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OB NOVEM ŠOLSKEM IN VEROUČNEM LETU
Vloga in pomen krščanske vzgoje
K razumevanju in sprejemanju Božje modrosti nam pomaga krščanska vzgoja. Ta 
se začenja v domači družini, še zlasti z besedo in zgledom staršev pri delu, molitvi 
in sprejemanju življenja. Nato pa jo kristjani dopolnjujemo v Cerkvi s katehezo, 
bogoslužjem in različnimi oblikami sodelovanja v skupnosti.
Ob razvijanju uma in telesa ne smemo zanemariti duha. Lep zgled nam je blaženi 
Anton Martin Slomšek, zavetnik vernih učiteljev, katehetov in staršev. Takole je 
spodbujal: »Krščanska vzgoja mi najbolj na srcu leži ... Veliko znati in malopridno 
ravnati žali Boga in škodi ljudem. Samo z znanostmi preobložen um dela mrzle 
razumnike. Toda razum zanemarjati in samo čustvo srca gojiti, vodi do sanjaštva. 
Oboje je škodljiva vzgoja. Žal, da se je v naših šolah vse preveč le na razvijanja 
uma merilo, premalo pa na blaženje srca.« In drugje: »Časi so taki, kakršni smo 
ljudje. Do boljših časov bomo prišli le preko boljših ljudi, če jih bomo vzgojili!« Naj 
nam bo Slomšek zgled in priprošnjik!
Jezus je govoril o tem, da je treba izbrati boljše in vredno. Kako izbirati prave 
dobrine, možnosti in priložnosti? Pred vami, dragi starši in otroci, bo veliko 
možnosti, poleg šole še ponudbe športnega, glasbenega, razvedrilnega 
področja. Ne bi bilo prav, da se ob šoli ne bi posvečali še čemu dobremu, a pri tem 
ne smemo pozabiti na Boga! 
Spodbujam vas, dragi starši in dragi otroci, da bi mogli prav izbrati, da bi vero v 
troedinega Boga dobro poznali ter uresničevali tudi v bogoslužju in življenju. To 
naj nam bo osebna in družinska vrednota, podedovana po starejših. Zato jo 
ohranjamo, razvijamo in posredujmo naprej. To vam želim kot duhovnik in bom 
molil za vas, dragi otroci, starši, učitelji in kateheti, da bi mogli prav opravljati svoje 
poslanstvo in bili veseli kristjani. Naj bo Bog z vami v novem obdobju.

Žpk. Edi Vajda



Župnijski svet je na predlog župnika potrdil, da ga. Erna in ga. Lizika 
prejmeta Škofijsko priznanje za dolgoletno nesebično pomoč v župniji.

Utemeljitvi za priznanje

ERNA JESENEK prihaja iz Selnice ob Dravi. Na 
Ravnah si je ustvarila dom in družino. Hitro se je vključila 
v življenje ravenske župnije. Pred skoraj 40 leti jo je 
takratna katehistinja Zora Praper povabila v molitveno 
skupino. »Bilo nas je malo, a začeli smo,« pravi Erna. Ko 
je prišel za župnika g. Bek, je želel, da se molitvena 
skupina poveča in razširi. Ga. Erna je bila naprošena za 
voditeljico. Z veseljem je to nalogo sprejela. Danes je 
voditeljic več, ga. Erna je še vedno med njimi. Torej za 
go . Jesenkovo lahko rečemo, da je zvesta molivka v 

naši župniji, da je veliko storila za rast molitve med župljani, da veliko moli 
za duhovne poklice. Vključila se je v biblično skupino, katere članica je že 
vrsto let in hkrati bralka beril. K maši prihaja skoraj vsak dan, večkrat 
pomaga pri kakšnih delih v župniji. Preko 20 let je bila sodelavka v 
uredništvu Vogelnega kamna. Ko se je leta 2000 upokojila, jo je g. Bek 
prosil, da bi skrbela v pisarni za matične knjige. Vanje že 22 let skrbno sproti 
vpisuje krste, pogrebe in poroke v župnijske matične knjige, ob koncu leta 
pa naredi celoten prepis, ki se potem odda na škofijo. Skrb za matične 
knjige je skrito, neopazno delo, pa vendar zelo potrebno. Z njim se precej 
razbremeni g. župnik. 

