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Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite!
Smo v »špici« počitniških dni, ko naj bi končno našli čas zase, za svoje najbližje, se
lahko usedli drug ob drugem, si prisluhnili, se pogovorili. Prosti, počitniški čas ni le čas,
da se telesno odpočijemo, ampak je tudi lepa priložnost, da svoje življenje soočimo s
Kristusom.
Jezus nas vabi: Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite!
V hitenju, naglici, v skrbeh za vsakdanje življenje se lahko hitro zgodi, da spregledamo
to, kar nas v resnici bogati, osrečuje, napolnjuje z notranjo radostjo.
Hvaležni moramo biti, da nas Jezus s svojo besedo in zgledom vabi na pot, ki vodi v
kamrico našega srca. Kadar stopimo na pot ponotranjenja in se zazremo v življenje, ki
ga živimo, v odnose z bližnjimi, z možem, ženo, otroki, sorodniki, ko se vprašamo,
kakšen je moj odnos z Bogom, nam je Jezus še posebno blizu. ON dobro ve, da
potrebujemo njegovo bližino, da se odpočijemo na njegovem srcu. Potrebujemo
njegov mir, pa tudi njegov navdih, da si bomo upali in zmogli začeti znova ali pa
nadaljevati, kjer smo obstali.
Prav in dobro je, da pogledamo nazaj, da v luči vere, v pogovoru z Bogom preverimo
svoje življenje, odnos do sebe, do bližnjih, do Boga. Vsak umik v tišino srca je milosten
trenutek, ko prosimo Gospoda, naj nam pomaga pogledati na osebno, zakonsko,
družinsko in poklicno življenje. Prav je, da v času počitnic skupaj z Gospodom storimo
to, kakor je prav in potrebno, da vsak večer pogledamo na dan, ki se končuje, in svoje
življenje v luči Božje ljubezni, se srečamo sami s sabo in najdemo mir srca.
Umakniti se skupaj z Jezusom v kamrico našega srca prinaša blagoslov, omogoča, da
se zazremo v to, kar je resnično pomembno za življenje, kar omogoča radost in
notranji mir.
Jezus nam govori: Jaz sam jim bom dajal počitek, (...) k vodam počitka jih bom
vodil ...
Počitniški, prosti čas je lahko vir blagoslova za naše življenje. Kakor je vir blagoslova
ena ura, ki jo v nedeljo preživimo skupaj v cerkvi in daje smisel vsem 168 uram v tednu,
tako naj nas umik v kamrico našega srca v času počitnic usmeri na pot veselja skupaj z
našim Bogom in bližnjimi.
Upokojeni župnik Alojz Bek

NAŠ OBRAZ: Jerica Jamer
V tokratni številki Vogelnega kamna
predstavljamo go. Jerico Jamer, našo
župljanko, članico molitvene in biblične
skupine.
Ga. Jerica, prosim, da se nam predstavite.
Rojena sem na Ravnah. Tukaj sem obiskovala
osnovno šolo in gimnazijo. Po študiju v Ljubljani
sem se zaposlila v železarni Ravne. Verouk me
je poučeval župnik Jaroslav Kotnik. Obiskovala sem mladinski verouk in
pela pri mladinskem pevskem zboru, ob nedeljah smo peli pri dveh
mašah. Bilo je lepo.
Ste zvesta obiskovalka svete maše, tudi med tednom, v sredo
zjutraj molite rožni venec. Kaj vam pomeni zvesta hoja za
Kristusom?
Hojo za Kristusom sem nadaljevala tudi v družini, ki sva si jo ustvarila z
možem. Ko sta sinova odrasla, sva z možem veliko romala v
božjepotna svetišča od Marije v Puščavi do Svete gore. Po moževi
smrti sem začela pogosteje hoditi k sv. maši, spoznala sem redne
obiskovalke in nekako nisem bila več tako sama. K molitvi rožnega
venca pred sv. mašo me je povabil g. Slavko Bek.
Že nekaj let ste članica molitvene skupine. Kaj vam pomeni
molitev?
Videla sem, da ob četrtkih verniki ostajajo po maši in sem se priključila
tudi sama. Molitev v skupini je zame lepša in bogatejša, kot če molim
sama.
Lansko leto ste se priključili biblični skupini. Kako se počutite v
njej?
V to skupino sem se pridružila skoraj s strahom, saj sem vedela, da se
srečujete že dolga leta. Sveto pismo sem prebirala že prej, le da sedaj
ob razlagi in pogovorih dobi moje branje dodaten vpogled in spoznanje.
Veseli me, da me je skupina lepo sprejela medse ter se lepo razumemo
in sodelujemo.
Ga. Jerica, zahvaljujem se vam za sodelovanje ter vam želim
zdravja in Božjega blagoslova.
Erna Jesenek

