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Šmarnice, pri katerih smo ob prebiranju legend o Mariji in petju litanij častili
Jezusovo mater Marijo, bodo v mesecu juniju zamenjale vrtnice, ki nas vabijo
k čaščenju Jezusovega Srca. P. Tomaž Podobnik je pripravil letošnje branje in
ga je takole predstavil: "Letošnje vrtnice z naslovom Bližajmo se Jezusovemu
Srcu so bile natrgane z rožnega grma različnih pričevalcev, ki jih srečujemo
pri molitvi brevirja v petih knjigah bogoslužnega branja. Med seboj so si te
vrtnice različne, vsaka ima svojo barvo in vonj, vendar jih povezuje skupno
prizadevanje 'širiti prijeten vonj Kristusov', to je vonj Resnice in Ljubezni, ki
ga je med nas prinesel Božji Sin."
Bog je ljubezen, ki človeka, dragi brat in sestra, mene in tebe, ljubi z večno
ljubeznijo. Jezus nas je poznal in ljubil s človeškim srcem. Njegovo za naše
zveličanje prebodeno srce je simbol neskončne ljubezni, s katero ljubi Očeta
in vsakega človeka. Jezus v svojem srcu nosi vse, kar človeka teži in ga dela
nesrečnega. Vsi pa moremo po presvetem Jezusovem Srcu delati dobro.
Poklicani smo, da širimo vonj Resnice in Ljubezni.
Vprašamo se lahko, koliko je v nas iskrene želje po širjenju tega vonja.
Koliko naredimo za to, da se vonj resnice in ljubezni, prijeten Kristusov vonj
širi v družini, službi, soseščini, kraju, župniji, državi? Naj nas pri izbiri
kandidatov, ki bodo naslednja štiri leta krojili usodo našega naroda, vodi
edini kriterij: RESNICA IN LJUBEZEN. Čeprav sta obe kreposti močno teptani
in je s tem teptano Jezusovo presveto Srce, verjamem, da je okrog nas še
veliko ljudi, ki ne mislijo slabo, se trudijo za dobro, ne gledajo le nase …
Širimo prijeten Kristusov vonj in On, ki je pot, resnica in ljubezen, bo z nami.
Marija Prikeržnik

NAŠ OBRAZ: Mojca Erjavec in Aleš Logar
Naša obraza s krščanskimi vrednotami na letošnjih parlamentarnih volitvah sta
Mojca Erjavec in Aleš Logar. Za Vogelni kamen smo jima zastavili dve
vprašanji: Kakšen je Vaš pogled na družino in Kaj Vam pomenijo krščanske
vrednote. Objavljamo njune pisne odgovore.
MOJCA ERJAVEC
Ravenčanka, ki že trinajst let živi v Bruslju,
vseskozi tesno povezana z domačo grudo.
Strokovnjakinja za evropske zadeve,
vključujočo komunikacijo in večjezičnost,
organizatorka in vodja mednarodnih projektov,
novinarka in predavateljica. Profesorica
angleščine in nemščine, magistra evropskih
študij.
Moj pogled na družino
Družina je osnovna celica, iz katere izhaja
posameznik, zato jo moramo negovati in krepiti
tako na osebnem kot na družbenem nivoju s spodbujanjem primernih ukrepov
na državni ravni. Matična družina predstavlja lok, v katerega vpnemo potencial
otrok, da lahko uspešno odletijo iz gnezda in se vanj vračajo na obisk. Vsak
človek je edinstven in nezamenljiv, družina pa je prva celica, v kateri se
potencial vsakega izmed nas razvije tako, da lahko v odraslosti kar najbolj
pripomoremo k razvoju in rasti družbe na sebi najbolj bližnji način. Družinske
vrednote so tudi v današnji moderni ali postmoderni družbi zelo aktualne in
potrebne, zato se jih moramo zavedati in o njih govoriti. Pozitiven odnos do
zakona med moškim in žensko, starševstva in medgeneracijske solidarnosti je
bistvenega pomena. Zlasti v hitrem ritmu življenja in dela je pomembno, da se
družinsko življenje ne zanemarja. Da bi lahko naša družba živela v blaginji in
združevala angažirane posameznike, se moramo zavedati pomena teh vrednot
in jih širiti. To pa se začne v družini. Le s pogovorom, druženjem in vpogledom
vase in v procese naše okolice bomo lahko negovali notranje dogajanje
vsakega od nas ter naše skupno zavedanje in delovanje tako, da se bomo
lahko krepili tudi kot družba zadovoljnih in uspešnih ljudi.
Kaj mi pomenijo krščanske vrednote
Krščanske vrednote so vame zakoreninjene kljub otroštvu, preživetim v svinčenih
časih. Ob selitvah v zahodnoevropske države sem se tam počutila popolnoma
domače in vedno so se moje koroške in slovenske vrednote skladale z
evropskimi. Saj so vendar voditelji EU v preambuli evropske pogodbe zajemali
navdih »iz kulturne, verske in humanistične dediščine Evrope, iz katere so se
razvile univerzalne vrednote nedotakljivosti in neodtujljivosti človekovih pravic,
svobode, demokracije, enakosti in pravne države«. Te vrednote so že
zgodovinsko prisotne na slovenskih tleh in nas spremljajo na vsakem koraku z
bogato kulturno dediščino. Čas je, da jih še okrepimo in negujemo, ponosno in z
odprtim srcem, vsak dan kleno, ob zavedanju naše delavnosti, tradicije in