ELIZABETA HUDRAP, znana kot Lizika, je rojena v 
ravenski, guštanjski fari. Že kot mlado dekle je 
sodelovala v župniji sv. Egidija. Pomagala je pri različnih 
delih že v času župnikovanja g. Jaroša. Za go. Liziko bi 
lahko rekli: »Je marljiv, tih, včasih neopazen, pa vendar 
zelo pomemben kamenček v mozaiku naše župnije.« 
Kar nekajkrat je sprejela vlogo birmanske voditeljice, 
takrat, ko so v župniji še redno delovale birmanske 
skupine. Trudila se je mladim z zgledom in besedo 

kazati pot k Jezusu. Bila je med prvimi bralkami berila. Ko še mnogi niso 
najbolje sprejemali, da berilo berejo laiki, je ga. Hudrap z globoko vero in 
ponižnostjo pristopala k ambonu in prebirala Božjo besedo. Seveda to 
poslanstvo opravlja še danes. Članica biblične skupine je od samega 
začetka, kar pomeni že 28 let. Na predlog g. Beka je sprejela poslanstvo 
izredne delivke obhajila. S ponižno vero pristopa k oltarju in deli Božji kruh. 

Erna Jesenek in Lizika HudrapNAŠ OBRAZ: 



Dolga leta je zelo aktivna v molitveni skupini; je tudi ena izmed voditeljic, ki je 
bila nekaj časa tudi animatorka za duhovne poklice. Kljub obilici dela doma 
najde čas za Božje svetišče, saj je vključena v skupino čistilk in pri krašenju. 
Vrsto let je bila ob praznikih in slovesnostih skupaj z možem Lipijem 
nepogrešljiva v župnijski kuhinji. V župnišču so nemalokrat deležni njenih 
dobrot in pridelkov z njenega skrbno obdelanega vrta. 

 Župnik Edvard Vajda
P. S.
V imenu vseh župljanov izreka uredništvo Vogelnega kamna prejemnicama 
priznanj iskrene čestitke!

Še zadnje poročilo s sinodalnih 
pogovorov
Poudarki s sinodalnega pogovora 
biblične skupine na temi ODKRIVATI 
RAZLIČNE KARIZME OZ. DAROVE 
VERNIKOV in SLUŽENJE LAIKOV

Dobre izkušnje skupne hoje

Poglobljeno praznovanje lepe nedelje, božiča, velike noči in drugih 
praznikov, naše sodelovanje pri zunanji pripravi, druženje ob zaključku 
praznovanj, veliko ljudskega petja, lepo sodelovanje otrok s petjem pri 
mašah; delovanje različnih skupin, župnijski list Vogelni kamen z bogato 
versko  vsebino; pohvala za župnijska romanja, bogati adventni večeri, 
svetopisemski maraton, oratorij za otroke, šmarnice; organizirani srečanji 
jubilantov in starejših enkrat letno v cerkvi; pohvala za lepe, duhovno bogate 
pridige obeh duhovnikov brez navezave na politiko ali kritiziranja; v župniji 
možnosti duhovne poglabitve, pridobivanja znanja in dobrih izkušenj, rasti v 
veri, povezovanja

Težave ali ovire pri skupni hoji 
Pomanjkanje časa in premalo zanimanja za verske dogodke; včasih šibki in 
neodločni, nepripravljeni na sodelovanje, neposlušni in neprilagodljivi; še 
vedno se čuti razdeljenost, ki se je zgodila ob prihodu g. Boštjana, nekateri 
župljani sploh ne pridejo več; kraj in župnija nista povezana; škandali v 
Cerkvi (pedofilski in finančni) tudi vplivajo na sodelovanje v župniji in obisk 
maš; ni mladinskega verouka in maš, prilagojenih mladim, prav tako ne 
otrokom; nemoč pri reševanju zasvojenosti v župniji 

 