TEMA MESECA – LETO SV. JOŽEFA (5)
Kaj lahko sv. Jožef pove sodobnemu moškemu
Sv. pismo izriše podobo Jožefa, ki ga Bog potrdi v njegovi moškosti.
Pater Vili Lovše, pobudnik t. i. odmikov za moške in začetnik skupin sv.
Jožefa v slovenski Cerkvi, pravi: »Moški naj se vsake toliko časa z Jožefom
pogovorijo, kot bi se pogovorili s svojim starejšim bratom!« To pomaga, da
»nas jeza, strah ali žalost, o katerih se moški običajno pogovarjamo le sami
s sabo, ne razčlovečijo. Obvaruje nas lahko marsikatere zgrešene
odločitve.«
Takšna odločitev je tudi pobeg. Kako se upreti skušnjavi pobega po
Jožefovo? Kot pravi papež, z »ustvarjalnim pogumom«, ki ga moški prejme
iz osebnega stika z Bogom, pomeni pa, da v stiski odkrije moči, za katere
sploh ne misli, da jih ima. Pri Bogu dobi potrditve, npr. notranjo potrditev, ki si
je zelo želi, a jo išče zunaj, pri drugih ljudeh (ženi, otrocih, z imetjem,
videzom …), čeprav lahko potrjuje druge (ženo, sodelavce …) šele, če ga
potrdi Očetova ljubezen. Šele tako dobi pogum za ustvarjalno moško
ljubezen, ki je bolj kot v besedah v dejanjih. To je Božji način moškosti: moški
stori vse, kar zmore, in zaupa Bogu, ki vidi celostno. S tem ostaja ljubeč do
sebe in drugih. Drugače postane zaradi lastnega strahu gluh, slep,
uničevalen. V vsaki vsakodnevni praksi je sposoben biti poslušen Bogu in
odločitve sprejemati iz tega. Ve, da ni vse odvisno od njega. Ni molčeči
anonimnež, pač pa glasna in živa priča. Ni pomembno, koliko je spreten z
besedami, pomembnejše je iskati namen, s katerim ga Bog pošilja v svet, da
ga izpolni. Ko je treba, naredi, kar je treba. (To je tudi vedno prav!) Sprejme in
zavaruje življenje ter poskrbi za vzgojo. Ne beži od odgovornosti. Čeprav je
v družini »najmanj svet«, je postavljen, da družino vodi; je njen skrbnik in
duhovni vodnik. V svoji majhnosti (najmanj svet) se v tem svojem gospostvu
(voditi družino) ne sme prevzeti, le v tišini prisluškovati Božjemu glasu in ga
izpolnjevati.
Veliko pa se lahko sodoben moški nauči tudi iz odnosa med Jožefom in
Marijo. Čeprav je bila Marija Božja »super žena«, kot jo poimenuje pater
Vili Lovše, je potrebovala moževo podporo. Jožef je imel Marijo rad,
skrbel je zanjo, poslušal jo je, bil je njen sogovornik, opora, usmerjevalec,
bil je obzirno in skrito prisoten, spoštoval je njeno dostojanstvo Božje
sodelavke, bila mu je Božji dar, ne le lastnina in predmet strasti.
Naj bo v tem svojem letu sv. Jožef viden, ljubljen, poprošen!
(Po člankih Darje Šneberger Brežnik in Primoža Lisjaka ter izjav p. Vilija
Lovšeta, Benjamina Siterja, Luke Mavriča in Aleša Čerina v Družini št. 51-52,
Božična 2020, in št. 3, 17. januarja 2021 povzela H. M.)