potenciala za prihodnost. Zlasti Korošci se lahko ponosno sprehodimo čez severno
ali južno mejo, saj črpamo iz te skupne dediščine v duhu samorastnikov. Slovenija
je že tisočletja evropska država, tega ne pozabimo!
ALEŠ LOGAR
Moj pogled na družino
»Kjer ljudje živijo drug z drugim
in drug za drugega,
postane tudi najrevnejša hiša
prijeten dom.«
Zame je družina stičišče medsebojnega
razumevanja, topline in ljubezni. Varen pristan,
sreča. Moja družina - moja žena in hči, moji in
ženini starši polnijo moje življenje z veselimi in
pomirjujočimi občutki. Družina je dar. Zato
menim, da je potrebno družino – slovensko
družino postaviti v ospredje kot temeljno vrednoto
družbe.
Družba ne more biti brez družin, ki se zavedajo
svojih korenin, vrednot in duhovnih prvin.
Prihodnost Slovenije je na slovenski družini.
Močnejša bo slovenska družina, bolj ugodno okolje bo slovenska država postala
za družino, lepša bo naša prihodnost in prihodnost slovenskega naroda. Družina
je in mora ostati temelj naše družbe tudi v prihodnosti.
Kaj mi pomenijo krščanske vrednote
»Sveta vera bodi vam luč,
materni jezik pa ključ
do zveličavne narodove omike.«
(bl. Anton Martin Slomšek)
Če se ozremo več let nazaj, so imeli naši predniki bolj ali manj vsi krščanske
korenine in Slovenija je krščanska država, ki je zgrajena na krščanskih
koreninah. Za nas, ki živimo po krščanskih vrednotah, so pomembne vera,
upanje in ljubezen. Prav te vrednote, izvirajoče iz nauka cerkve, nam pomagajo
in so nam vodilo pri odločanju v različnih situacijah. In če smo krščanski narod,
je prav, da poznamo in se zavzemamo za krščanske vrednote. Tudi Slovenija bo
morala živeti iz krščanskih vrednot, če bo hotela živeti.
Osebno si večkrat ponovim besede papeža Frančiška, ki so mi posebej ljube,
ter se trudim tako funkcionirati, doma, med prijatelji in sodelavci : »Spoštujmo in
ljubimo se med seboj kot bratje in sestre! … Delajmo skupaj za pravičnost in
mir!«

