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V postu je priložnost, da se spreobrnemo
Postni čas je s svojo simboliko trpljenja navidezno nasprotje
predbožične svetlobe in lepega ter pričakovanja Jezusovega rojstva, a
ravno ta čas doseže globino našega verovanja, saj se nam Božji Sin
približa v vseh razsežnostih: v trpljenju, bolečini in odpovedi, z
zaupanjem v Očeta in končno zmago nad smrtjo. Jezus nam (po)kaže,
da z odločitvijo za dobra dela, odpoved in molitev lahko premagujemo
temo in praznino, ki se kažeta tudi v današnjem svetu.
Večkrat nam pove, da ni pomembno samo, kaj smo naredili, ampak
tudi, kaj smo opustili. Nespoštovanje svetosti življenja jemlje življenja
ter rani v vojnah in nasilju, v spolnih zlorabah in izkoriščanju. Bogata
družba se z evtanazijo vse bolj otepa starejših in jih opredeljuje
predvsem kot strošek in breme. Brani se otrok, ker so napor, in jih
odpravlja ali zanemarja. Brezbrižnost nam zoži pogled samo na naš
lastni vrtiček. Zanikanje Božjega in napuh nas prepričujeta, da s
pomočjo znanosti, tehnike in splošne blaginje vse zmoremo sami.
Samovšečnost je dobila širne razsežnosti z digitalno preobrazbo, ki nas
vrti okrog lastne osi. Pohlep nas žene h kopičenju dobrin, hlastamo po
užitku … Tako ostajamo talci nagonov, lupina brez vsebine, ulična
svetilka brez luči.
Post nam ponuja priložnost, da naredimo korak od telesnega k svoji
duši, od sebičnosti k dobroti, od zmede do poti k sočloveku, od
neznanja k znanju, od napuha k ponižnosti. Kaj naj konkretno storimo,
je preprosto zapisano v telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Zaključek
je preprost, zate in zame: vsaka minuta je dragocena, da naredimo kaj
dobrega za bližnjega in to bogastvo ponesemo v večnost.

Žpk. Edi Vajda



V lanskem adventu je imel v naši župniji
predavanje o romanju po Jakobovi poti
v Španiji. Nad njegovo izčrpno
pripovedjo smo bili navdušeni, zato smo
ga prosili, da nekaj o tem napiše za naš
župnijski list. Čeprav so romanja bolj
poletna tema, pa nam prav postni čas, v
katerem smo prejeli članek, priporoča
»romanje v svoje globine«.
Prosim, če se na kratko predstavite.
Izhajam iz kmečke družine v župniji