TEMA MESECA: 
SINODA 

VESOLJNE CERKVE – 9



In kaj lahko storimo (osebno ali v skupini)?
Molimo rožni venec za različne namene, vsakodnevno branje Sv. pisma; 
pripraviti se na zakramente in jih pogosteje prejemati; sodelovanje s tistimi, 
ki so se oddaljili od Cerkve; najti primeren način in povabiti tiste, ki so zaradi 
razkola ob menjavi župnika odšli; pomoč pri fizičnem delu v župniji; 
opravljati dobra dela, skrbeti za okrasitev in urejenost notranjosti cerkve

 Katehistinja Marija

SREČANJE ŽUPNIJSKIH GOSPODINJ 

V petek, 27. julija, na god sv. Marte, je v Marijini romarski cerkvi na Homcu pri 
Slovenj Gradcu potekalo tradicionalno srečanje gospodinj, pomočnic in 
pomočnikov. Slovesno sv. mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval 
nadškof Alojzij Cvikl in se zahvalil vsem, ki se posvečajo strežbi in s tem 
pomagajo duhovnikom, da se lahko bolj posvečajo duhovnemu poslanstvu, da 
so župnije kraj gostoljubnosti in sprejemanja in odprte za vse. Po maši smo 
romanje nadaljevali v župniji Št. Ilj pod Turjakom, kjer je bilo skupno kosilo in 
kjer smo srečanje zaključili z litanijami Matere Božje.

Jožica Rupreht
SREČANJE SODELAVCEV KARITAS NA KOPAH

V petek, 19. avgusta, je bilo ob kapeli sv. Ane na Kopah že 11. romanje 
sodelavcev in prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije pod geslom 
Ljubezen je samo ena. Kot je povedal generalni tajnik Darko Bračun, je to 
»priložnost, da se jim zahvalimo za požrtvovalno delo, po drugi pa, da ponovno 
podoživijo svoje poslanstvo, spodbudijo drug drugega k nadaljevanju dela. 

IZ NAŠIH SKUPIN

Zastopniki naše Karitas na Kopah



Tako število zbranih je pomenilo, da je Karitas živa v naši nadškofiji. Pri delu 
opažamo, da ljudi danes zelo skrbi, kako bodo preživeli jesen in zimo ob 
povišanju cen energentov, hrane … V to stisko želimo prinesti upanje, da 
nismo sami, vedno se lahko obrnemo na nekoga. Hkrati pa glasno povemo, kaj 
je potrebno na državni ravni storiti, da bo življenje v Sloveniji človeka vredno.” 
Srečanje je ob pomoči ŽK Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec in ŽK 
Šmartno pri Slovenj Gradcu organizirala domača, ŽK župnije Št. Ilj pod 
Turjakom pod vodstvom Jožeta Urbancla. Somaševanje 13 duhovnikov z 
župnikom Martinom Tajnikom, predsednikom NŠKM Brankom Mačkom in 
goriškim nadškofom Karlom Marija Redaellijem ter ob asistenci diakona je 
vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Ob koncu maše je nadškof Redaelli, predsednik italijanske Karitas, tudi kratko 
nagovoril zbrane. Po skupnem kosilu je sledil sprehod po Kopah, bila je 
priložnost za molitev in medsebojna srečanja. Romanje, ki se ga je udeležilo 
okoli 350 prostovoljcev Karitas, so sklenili z večernim okrepčilom, kratkim 
kulturnim programom in večernicami.  

Povzeto po spletu

ROMANJE STAREJŠIH NA BREZJE
Po dveh letih omejitev zaradi covida so se letos prostovoljci Karitas odločili, da 
bodo to romanje spet organizirali, kot je bilo organizirano včasih. Go. Jožico 
sem vprašala, če je kakšna možnost, da bi se tega romanja udeležila s svojo 
sestro. Najina velika želja je bila uslišana.

Bila je sreda, 20. julija. Ob 7.00 smo se odpeljali proti Brezjam. Na Klancu pri 
Grajski vasi se nam je pridružila moja sestra. Med potjo sta nas pozdravila g. 
župnik in ga. Jožica v imenu Karitas. Oba sta nam zaželela prijetno romanje. Z 
molitvijo, pesmijo in pogovori nam je pot hitro minila. Sveto mašo pri Mariji 
Pomagaj na Brezjah je daroval naš župnik g. Vajda. Z molitvijo smo se 
priporočali za zdravje vseh naših in za mir v svetu. Zahvalili smo se za vse 
prejete darove in Božje varstvo. Tudi s petjem, ki ga je vodila ga. Marjana, smo 
počastili brezjansko Marijo.