ZGODILO SE JE

170 LET SV. URHA NA STROJNI

Malokatera slovenska cerkev se lahko pohvali s pesmijo, napisano posebej za njo
in njenega svetnika. Strojnski sv. Urh ima takšno pesem in slovesno je v izvedbi
župnijskega ženskega zbora pod vodstvom ge. Marije Prikeržnik zadonela v
nedeljo, 7. maja, ko so v tem koroškem zaselku z okoli 100 dušami praznovali 170letnico svoje cerkve.
O njeni zgodovini ni znanega veliko. Glavni oltar je bil na stroške dveh
tamkajšnjih kmetov postavljen leta 1774, sedanjo podobo pa je cerkev dobila leta
1848, ko je bila prezidana in nato 7. maja 1848 posvečena, kar pove napis na
oboku v ladji, ki se glasi: »To cerkev so 7. maja 1848 blagoslovili knez in škof
Anton Martin Slomšek.«
Strojanci z veliko ljubeznijo in žrtvijo skrbijo za to svoje v romanskem slogu
zidano svetišče. Še posebej so spoštovanje in pripadnost do tega Božjega hrama
pokazali v letih 2009 in 2010, ko so obnovili notranjost in okolico pod vodstvom
tedanjega župnika g. Alojza Beka. V letu 2017 so notranjost še prebelili in dodali
nova svetila.
Na slovesnosti, ki jo je vodil sedaj upokojeni g. Bek, so Strojanci izrazili
hvaležnost, da imajo duhovni dom, »kjer so bile uslišane mnoge prošnje vernikov,
kjer so mnogi dobili zadnji blagoslov, preden so jih položili v zemljo, kjer so
mnogi postali Božji otroci, kjer so zakonci dobili Božjo pomoč, grešniki odvezo,
mladi potrditev vere …«
Ob obletnici je ravenska župnija, h kateri od leta 2006 sodi podružnica Strojna,
izdala posebno zgibanko, ki bo na voljo tudi obiskovalcem te na Koroškem zelo
priljubljene romarske cerkve.
H. M.

170 LET SV. URHA
STROJNA 2018
**********************
Ob 170. obletnici sedanje župnijske cerkve
sv. Urha na Strojni

Na Strojni stoji cerkev verjetno že
več stoletij. Napis na oboku v ladji
cerkve »To cerkev so 7. maja 1848
blagoslovili knez in škof Anton
Martin Slomšek.« pove, da letos
obhaja sedanja podoba župnijske
cerkve 170 let.
Z veliko ljubeznijo in zagnanostjo
so predniki pred 170 leti na novo
pozidali cerkveno ladjo. Tako je
sedanja podoba župnijske cerkve sv. Urha zidana v preprostem
romanskem slogu, dolga 23 m, široka 7 m, visoka v prezbiteriju
5,35 m in v ladji 8,50 m.
Prav je, da se spomnimo, kaj vse so postorili naši predniki in kako je
opremljena župnijska cerkev. Leta 1904 so naprosili Alojzija
Pronegga iz Arnfelsa na Štajerskem, da je cerkev poslikal. Na stropu
v ladji so slike štirih evangelistov ter sliki sv. Roka in sv. Antona. Na
loku, ki loči ladjo od prezbiterija, je freska Marijinega vnebovzetja.
Glavni oltar je bil postavljen leta 1774 na stroške strojanskih kmetov
Vrane in Janeža. Ima dvojni tabernakelj, katerega gornji del služi za
ekspozitorij (izpostavitev Najsvetejšega). V središču je kip svetega
Urha, škofa, zavetnika župnije. Oltar je lepo baročno delo Jožefa
Gotliba Reinnerja iz Velikovca. Leta 1910 ga je renoviral podobar
Goleš iz Pliberka.