Dramlje kot najmlajši izmed štirih otrok. Odločitev za duhovniški poklic me je
vodila v šolo v Maribor in Ljubljano. Po posvečenju l. 1997 sem bil kaplan v
Gornji Radgoni in Negovi, nato pa šest let v Rimu na študiju zgodovine Cerkve.
Po vrnitvi sem bil nekaj časa profesor za vero in kulturo na Škofijski gimnaziji v
Mariboru ter odgovoren za dijake in študente v nastajajočem dijaškem domu. Po
nekajmesečnem bivanju v Gradcu sem bil do lani župnik v rojstni župniji bl. A.
M. Slomška na Ponikvi, sedaj pa sem v župniji Videm – Krško in soupravljam
župnijo Zdole.
Kako ste se odločili za Camino in kakšne priprave ste za to imeli?
Do odločitve je prišlo bolj po naključju. Nekoč je na nekem družinskem obisku
naneslo, da je bil prav takrat na TV dokumentarec o tej poti. Sogovorniki so me
nagovarjali, naj grem. Ker se je čez dve leti, torej l. 2021, napovedoval moj 50.
rojstni dan in je bilo zaradi svetnikovega goda na nedeljo leto razglašeno za
Jakobovo, se je začela misel na pot. Zaradi koronavirusa sem jo prestavil v l.
2022, ki pa je sovpadlo še z eno prelomnico vmojem življenju – koncemmojega
13-letnega delovanja na Ponikvi.
Med samim kaminom sem veliko razmišljal o tem, kaj me je gnalo na pot.
Ugotovil sem, da sem v prvi vrsti romar, torej da želim priti na grob apostola in
prvega mučenika Jakoba, ki mu je uspelo pristno živeti evangelij.
Izkazalo se je tudi, da je izkušnja romanja peš zelo drugačna. V Composteli sem
pred leti že bil, a z letalom in avtobusom, saj mi pešačenje takrat še ni
predstavljalo kakšne vrednosti. Mnenje sem spremenil po izkušnji pohodništva
po nekaterih predelih Slovenije in slovenske Koroške v Avstriji. Sodelujem tudi
pri Društvu Slomškova romarska pot, ki povezuje vse Slomškove kraje, tudi
vaše (Prevalje – Brinjeva gora – Sv. Križ nad Dravogradom). Z zanimanjem sem
opazoval, kako je zamišljena in organizirana Jakobova pot, ki je brez dvoma
ideal tudi za Slomškovo. Nenazadnje je bil namen mojega romanja tudi
preverjanje fizične in logistične sposobnosti, saj je pot dolga in zahtevna po
razdalji in času.
Prosim, če na kratko opišite svoje romanje.
Med množico Jakobovih poti sem se odločil za klasično francosko. Začne se v
Franciji v kraju Saint-Jean-Pied-de-Port, vodi čez Pireneje v Španijo, skozi
mesta Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del
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Bierzo, Sarria, Portomarín, Palas de Rei, O Pedrouzo. 29. dan romanja sem po
približno 800 km hoje prispel k sv. Jakobu v Compostelo, kjer sem bil opoldne
pri osrednji romarski sv. maši. Naslednje štiri dni sem hodil še okoli 120 km proti
krajema Finisterre in Muxía, najbolj zahodni legi na celinski Evropi, ki veljata za
konec sveta. Pri svetišču Virgen de la Barca v Muxíi sem romanje končal.
Na poti je predvsem veliko priložnosti za srečevanje ljudi z vseh koncev sveta.
Moje romanje je sovpadalo z začetkom svetovnega srečanja mladih v
Jakobovem letu. To je bilo posebej čutiti na zadnjih 100 km, ko smo se z mladimi
srečevali na posebej lepih večernih mašah.
Omenil bi tudi nekaj zapletov, npr. tega, da za polet prek Londona, ki sem si ga
rezerviral, ni zadostovala osebna izkaznica, zato sem si moral rezervirati drug
let. Za nameček so na letališču izgubili moj nahrbtnik, ki so najdenega lahko
dostavili le na moj slovenski naslov. In tako je nahrbtnik romal domov, jaz pa v
Španiji v trgovino po novo opremo … Težava so bili tudi žulji na nogah …
Kaj Vam je pomenilo romanje za Vašo duhovno poglobitev?
Predvsem sem imel čas za molitev in razmislek. Za mano so bili 50-letnica
življenja in čustveni dogodki ob poslavljanju s Ponikve, pred mano premestitev
na novo župnijo ... Naj navedem primer, ki me je pretresel. V vasici Hontanas je
bilo opoldne okoli 40 °C. Po krajšem počitku sem se v zadnjem trenutku odločil,
da stopim še v cerkev. V prijetnem hladu je takoj pritegnil mojo pozornost
»prostor za romarje«: umirjena duhovna glasba, svečke, klopi, Sveta pisma v
različnih jezikih, tudi v slovenščini. Na slepo odprem Psalm 139, ki govori o tem,
kako je Bog vedno z nami, da se mu ne moremo izogniti niti tedaj, če bi bežali
na konec sveta … Na koncu pa še ponos, da naj me Bog kar preskusi, koliko
predanosti Njemu je v meni in naj me vodi po večni poti. Bil sem ganjen, kot že
dolgo ne, in naenkrat je odpadlo breme, ki sem ga nosil s seboj. In ko sem
zapuščal cerkev, me je spreletelo še enkrat. Ob podobi Jezusovega obraza je
pisalo: »Potrebujem te, da bi spremenil svet. Ne boj se. Pridi in hodi za menoj.«
Začutil sem, kako velika milost je, da smo vedno v Božjih rokah in da Bog
računa na vsakega izmed nas, tudi name. Ganjenost in mir v srcu sta mi
izpolnila romanje. In vsakič, ko pomislim na to doživetje, podoživim tudi ta
notranji mir, ki me je napolnil takrat.
Kaj priporočate tistim, ki bi se odločili za takšno pot?
Vsak je povabljen na kamino in vsak ima svoj lastni kamino. Izberite sebi
primerno pot. Mnogo pomembneje kot kondicijska in tehnična priprava se je na
pot podati z odprtim srcem in se prepustiti Božjemu navdihu, vsak dan sproti.
Nič hudega, če je na začetku cilj daleč. Korak za korakom mu boste bliže. Ko
vas kaj preseneti, razmislite, kaj to pomeni, in po potrebi prilagodite svoje
nadaljnje ravnanje. Skrbno opazujte vse okoli sebe. Po videnem vam govori
Bog, ki se nikoli ne ustavi v izkazovanju svoje ljubezni. Pozornost Vam bo
pomagala prepoznavati tudi nevarnosti, telesne in duhovne. Z vztrajnostjo na
romanju boste utrjevali svojo voljo za boj proti skušnjavam in za pravičnost.