Kakšen zgled je zame sv. Jožef
Sem Jože Krevzel, rojen 19. marca 1943, na
god sv. Jožefa, zato so rekli, da sem prinesel
god v pesti. Takrat je veljalo, da je svetnik
žalosten, če ne uporabiš njegovega imena na
določen dan na koledarju. Skozi leta sem se
začel zavedati njegovega pomena in sem
vesel, da nosim ime zavetnika družine.
Hvaležen sem staršem, ker so mi izbrali to
ime.
Izjavo pripravila Nastja Perovnik

V tej številki končujemo s temo meseca o sv. Jožefu,
ki je tudi zavetnik slovenske dežele. V njej mu je
posvečenih 27 cerkva in še veliko več oltarjev. Njegov
kip je tudi v naši cerkvi sv. Egidija, in sicer na
stranskem oltarju Srca Jezusovega.
Cel oltar naj bi bil iz leta 1710, ko sta ga v čast angelu
varuhu dala postaviti grof Andrej Sichten in njegova
žena Eleonora, najprej pa naj bi bil v cerkvi sv.
Antona.

IZ VEROUČNIH KLOPI
BIRMA V NAŠIH TREH ŽUPNIJAH

V soboto, 26. junija, je v Kotljah prejelo zakrament svete birme 30 učencev 8.
in 9. razreda, isto soboto na Ravnah 36 birmancev in teden dni kasneje na
Strojni trije birmanci. Skupno smo torej letos pripravljali 69 birmancev na
prejem Svetega Duha.
V Kotljah in na Ravnah je birmoval g. nadškof Alojzij Cvikl, na Strojni pa
generalni vikar, kanonik Janez Lesnika. Birmovalca so pozdravili Anže Ivartnik
in Maruša Herman, Jurij Robnik in Maja Mager ter Žiga Šapek in Nika Oblak.
G. nadškof se je z vsemi birmanci srečal še pred birmo na tako imenovani
skušnji, ko se je pogovarjal z njimi in tudi preveril njihovo versko znanje.
Birmanci so to znanje dobro poglobili in ga dokaj suvereno pokazali pri
verouku, pred škofom pa žal nekoliko skromneje.
Birma je v Kotljah in na Ravnah potekala na prostem, tako da so lahko
prisostvovali tudi sorodniki.
Hvala staršem, ki so se lepo vključili v organizacijo slovesnosti, prav tako
hvala vsem župljanom, ki so pomagali pri pripravi.
Katehistinja Marija

Starši so svojim mladostnikom pripravili poslanico, ki jo delno objavljamo.

Drage birmanke in birmanci!
Prav je, da se ob tako pomembnem, enkratnem in zato tudi svečanem
dogodku, kot je prejem zakramenta sv. birme, obrnemo k vam, birmankam
in birmancem, tudi vsi mi – vaši starši.
Prav starši smo bili tisti, ki smo vas, pogosto ob sodelovanju dedkov in
babic, ob vpisu v šolo popeljali še malo dlje, tja za ovinek – popeljali smo
vas v cerkev in veroučno učilnico, kjer se je začela tudi vaša pot vere in
nekoliko drugačnega pogleda na življenje in stvarstvo tega sveta. Zakaj?
Želeli smo, da razen materialne sreče, ki si jo boste tako ali drugače ves
čas ustvarjali s svojim delom, poskušate zaslutiti, začutiti in doživljati v
vašem življenju tudi duhovno srečo, to je tista sreča, ki vam je ne prinesejo
denar in materialne dobrine tega sveta.
In res, malo po malo, počasi, a vendar vztrajno ste tudi duhovno rasli,
včasih neradi in včasih z veseljem obiskovali verouk in nedeljske maše ter
se hote ali nehote srečevali z Bogom, ki vam je ob tem zagotovo večkrat
pomagal.
Danes boste to svojo vero ponovno utrdili z darovi Sv. Duha, ki vas bodo
spremljali v uspehih in neuspehih na vaši nadaljnji poti. Samo prepustiti se
mu morate. To boste storili tako, da boste spoštovali deset Božjih zapovedi
in v svetu, v katerem je danes veliko neenakosti in krivic, hudobij in
nestrpnosti, delali dobro – za vas in za ljudi okrog sebe. Potem bo dobri
Sv. Duh vedno in povsod z vami, pomagal vam bo pri najtežjih odločitvah
v vašem življenju.
Nedvomno pa bo ta Sv. Duh na neki način pomagal tudi nam staršem, saj
bomo tako z manjšo bojaznijo, bolj optimistično in z večjim zanosom zrli v
vaše nadaljnje odločitve in verjeli na srečne konce, majhne in velike.
Drage birmanke in birmanci, zavedajte se, da je v veri moč.
V imenu staršev Matjaž Iršič