Na vrhu oltarja je upodobljena Marija v slavi, obdana s številnimi
angeli. Na levi strani je kip sv. Janeza Krstnika, na desni sv. Jakoba,
apostola.
Stranska oltarja sta starejša od glavnega, po sodbi strokovnjakov sta
lepo baročno delo. V Marijinem oltarju je na sredi malo dvignjen
manjši kip Matere Božje. Ob Marijinem kipu je na levi strani kip sv.
Helene, na desni sv. Magdalene. Prav tako je v stranskem
Jožefovem oltarju v sredini malo dvignjen manjši kip sv. Jožefa, ki
v naročju drži Jezusa. Levo in desno sta kipa neznanih mučencev.
Očitno sta manjša kipa Marije in sv. Jožefa vzeta iz kakšnega oltarja
pred prezidavo cerkve leta 1848.
Prižnica je delo neznanega mojstra in datuma, obnovljena leta 1910
(Goleš iz Pliberka). Okrašena je s kipi štirih evangelistov.
Že stoletja, za sedanjo cerkev pa že dobrih 170 let, so z veliko
ljubeznijo in žrtvijo skrbeli župljani Strojne za svoje svetišče. Skrb
prednikov nadaljujejo Strojanci tudi danes. Še posebej so
spoštovanje in pripadnost do župnijske cerkve pokazali, ko so v
letih 2009 in 2010 obnavljali notranjost in okolico cerkve pod
vodstvom tedanjega župnika Alojza Beka.
Večino del so opravili
sami: odstranili star tlak,
vlažen omet, pripravili stene
za novo električno napeljavo.
Odpeljali so preko 80 m3
odpadnega materiala. Po
pripravljalnih delih je z
izdelavo ometov nadaljeval
obrtnik, še prej pa so
elektrikarji – prostovoljci
položili novo električno
napeljavo.
V avgustu so župljani pripravili vse potrebno za izdelavo betonske
talne plošče v cerkvi. V septembru pa sta bili betonska plošča in
hidroizolacija že narejeni. V mesecu novembru je obrtnik položil
nov kamniti tlak. Domačini so na mestu, kjer stojijo nove klopi,
izdelali lesena tla.

Dela so se spomladi in poleti 2010 nadaljevala. V maju so bile
narejene nove cerkvene klopi. Obnovitvena dela je 20. junija 2010, ko
je sedem strojanskih otrok prejelo zakrament sv. birme, blagoslovil
mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger.
Po slovesnosti sv. birme so
Strojanci ponovno zavihali
rokave in se z veliko zavzetostjo
lotili ureditve okolice. Okoli
cerkve so naredili drenažo, jo
zasuli s primernim materialom in
postavili robnike. Meteorne
strešne vode so speljali stran od
cerkvenih zidov.
Mnogi, ki so v tem času obiskali cerkev sv. Urha, so se čudili
zagnanosti in požrtvovalnosti domačinov ter lepo obnovljenima
notranjosti in okolici.

V letu 2017 so notranjost župnijske cerkve še prebelili in dodali nova
svetila.
Z zavzetostjo in požrtvovalnostjo pri obnovi so župljani pokazali, da
so vredni nasledniki svojih prednikov. Naj ljubezen do domače cerkve
ostane še naprej živa.

Pred 170-imi leti je bila na novo
postavljena in blagoslovljena
župnijska cerkev, strojanskim
prednikom v ponos in veselje,
predvsem pa spodbuda in kraj
srečevanja z živim Bogom.
Naj bosta vzgled naših prednikov
in obnovljena župnijska cerkev
danes vsem spodbuda obnavljati
živ odnos z Bogom, ki pod podobo
kruha živi v cerkvi na Strojni.

Na obokih naše župnijske cerkve sv.
Urha sta poleg napisa, da je 7. maja
1848 škof Slomšek blagoslovil cerkev,
še napisa: »Kraljica nebes in zemlje,
prosi za nas!« in »In zdaj ostanejo
vera, upanje in ljubezen, največja pa
je ljubezen.«
Naj nas nebeška mati Marija spremlja
s svojo priprošnjo in prav tako farni
zavetnik sv. Urh, da bi med nami bili
živa vera, upanje in dejavna ljubezen.
Pripravila Alojz Bek in Edi Vajda

SVETI URH, PROSI ZA NAS!