Camino ni samo pot v Compostelo na Špansko. V prvi vrsti je v mojem in
Tvojem vsakodnevnem življenju. Tukaj in zdaj. Srečno – Peregrino, buen
Camino!

Vprašanja pripravila Slavica Pristavnik



POSTNI ČAS
Kot koledarsko, tudi cerkveno leto hitro teče. Po adventnem in božičnem
času ter prvim delom časa med letom smo že v tako imenovanem postnem
času. Začel se je po pustnem torku, dnevu norčij in mastnih ust, na
pepelnično sredo, letos 22. februarja, ob polnoči in simbolično traja 40 dni,
zato se imenuje tudi 40-dnevni post (Izraelci so 40 let potovali v obljubljeno
deželo, Mojzes je bil 40 dni na Sinaju, Jezus se je 40 dni postil v puščavi).
Če štejemo čisto vse dneve (vključno s pepelnico), v resnici traja postni
čas 46 dni (40 dni posta in 6 nedelj, ki niso postni dnevi!), do velike sobote
oz. liturgično le do večerne maše na veliki četrtek, ko se začne velikonočno
tridnevje, ki ne sodi niti v postni niti v velikonočni čas.
Postni čas je priprava na velikonočnega. Je spokorni čas, v katerem
kristjani več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in smrti na
križu ter o zmagi življenja nad smrtjo. Spodbujeni smo k poglobljeni molitvi,
predvsem križevega pota, in k zatajevanju samega sebe tako, da
prisluhnemo potrebam drugih. Naša pripravljenost za spreobrnjenje in
poboljšanje se navzven pokaže, če se na pepelnično sredo udeležimo
obreda pepeljenja.
Del priprave na veliko noč je tudi post: ob petkih za zdrave odrasle med
18. in 60. letom zdržek od mesnih jedi, na pepelnično sredo in veliki petek
pa strogi post, ko se le enkrat na dan najemo do sitega. Priporočljivo je, da
dodamo k zdržku mesa še kakšno drugo dobro delo.
Bogoslužna barva posta je vijolična, razen če ni drugače določeno. Orgle
se lahko uporabljajo samo za spremljavo petja, razen na 4. postno nedeljo
(nedeljo veselja) in praznike. Od 1. do 3. postne nedelje se pri bogoslužju
pojejo predvsem pesmi obžalovanja grehov, osebnega spreobrnjenja in
pokore, nato pa bolj pesmi o Jezusovem trpljenju.