Birma na Strojni

Birma na Ravnah

IZ NAŠIH SKUPIN
BIBLIČNA SKUPINA ZOPET V ŽIVO

Zaradi epidemije in njenih ukrepov smo tudi člani biblične skupine morali za
nekaj časa prenehati s svojimi srečanji. Seveda nam je bilo to težko sprejeti, a
je bilo tudi nam na prvem mestu, da ostanemo zdravi. Ker pa smo bili že vsi
navajeni, da brez Božje besede na moremo, smo poiskali drugačne poti za
poglobitev naše vere. Spremljali smo svete maše po različnih medijih. Velika
zahvala gre našemu g. župniku, ki nam je omogočil, da smo lahko vsak dan
spremljali maše iz domače cerkve ter po njih posamezno prejemali sveto
obhajilo in opravili sveto spoved. Katehistinja nam je posredovala kakšno
spodbudo za razmišljanje v času obeh največjih praznikov, ki smo jih morali
obhajati v svojih družinah. Maše pa je polepšala s svojim petjem in igranjem.
Hvaležni smo ji za ves trud, ki ga je vložila, da smo laže ohranili naše vezi,
čeprav samo na daljavo.
Zdrav duh pa potrebuje tudi zdravo telo, zato smo si bili edini, da smo to v veliki
meri udejanjili s pohodi v naravo. Spoznali smo, koliko lepih kotičkov je še
neodkritih v tej naši okolici.
Ko smo se po dolgih mesecih spet srečali na biblični skupini, smo si podelili
vtise, kako smo preživeli čas karantene.
Pavlika: Zelo mi je manjkala skupna molitev rožnega venca. Vsak dan sem šla
peš ali s kolesom v cerkev. Upoštevajoč ukrepe (število ljudi in razdalja) smo
molili rožni venec. Težko je bilo, a tudi to smo z Božjo pomočjo premagali.
Stanko: Tako kot prej sem tudi v tem času veliko molil, a zelo sem pogrešal
naša srečanja. Posebno mi je bilo hudo, da nismo mogli imeti v cerkvi priprave
za tridnevje pred veliko nočjo in se tako bolj poglobljeno pripraviti za naš
največji praznik.
Katehistinja: Veliko časa sem preživela v cerkvi, saj sem sodelovala pri maši,
imela verouk na daljavo in organizirala tudi srečanje po zoomu. Pogrešala pa
sem ljudi in še bolj spoznala vrednost občestva. Žal mi je, da se nismo mogli
srečevati v skupini za starše, zato jo bo verjetno kar težko na novo sestaviti.
Marjan: Kot večina med nami sem pogrešal udeležbo in sodelovanje pri mašah,
praznikih, petje, predvsem pa srečanje biblične skupine, v kateri se
pogovarjamo, se družimo in rastemo v veri. Kljub vsemu sva z ženo pripravljala
vse za praznike in krasila cerkev. Hvala Bogu, da sva lahko spremljala vse po
FB, na zoomu sva se vključevala na razna predavanja (pastir. si, biblični tečaj o
psalmih in srečanje naše biblične skupine). Vesel pa sem, da se spet lahko
srečujemo v živo, saj nas občestvo druži in nas bogati.
Slavica: Dobro v tem času je bilo, da sem res veliko molila, seveda so bile v
ospredju predvsem prošnje, ker je veliko mojih najbližjih zbolelo. Dvakrat sva z
možem peš poromala k sv. Roku na Selah. Duhovno življenje sem si zelo dobro
organizirala, v postnem času sem dobivala dobre spodbude pri svetopisemski
družbi, vsak dan z odlomki iz Svetega pisma, razlago in kratkim razmišljanjem.

