v Kulturnem centru
Ravne s svečano akademijo. Ob tej priložnosti so izdali tudi zajeten

zbornik, v katerem so temeljito predstavili vse sekcije, dogodke in ljudi,
pomembne za to za Ravne zelo prepoznavno društvo.
Naj takšno ostane tudi v naprej!
Helena Merkač
KONCERT V ČAST SV. CECILIJI

V 15. stoletju so pričeli častiti sv. Cecilijo kot zavetnico glasbe, ker je,
kakor opisuje pasijon, na svoji poročni slovesnosti v svojem srcu pela
Bogu. Leta 1584 je bila v Rimu ustanovljena bratovščina sv. Cecilije, od
16. stoletja pa jo za svojo patrono in zaščitnico glasbe častijo glasbeniki
ter njen god obhajajo 22. novembra.
Tudi pevci župnij Ravne in Strojna so, tako kot vsako leto, tudi letos
pripravili Cecilijin koncert v čast svoje zavetnice. V petek, 24. novembra,
so nam po maši, pri kateri so sodelovali s petjem, priredili koncert. Na
njem so se predstavili otroški pevski zbor Mali cvet pod vodstvom Marije
Prikeržnik, ženski pevski zbor sv. Urha s Strojne z isto zborovodkinjo ter
domači MePZ z zborovodkinjo Tatiano Drabysheuskajo in organistko Zalo
Pavše. Lep aplavz številnih poslušalcev je pevcem zahvala in spodbuda
za njihovo delo naprej. Po koncertu je sledilo druženje v Župnijskem
domu.
In, kot je pri maši dejal župnik g. Edi Vajda: »Dragi pevci, pevke, hvala
vam, da darujete svoj čas in s svojimi darovi in talenti lepšate
bogoslužja, praznike in slavite Boga. Hvala tudi ljudskim pevkam, vsem
en velik boglonaj!«
Marjan Rupreht
VABLJENI NA 21. ADVENTNE VEČERE
Ravne na Koroškem, Župnijski dom
Petek, 1. decembra, ob 19.00
Dr. Maksimiljan Matjaž, duhovnik, profesor na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani: KRISTJAN JE MOGOČE BITI SAMO V
OBČESTVU
Petek, 8. decembra, ob 19.00
Pričevanje zakoncev Hanuna na okrogli mizi z naslovom: BITI KRŠČEN,
LJUBITI ISLAM
Petek, 15. decembra, ob 19.00
Dr. Barbara Simonič, zakonska in družinska terapevtka, predavateljica na
Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani: V BOŽJEM NAROČJU
Petek, 22. decembra, ob 19.00
Branko Cestnik, teolog, filozof, pater klaretinec: SMO PRED NOVIM
VALOM ATEIZMA?

NAPOVEDNIK
źPetek, 1. dec., ob 19.00 – prvi adventni večer: »Kristjan je

mogoče biti samo v občestvu«; dr. Maksimiljan Matjaž
źTorek, 5. dec., ob 16.30 – obisk sv. Miklavža; v cerkvi
źPetek, 8. dec. – brezmadežno spočetje Device Marije; ob 10.00 in 18.00 sv.
maša
źPetek, 8. dec., ob 19.00 – drugi adventni večer: »Islam in krščanstvo«;
Nataša in Vael Hanuna
źSoboto, 9. dec., od 9.00-13.00 – dekanijsko srečanje izrednih delivcev
obhajil
źPetek, 15. dec., ob 19.00 – tretji adventni večer: »V Božjem naročju«; dr.
Barbara Simonič
źSobota, 16. dec., ob 18.00 – Luč miru iz Betlehema
źNedelja, 17. dec., ob 17.00 – velika božična spoved
źPetek, 22. dec., ob 19.00 – četrti adventni večer: »Smo pred novim valom
ateizma«; Branko Cestnik
źNedelja, 24. dec., ob 19.45 – božičnica pred sv. mašo (sodeluje otroški
pevski zbor)
ob 20.00 – otroška božična sv. maša
ob 24.00 – polnočnica
źPonedeljek, 25. dec., ob 8.00, 10.00, 18.00 – sv. maša; ob 15.00 božični
blagoslov otrok
źTorek, 26. dec. – Štefanovo; ob 10.00 ob 18.00 sv. maša
źSreda, 27. dec. – sv. Janez; ob 18.00 sv. maša ter blagoslov vina pri vseh sv.
mašah
źNedelja, 31. dec. – silvestrovo; ob 17.30 zahvalna molitvena ura ob koncu
koledarskega leta 2017 in zahvalna sv. maša
źPonedeljek, 1. jan. 2018 – Marija, sv. Božja Mati; ob 9.00 sv. maša ter
blagoslov trikraljevske vode, kadila in krede

KRSTI - POROKE - POGREBI
Zakrament sv. krsta je prejel: 40. Alen Berisha.
Umrli so: 56. Elizabeta Šteharnik, 86 let, Javornik 45; 57. Mlinar Zorko,
66 let, Čečovje 2; 58. Martina Lupuh, 84 let, Tolsti vrh; 59. Rozina Kotnik, 87
let, Partizanska cesta 34; 60. Marija Peruš, 75 let, Čečovje 7 b: 61. Franc
Dretnik, 88 let, Javornik 33.

Odgovarja župnik Edi Vajda