Pripravila H. Merkač

TUDI NA STENAH ANTONOVE CERKVE KRIŽEV POT
V torek, 17. januarja, je godoval sv. Anton Puščavnik, ki je tudi patron naše
Antonove cerkve. Letos je bila deseta maša v njegovo čast še posebej
slovesna, saj pri njej niso blagoslovili le kmečkih dimljenih mesnin, kot je
navada, pač pa tudi »table« križevega pota, ki jih doslej Antonova cerkev
sploh ni imela. So dar neke družine iz Pesnice, najprej namenjen župniji
Kungota, ki pa jih ni potrebovala.

TEMAMESECA: Cerkveno leto (4)

ZGODILO SE JE



Vabljeni, da si, ko bo priložnost, križev pot pri Antonu v živo ogledate, zdaj
pa se ob eni od njegovih fotografiranih postaj in nekaj spodbudnih mislih
za postni čas spomnite Jezusovega trpljenja.

Spreobrnite se in boste živeli! (Ezekiel 18,32)
Post je kot nekakšen dolg "umik", med katerim
se lahko vrnemo vase in poslušamo Božji glas,
da bi premagali skušnjave hudega duha. (Papež
Benedikt XVI.)
Post pride zato, da bi nas zbudil, da bi nas
prebudil iz naše otopelosti. (Papež Frančišek)
Odločite se, da boste sledili Kristusu.
Disciplinirajte svoje telo, ne razvajajte se! (Sveti
Benedikt)
Ali želite, da bi vaša molitev poletela k Bogu?
Naredite ji dve krili: post in dobra dela. (Sveti
Avguštin)
Imejmo potrpljenje z vsemi stvarmi, še najbolj
pa sami s seboj. (Sveti Frančišek Saleški)
Ničesar velikega ne moremo doseči brez
trpljenja in odrekanja. (Sveta Katarina Sienska)

DEKANĲSKO IZOBRAŽEVANJE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Z velikim veseljem smo bili gostitelji dekanijskega izobraževanja o delu
za duhovne poklice. Potekalo je na god sv. Blaža, 3. februarja, v
Župnijskem domu na Ravnah. Vodila ga je sestra uršulinka Štefka
Klemen s Centra za duhovne poklice iz Maribora.
G. župnik in dekan Edi je vse navzoče lepo pozdravil in dodal prošnjo, da
naj Sv. Duh, ki smo mu tudi namenili začetno molitev, veje vedno in
povsod. S. Štefka nas je nato nagovorila s svojim žarom in ljubeznijo:
»Hvaležna sem za vse duhovnike, za vse vas, molivce in vse
sodelavce.« Nadaljevala je z vprašanjem, kaj lahko župnijska
občestva naredijo za nove duhovne poklice (NDP), in odgovorila: v
občestvu lahko vsak poživi vero in poslanstvo, zato je pomembno, da
imamo med sabo posvečene osebe – duhovnike, ki kličejo Božji
blagoslov na nas; Bog kliče vsakega izmed nas, vsak ima svojo
poklicanost; prisluhniti moramo, k čemu nas vabi; do Boga moramo biti
odprti, prav tako drug do drugega, saj je lahko človek v polnosti srečen
le, če daruje iz ljubezni in je kvas sredi sveta; pomagati moramo mladim,
da se bodo srečali z Jezusom, in moliti za njihovo poklicanost k Sv.
Duhu, da bi jih vodil in oblikoval; v vseh teh semenih bo Gospod dal novih
delavcev v Božjem vinogradu.



Med predavanjem smo šli k sv. maši, pri kateri smo bili deležni
Blaževega blagoslova (priprošnja zoper bolezni grla). Nato smo delo
nadaljevali po skupinah, v katerih smo dobili nove smernice in praktične
spodbude, da se globlje zavemo, k čemu smo poklicani.
Iskrena hvala vsem, ki so sodelovali pri izvedbi in pogostitvi tako lepega
in duhovno bogatega srečanja.