V pomoč je bila tudi revija Magnifikat z molitvami, berili in evangeliji za vsak
dan. Ob vseh teh pripomočkih sem še bolj začutila, kako mi manjka naša
skupina, ko smo lahko v živo izmenjali svoje občutke ob prebiranju Svetega
pisma. Občestvo je res zelo pomembno za našo rast v veri.
Slavica Pristavnik
ZAKLJUČNI IZLET ZAKONSKE SKUPINE

Čeprav smo se celo leto dobivali po ZOOM-u, smo se razveselili srečanja v
živo in se tudi dogovorili za zaključni izlet. Odločili smo se, da obiščemo
Strojno. V nedeljo, 20. junija, smo se z družinami, kar dvajset nas je bilo,
zbrali pri cerkvi sv. Urha in se udeležili sv. maše, ki jo je daroval župnik Slavko
Bek. Nato smo se peš, s slovensko zastavo na čelu, odpravili na kmetijo pri
Utku, kjer smo imeli kosilo. Hvala domačim, ki so se res potrudili in nas lepo
postregli. Ko smo se vračali na vrh Strojne, smo se grede ustavili še na kmetiji
pri Janežu. Navdušili nas je ta zaščitena kmetija in prijazni domači, ki so nas
prijazno sprejeli, nam razkazali domačijo, ki je vsa v lesu, in nas lepo pogostili.
Hvala. Polni lepih vtisov smo se nato vrnili v dolino.

Hvala vsem za lep dan, posebna hvala našemu duhovnemu voditelju g. Beku.
Marjan Rupreht
IZLET BIBLIČNE SKUPINE NA ŠENTANEL

V začetku julija je biblična skupina Župnije Ravne romala na Šentanel.
Romanje smo pričeli s sveto mašo v cerkvi svetega Danijela. Poslušali smo
berilo Jakob se bori z Bogom in dobi ime Izrael. Božja beseda nas je
nagovorila, da ima Bog za vsakega izmed nas načrt. Ali poznamo svoje
duhovne boje? S pomočjo vere poskušamo slediti Bogu.
Iz vasi smo pot nadaljevali do kapelice svete Uršule, kjer smo se ustavili za
molitev in petje. Ves čas nas so nas spremljali lepo vreme in lepi razgledi od
Uršlje gore do Pece in Podjune. Nato smo se z avtomobili odpeljali do kmetije
Povh v Šentanelski reki. Imeli smo voden ogled mlina na vodni pogon, od
mlinskih kamnov in stop. Ogledali smo si vrste žit, od pire, rži, pšenice, ajde.

V sklopu mlina je tudi mlinarska soba z
delavnico. Romanje smo zaključili s
poznim kosilom in družabnim delom.
Za organizacijo in vodenje izleta sem
poskrbela, ker je Šentanel moj rojstni
kraj in se vanj rada vračam.
Veronika Šart