ŠMARNICE 2018

Kristjani si maja ne predstavljamo brez
šmarnične pobožnosti. Letos je besedilo
zanjo napisal Lojze Kozar ml. in mu dal
naslov PRIPOVEDI O MARIJI. Tako smo
prisluhnili legendam in zgodbam, ki so nam
Jezusovo mater približale na poseben
način. O njej so nam pripovedovali njeni
straši, sosedje, znanci pa tudi
svetopisemske osebe. Tako smo lahko
nebeško Gospo bolje spoznali, se navdušili
nad njo in si včasih tudi zaželeli, da bi ji bili
podobni v njeni dobroti.
Čeprav je bilo besedilo namenjeno otrokom, smo tudi starejši z
veseljem prisluhnili šmarničnemu branju, ki nam ga je vsak dan z
občutkom in doživeto prebirala katehistinja Marija. Kar ponosna sem
bila na naše otroke, ki so zbrano poslušali zgodbe, pridno sodelovali
pri vsaki maši, lepo prepevali in pokazali veliko veselja za sodelovanje
pri branju prošenj in tudi petju litanij.
Čeprav moraš biti vztrajen, da se vsak dan v mesecu maju odločiš za
obisk maše, pa smo v naši župniji spet dokazali, da smo šmarnično
pobožnost vzeli za svojo in da verjamemo avtorju letošnjih šmarnic g.
Kozarju, ki je zapisal: »'Po Mariji k Jezusu' je še vedno najbolj varna
pot za srečno večnost.«
S. Pristavnik
Kako je šmarnice doživela ena izmed rednih obiskovalk
Letošnja šmarnična pobožnost je bila prav posebna, saj je govorila o
Devici Mariji, o kateri so nam pripovedovali ljudje, ki so jo srečali v
času njenega življenja. Zgodbe in legende so nam vsem, posebej še
letošnjim prvoobhajancem, prikazale Marijo v prav posebni luči.
Šmarnična pobožnost je prevzela tudi mojo mlajšo sestro, ki bo letos
prejela prvo sveto obhajilo. Slavili so jo tudi drugi otroci, ki so Marijo
častili s petjem, branjem prošenj in na koncu s petjem litanij. Tudi jaz
sem z zanimanjem poslušala pripovedi o Mariji in izvedela marsikaj
zame novega.
Zala Lauko, 8. razred

IZ VEROUČNIH KLOPI
42 OTROK PREJELO PRVO SVETO OBHAJILO
Pred prejemom prvega svetega obhajila v nedeljo, 27. maja, so v pripravi na
ta slovesen dogodek v svojem življenju prvoobhajanci Jezusu napisali pisma.
V njih vidimo iskrenost, otroško vernost in odprtost. Nekaj teh pisem
objavljamo.

Komaj čakam na sveto
obhajilo, zelo se pripravljam,
ker bom sprejel tebe v hostiji.
Hvala, ker si ves čas ob meni
in me varuješ. (Marcel)

Hvala, Jezus, ker si tako dober
do mene. Sveto obhajilo mi
veliko pomeni, zato ker te imam
rada. Zahvaljujem se ti za
družino. Zelo se trudim verovati
vate. Za nas si veliko pretrpel,
zato ker nas imaš rad.
Zahvaljujem se ti za vse.
(Neža)
Čakam na sveto obhajilo, hvala,
ker me varuješ, pomagaj mi, da
bom dober, veselim se svete
spovedi, hvala, ker te imam.
(Vid)
Jezus, vse bom naredila, kar je

potrebno, da te osrečim in
razveselim. Ti boš vedno v
mojem srcu in te bom
spoštovala, še naprej bom
pridno hodila molit v cerkev.
(Karin)

Komaj čakam na sveto obhajilo,
hvala, da sem tako čudovito
ustvarjen. (Anže)

Komaj čakam na sveto
spoved, da mi boš oprostil vse
grehe. Hvala ti za sveto
spoved. (Tomo)
Zelo sem vesela, da bom šla k
svetemu obhajilu, ker bi rada
dobila tebe v srce in popravila
svoje napake. Rada bi šla v
spovednico. Tudi hostijo hočem
poskusiti. Jaz te imam zelo
rada, želim si, da bi bilo zelo
kmalu sveto obhajilo. (Neja)

Komaj čakam na sveto
obhajilo. Rada bi, da se čim
prej srečava. Prosim te, da bi
me še naprej bodril, me imel
še naprej tako rad. Ker te
imam tudi jaz rada, te bom v
hostiji sprejela v svoje srce.
(Anja)
Izbrala katehistinja Marija

S SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS)
ŽPS je imel redno sejo v četrtek, 17. maja.
Udeležili smo se je župnik Edi Vajda, katehistinja Marija Prikeržnik, Marija Hirtl,
Franc Brezovnik, Lizika Hudrap, Vera Mavrin, Anita Pisar, Rok Kotnik, Marjan
Rupreht, Barbara Küzmič Pristavnik, Zinka Krajnc, Roman Dvornik, opravičeno je
manjkala Mojca Prašnički.
G. župnik nas je zbrane lepo pozdravil, se zahvalil za udeležbo in v duhovni misli
spomnil na darove Sv. Duha. Nato smo potrdili zapisnik prejšnje seje ter se
seznanili z dejavnostmi župnije v maju, juniju in juliju.
V maju so bile to predvsem šmarnice in njihov zaključek, romarski shod na
Prevaljah, prvo sveto obhajilo ter sv. maša in procesija na telovo.
10. junija bo slovesnost zakonskih jubilantov, 12. romanje Karitas, 21. romanje
ministrantov in 25. zaključni izlet biblične skupine.
8. julija bo župnija romala v Kungoto, na srebrno mašo župnika g. Vajde, 11. bo v
organizaciji Karitas romanje starejših in invalidov na Brezje, 14. bo maša
ravenske župnije na Uršlji gori.
Lepo nedeljo v septembru bomo združili s praznovanjem srebrne maše g.
župnika, ki je za to priložnost povabil nadškofa g. Alojzija Cvikla.
Naslednja seja ŽPS bo predvidoma v začetku avgusta, na kateri bo beseda
predvsem o pripravi na lepo nedeljo.
Zapisal Marjan Rupreht

VABILO
Na zahvalno slovesnost, ki bo v nedeljo, 10. junija, s
pričetkom ob 16. uri v cerkvi sv. Egidija na Ravnah, je
župnija letos povabila kar 280 zakonskih parov, ki obhajajo
okrogle obletnice svojega zakonskega stana in so se
poročili v ravenski cerkvi.
Če sta med njimi tudi vidva, lepo povabljena, da se
pridružita jubilantom in se »s hvaležnostjo spomnita vseh
darov, ki sta jih užila, se zahvalita Bogu, da vaju je
spremljal s svojim blagoslovom, in ga skupaj z zbranimi
prosita, naj vaju še naprej spremlja s svojo pomočjo, ki
vama jo je zagotovil na dan poroke«, kot je v vabilu zapisal
župnik g. Vajda.

NAPOVEDNIK
ź30. maj, sreda – zaključek šmarnic
ź31. maj, četrtek, zapovedani praznik Sv.

Rešnjega Telesa – sv. maša na Ravnah ob 9.00, na
Strojni ob 11.00, procesija na Ravnah ob 19.00
ź10. junij, nedelja – ob 10.00 zahvalna sv. maša ob zaključku
verouka, ob 16.00 zahvalna slovesnost zakonskih jubilantov; zvečer
ni sv. maše
ź22. junij, petek – ob 20. uri na Lečnikovem vrtu na Ravnah Večer
pod lipo v organizaciji KD Svitanje; gostje Smo, kar smo iz Črne
ź26.- 30. junij – oratorij na Ravnah; povabljeni vsi otroci
ź1. julij – lepa nedelja pri sv. Urhu na Strojni; slovesna sv. maša s
procesijo
ź8. julij, nedelja – romanje v Zg. Kungoto ob srebrnem jubileju
župnika g. Vajde; ob 16.00 sv. maša, sledi druženje
ź14. julij, sobota – romanje treh župnij na Uršljo goro; ob 11.00 sv.
maša, nato druženje
ź15. julij, nedelja – lepa nedelja pri sv. Mohorju in Fortunatu na
Šrotneku; ob 10.00 sv. maša s procesijo
ź22. julij, nedelja – lepa nedelja pri sv. Marjeti v Kotljah; ob 10.00
sv. maša s procesijo
ź5. avgust, nedelja – lepa nedelja pri sv. Neži na Koroškem Selovcu;
slovesna sv. maša s procesijo in blagoslov avtomobilov

KRSTI - POROKE - POGREBI

Zakrament sv. krsta sta prejela: 9. Lia Berložnik, 10. Jernej Keber
Volšak.
Zakrament sv. zakona so prejeli: 1. Rok Bobek – Veronika Božič; 2.
Andrej Ridl – Saša Rahten.
H Gospodu po večno plačilo so odšli: 19. Viktorija Mataija, 80 let,
Čečovje 31; 20. Justina Tone, 96 let, Dom starejših na Prevaljah;
21. Alojz Krivograd, 76 let, Čečovje 15; 22. Ivan Kos, 87 let,
Čečovje 23 a.

Odgovarja župnik Edi Vajda