Sledili so skupno kosilo, druženje in pot proti domu. Za kratek čas smo se 
ustavili na Trojanah.

Ne morem opisati sestrine in svoje hvaležnosti ter hvaležnosti vseh romarjev. 
Hvala vsem prostovoljcem Karitas, g. župniku za duhovno vodstvo in molitve 
ter ge. Marjani za lepe pesmi.

Naj vas Bog in sv. Marija Pomagaj še naprej obdarjata z ljubeznijo!
 Angela Hajzer

ZGODILO SE JE



LEPA NEDELJA PRI SV. NEŽI
Sveta Neža je zavetnica čistosti, devic, vrtnarjev in otrok. Godovni dan je 21. 
januarja, lepo nedeljo pa praznujemo v poletnem času prvo nedeljo  vavgustu. 
Priprave so potekale že cel teden. Župljani so očistili cerkev, spletli vence in 
okrasili oltarje. Začetek pobožnosti smo pričeli s procesijo z Najsvetejšim, s 
katero so nosilci bander in neba, pevci, ministranti, godbeniki in farani krenili do 
vseh štirih oltarjev, ki so jih postavile pridne roke vernih družin, na že ustaljenih 
lokacijah. Pri procesiji smo molili in prosili za blagoslov polja, proti streli in 
gromu, za dobro državo, varstvo pred ujmami in bogato letino. Tako je praznik 
lepe nedelje potekal v zahvalo Bogu za pretekla prejemanja ter priprošnjo za 
pomoč in navzočnost v prihodnje med nami.
V cerkvi je domači župnik Edi daroval sveto mašo. V evangeliju po Luku smo bili 
opozorjeni, da moramo biti vedno pripravljeni za nebeško kraljestvo. Bogat 
obred smo zaključili s skupnim petjem z lepo pesmijo Marija pomagaj nam 
sleherni čas. Po sv. maši je bil še blagoslov avtomobilov v čast sv. Krištofu. 
Zahvala vsem župljanom za pomoč pri izvedbi lepe nedelje pri sv. Neži.

Veronika Šart 

ORATORIJ 2022
Potekal je od 22. do 26. avgusta, od pol desetih do treh. Dvig in spust zastave, ki 
so jo izdelale animatorke, sta vsak dan naznanila začetek in konec. Osrednji lik 
je bil Ignacij Lojolski, svetnik iz srednjega veka. Animatorji so sprva zavihali 
nosove, češ ali ne bi lahko bil kakšen bolj sodoben svetnik, kot npr. lani. Nato jim 
(nam) je zlezel pod kožo. S svojo viteško neustrašnostjo, bojevitostjo in 
pogumom je nagovarjal. Ko je Manca, ki je njegovo vlogo odlično igrala, na 
Ptujski gori pri Mariji na oltar odložila ščit in meč, je bilo za vse presunljivo. 
Ignacij se je sklenil bojevati s ščitom Jezusa Kristusa. Otroci so izdelali 
prečudovite ščite z znakom IHS (Jezus Kristus Odrešenik). 

IZ VEROUČNIH KLOPI



Izdelali smo seveda tudi meč, za katerega smo iz Svetega pisma izvedeli, da 
naj bo meč DUHA, kar je Božja beseda.  Sveti Ignacij nam je ves teden kazal, 
kako pomembno se je prav odločati, učil nas je razločevanja med dobrim in 
slabim. Animatorji so se odlično vživeli v vloge babice in Tomaža, ki sta 
pripovedovala, kako je živel Ignacij. Odlično so zaigrali  vloge vojakov, 
kapitana ladje, sobratov v duhovništvu ter hudička in Božjega Duha, s katerimi 
se je srečeval Ignacij.  Bil je oratorij, poln petja, himna nam je šla vsak dan 
boljše, na koncu smo v njej že prav uživali. Bil je oratorij, poln molitve v cerkvi 
ter tudi pri kosilu in na romanju; bil je oratorij, poln iger, tudi vodnih. Ker bil 
Ignacij sprva vitez – vojak, smo v gosteh imeli vojaškega kurata in vojakinjo 
slovenske vojske. Hvala vsem 12 animatorjem in župniku Ediju za ves trud.  
Hvala donatorjem, ki so bili: Občina Ravne, Kolpingova družina Kotlje, 
Koroške perutnine Hermine Wech, Bistro in Kavarna Punkt, Gostišče Delalut, 
župnija Ptujska gora in Hajdina; hvala g. Mateju Jakopiču in ge. Valentini 
Klemenčič, ge. Katji Cvilak, ge. Jelici Sovič, g. Marjanu in ge. Jožici Rupreht ter 
Foto Ocepek. Pomagali ste, da je 60 otrok uživalo.