ZGODILO SE JE
NA ŠKOFOVSKEM POSVEČENJU MAKSIMILJANA MATJAŽA

Na nedeljo Svete Trojice, 30. maja, je v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata
v Gornjem Gradu potekalo škofovsko posvečenje našega rojaka msgr.
Maksimilijana Matjaža, ki ga je papež Frančišek imenoval za novega celjskega
škofa.
Veličasten dogodek, ki sem mu prisostvovala tudi sama, se je v gornjegrajski
cerkvi pričel ob 15. uri. V cerkvi smo bili zbrani Maksimiljanova oče Ciril in sestra
Veronika z družino, predsednik slovenske vlade, celjski župan, predstavniki
župnij celjske škofije in prijatelji, ko je kandidat za škofa v slovesnem sprevodu
pristopal k oltarju. Spremljalo ga je okrog 90 duhovnikov in 15 škofov. Glavni
posvečevalec je bil apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich,
soposvečevalca pa nadškof metropolit Izmira msgr. Martin Kmetec in upokojeni
celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek. Nuncij je v nagovoru s pomenljivi
besedami začrtal poslanstvo novo posvečenega škofa: »Škofovska služba ni
čast, ampak služenje. Ne izgubi se v denarju, ne izgubi duše v ekonomskih
zadevah! Si apostol, ostani preprost in dostopen, bodi blizu vsem, še posebej
ubogim! Opravljaj službo kateheta, bodi zavzet za Gospodovo hišo! Ne boj se
povabiti kristjanov k sodelovanju, zaupaj laikom naloge, ki jih lahko opravljajo,
bodi zvest svetemu očetu!«
Zahtevne naloge in izzivi, a v teh nuncijevih besedah je izrečen ves ideal, ki bi
mu morala slediti katoliška cerkev. Upamo, da bo novemu škofu to uspevalo. Ob
koncu posvečenja je razložil svoje škofovsko geslo Oče poveličaj svoje ime: te
besede povezujejo ves evangelij, Jezus gre v ljubezni do konca, svoje življenje
daruje, ko se osvobodi strahu. In škof Matjaž je dejal še, da mu je to molitev Bog
položil v srce.
Tako se je v Gornjem Gradu zaključilo škofovsko posvečenje, naslednji dan pa
je bila v Celju umestitev novega škofa.
Katehistinja Marija

ZAHVALNA SLOVESNOST ZAKONSKIH JUBILANTOV

V nedeljo, 13. junija, smo imeli v naši župniji v cerkvi sv. Egidija zahvalno
slovesnost zakonskih jubilantov. Sv. mašo je daroval župnik Edvard Vajda.
Zakonski pari smo obnovili poročne zaobljube, nato nas je župnik blagoslovil
in nam podaril knjižico Sonce mojega življenja. V zakonu je veliko sonca in
veselja, pa tudi skrbi in ranjenosti. V težavah sprejmimo medse Gospoda, ki je
to sonce, ki nas blagoslavlja in nam lepša življenje. V naših odnosih je
potrebno troje: ljubezen, spoštovanje in odpuščanje.
Slovesnost so polepšali cerkveni pevci z ubranim petjem, po maši pa je sledila
pogostitev pod šotorom. Prisrčna hvala vsem, ki so pripravili slovesnost: go.
župniku, pevcem in sodelavcem Karitas. Bogu hvala za lep dan.
Erna Jesenek in Pavlika Lipovnik
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA URŠLJO GORO

Bilo je čudovito vreme za pohod naših treh župnij na Uršljo goro. Kljub temu
se nas je romanja udeležilo malo, a kljub vsemu sta med sv. mašo, ki jo je
daroval župnik g. Bek za vse romarje in pohodnike, odmevali pesem in
molitev v zahvalo in za lep dan. Utrujeni in zadovoljni za vse lepo, kar nam
ponuja Božje stvarstvo, smo se veseli vrnili v dolino z obljubo, da se naslednje
leto spet srečamo pri sv. Uršuli na Gori.
Marjan Rupreht

ZANIMIVOSTI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Zapis v župnijski kroniki – 1932
Vsled bolehnosti je g. župnik Josip Rehar prosil za župnijo sv. Lenart pri
Veliki Nedelji, jo dobil in 1. maja nastopil. Za provizorja je bil imenovan
g. kaplan iz Dravograda Barbič Mihael, ki je župnijo dobil in 1. septembra
bil umeščen po g. dekanu Mateju Rieplu iz Prevalj.
V nedeljo dne 12. junija 1932 je bil na Prevaljah dekanijski evharistični
kongres, pri katerem je sodeloval tukajšnji mešani cerkveni zbor.
Katoliško prosvetno društvo v Guštanju je dne 30.10. priredilo
»Slomškovo proslavo« v spomin 70 letnice smrti.
Pripravil Alojz Bek
POVABILO NA ORATORIJ

ORIGINALEN.SEM
Od 23. do 27. avgusta 2021 vabimo otroke
na počitniški program. Zanje bomo skrbeli
katehistinja, voditeljica animatorjev, Marija
Prikeržnik, župnik Edi Vajda in skupina
animatorjev.
Osrednji lik letošnjega oratorija je Carlo Acutis.
Bil je običajen najstnik, ki je imel rad računalnike in
gledal filme. Izjemen pa je bil zaradi globokega
odnosa z Bogom, žive vere, dobrosrčnosti in
čudežev, ki se dogajajo po njegovi smrti. Umrl je
leta 2006, ko je bil star 15 let, zaradi levkemije. Za
blaženega je bil razglašen lani. Njegov moto je bil:
Evharistija je moja avtocesta v nebesa!
☺ Vsak dan od 9.30 do 15.00.
☺ V PONEDELJEK, ČETRTEK IN PETEK bo potekal na RAVNAH
PRI CERKVI, V TOREK IN SREDO v KOTLJAH PRI ŽUPNIŠČU. Če
bi kdo od otrok potreboval prevoz, nam sporočite.
☺Zaključek (ORATORIJSKA SV. MAŠA) bo v PETEK, 27. avgusta, ob
13.30 v župnijski cerkvi na Ravnah. Vabljeni starši!
☺Priporočeni prostovoljni prispevek 25 € (5 € na dan). Z njim bomo
lahko poskrbeli za material za delo v delavnicah, vsakodnevni topli obrok,
organizacijo …
☺Prijave zbiramo do vključno 15. avgusta. Prijavnico, ki so jo starši
dobili po e-pošti, lahko oddate v župnijski pisarni vsak dan po sv. maši (ob
19.30), razen v sredo, ali v poštni nabiralnik na Župnijskem domu na
Ravnah.

NAPOVEDNIK
ź21. julij, sreda – romanje na Brezje za starejše;

organizira Karitas
ź25. julij, nedelja – lepa nedelja pri sv. Marjeti v Kotljah;
ob 10.00 sv. maša s procesijo
ź1. avgust, nedelja – lepa nedelja pri sv. Neži na Koroškem Selovcu; ob
11.00 slovesna sv. maša s procesijo in blagoslov avtomobilov
ź11. avgust, sreda – romanje na Zaplaz; organizira molitvena skupina
ź15. avgust, Marijino vnebovzetje, nedelja – sv. maša ob 9.00
ź23. - 27. avgust – oratorij za vse tri župnije
ź2., 3., 6., 7. september – vpis k verouku za veroučno leto 2021/22
ź2. september, četrtek – ob 18.30 tridnevnica pred lepo nedeljo
ź3. september, petek – ob 18.30 tridnevnica pred lepo nedeljo
ź4. september, sobota – ob 18.30 tridnevnica pred lepo nedeljo
ź5. september, nedelja – ob 10.00 slovesnost lepe nedelje
ź8. september, sreda – ob 16.30 sv. maša pri Rutnikovi kapeli
ź12. september, nedelja – ob 15.00 srečanje bolnih in ostarelih; zvečer
ob 19.00 ni sv. maše
ź13. september, ponedeljek – začetek novega veroučnega leta

KRSTI - POROKE - POGREBI
Zakrament sv. krsta so prejeli: 11. Erik Vožič; 12. Mark Strmčnik;
13. Liam Kompan; 14. Tim Gril; 15. Neja Grubelnik; 16. Vid Konič; 17. Ela
Kogelnik; 18. Lovro Žuman; 19. Valentin Rošer; 20. Tija Kralj.
Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.
H Gospodu po večno plačilo so odšli: 22. Ferdinand Igerc, 91 let,
Ob Suhi 24; 23. Jožef Rek, 39 let, Javornik 37; 24. Vida Godec, 86 let,
Dobja vas 156; 25. Marija Sibečnik, 81 let, Dom na Fari; 26. Marija
Tratenšek, 85 let, Dobja vas 146; 27. Franc Paradiž, 89 let, Dobja vas 78.
Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. V juniju ste zanj
darovali 10,57 €.