Vtisi animatorjev
ź Manca L.: Na oratoriju sem bila prvič animatorka, imela sem se super, 
otroci so bili v redu, radi so sodelovali in nasploh so bili prijetni. Oratorij je 
minil prehitro.
ź Karin: Naporno, vendar lepo. Upam, da bo naslednje leto tudi tako 
nepozabno. 
ź Erika: Zame je bil oratorij lepa in zabavna izkušnja, kako paziti in 
motivirati otroke. Vesela sem, da sem imela v svoji skupini tako pridne in 
motivirane. 
ź Ema: Oratorij je bil zelo lepa izkušnja. Še kdaj bi jo ponovila.
ź Evita: Na oratoriju smo lepo preživeli zadnje dneve poletja pred pričetkom 
šole. 
ź Benjamin: Super je bilo, otroci so bili pridni in so ubogali. 



KRSTI - POROKE  POGREBI-

Zakrament sv. krsta so prejeli: 27. Atina Lebar; 28. Viktorija Lebar; 29. Eli 
Pavlovič; 30. Sofia Kogelnik; 31. Marcel Jevšnik.

Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.

H Gospodu po večno plačilo so odšli: 27. Peter Ošlovnik, 84 let, Dom 
Črneče; 28. Elizabeta Bukovec,  95 let, Trg svobode 6 a; 29. Ivan Poredoš,   
72 let, Javornik 44; 30. Antonija Plevnik,  81 let, Javornik 19; 31. Cvetka Rek, 
69 let, Kotlje 37; 32. Stjepan Jurovič, 92 let, Čečovje 45 c; 33. Anton Uršnik, 
81let, Janeče 22; 34. Janez Božič, 83 let, Tolsti vrh 60 b.

Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. 
Poleti ste zanj darovali 93,57 €.

ź 8. september, četrtek – ob 16.30 sv. maša pri Rutnikovi kapeli

ź 10. september, sobota – romanje molitvene skupine; ob 6.30 
odhod avtobusa z Raven na Ptujsko goro (nadškofijsko srečanje 
za nove duhovne poklice)

ź 11. september, nedelja – ob 15.00 srečanje bolnih in ostarelih

ź 12. september, ponedeljek – začetek novega veroučnega leta

ź 18. september, nedelja – katehetska nedelja (pri maši ob 10.00 sodelovanje 
otrok)

ź 25. september, nedelja – Slomškova nedelja

ź 2. oktober, nedelja – rožnovenska nedelja

NAPOVEDNIK

ź Manca J.: Imela sem se super. Lepo sem se razumela z animatorji in tudi z 
otroki. Čudovita izkušnja tudi letos. 
ź Neža: Otroci so bili prijetni, bilo je zabavno, na poti so bili vzponi in padci, a 
skupaj smo zdržali. Naslednje leto imam namen spet priti. Zadnji dan pa je 
vedno tako čustven, vsi objemajo in se poslavljajo.

Izjava ene izmed mater
Urška Petrič: Letošnjega oratorija se je udeležilo kar pet otrok iz naše 
družine. Z vsakim novim dnevom so pridobili dragocene izkušnje in 
nepozabne spomine. Po pogovoru z njimi sem prepričana, da se bodo tudi 
naslednje leto odločili za tako obliko preživljanja prostega časa. Vsa pohvala 
ge. Mariji, g. župniku, animatorjem, kuharjem in vsem ljudem dobre volje, ki 
so poskrbeli, da so se naši otroci tako dobro počutili.

Marija Prikeržnik, vodja oratorija
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