Odmevi s srečanja
Kristina iz Kotelj: Nisem vedela, kaj pričakovati. Zanimiv in precej širši
pogled na poklicanost za nove duhovne poklice, kot sem si v začetku
predstavljala.
Zofija iz Dravograda: Duhovni poklic je dar, ki ga zmolimo. Vsak dan nas
znova kliče in je pomembno, da mu prisluhnemo, k čemu nas nagovarja.
Ani iz Mežice: Vsem je bila predstavitev zelo všeč. Najbolj pa se strinjamo
s tem, da se molitvena ura začne pri veroučencih in pred vsakim
sestankom ali srečanjem katere koli župnijske skupine ter da sodelujemo.
Marija s Prevalj: Najbolj se mi je vtisnilo v srce: če hočeš druge vneti,
moraš sam goreti in da se vedno prepustim Sv. Duhu ter da z ljubeznijo
molim.
Pavlika z Raven: Ne boj se, odpri srce, prisluhni in pojdi – so besede, ki
me vsak dan znova nagovarjajo, vedrijo in vabijo.

Vsak mesec vabljeni k 9-dnevnici pred prvim četrtkom na molitev
rožnega venca z bl. Antonom Martinom Slomškom za nove duhovne
poklice. Bodimo odsev Boga v tem svetu.

Jelica Sovič



SANKANJE MED ZIMSKIMI POČITNICAMI
Težko smo pričakovali sneg, zato sem na srečanju ministrantom
predlagala, da bi se šli sankat, ko bo zapadel. Takih obljub ne smeš dajati,
če jih ne izpolniš! Pa smo šli. Ministranti in člani otroškega pevskega
zbora, nekaj se jih je odzvalo, nekateri zaradi bolezni ali zaradi odhoda na
počitnice niso mogli z nami. Na Strojni odlična lokacija, po sankaški tekmi
domačinov krasna proga, prava zimska idila, sonce in mraz. Po dveh
spustih vprašanje: »Kje je vlečnica?« Nekateri so obležali na tleh, stokali,
da ne morejo več, toda čaj in keksi so nas spravili na noge, tekmovali smo,
se smejali, padali v sneg, uživali, kupi snega so bili odlična skrivališča …
Pogreli smo se v strojnski šoli, za kar se zahvaljujemo krajevni skupnosti.
Mežnarja, Irma in Štefan, sta nam pripravila malico. In prvi počitniški dan,
30. januar, je hitro minil.

Katehistinja Marija

Za spomin na pustni veroučni dan … Ko črko U spremenimo v O, se iz
norčavega časa preselimo v čas spokornosti in umirjenosti. Sneli naj bi
maske, kar pomeni, da naj bi odstranili vse, kar ni pristno ali iskreno, in

odprli srca za Božje.

IZ NAŠIH SKUPIN

IZ VEROUČNIH KLOPI



NAPOVEDNIK

4. marec, sobota – dan prvoobhajancev; od 9.00 do
13.00 v Župnijskem domu Ravne za vse tri župnije
9. marec, četrtek – škofijsko srečanje botrov; ob 20.00

po ZOOM-u
11. marec, sobota – postna duhovna obnova za odrasle; od 10.00

do 18.00 v Župnijskem domu (organizira biblična skupina, vodi jezuit
Vili Lovše; vabljeni bralci, ŽPS, Karitas in druge skupine ter vsi, ki
želite duhovno pripravo na veliko noč)
14. marec, torek – srečanje članov ŽPS; ob 18.30 v Župnijskem

domu
18. marec, sobota, sv. Jožef, Jezusov rednik – sv. maša ob 10.00

in 18.00; od 10.00 do 12.00 Karitasova delavnica za veroučence od 6.
razreda dalje
19. marec, 4. postna nedelja – ob 15.15 križev pot na Brinjevi

gori; ob 14.00 odhod izpred trgovine Spar Ravne
20. marec, ponedeljek – ob 18.30 srečanje za starše

prvoobhajancev
25. marec, sobota, Gospodovo oznanjenje (materinski dan) – sv.

maša ob 10.00 in 18.00
26. marec, 5. postna nedelja, tiha – ob 18.00 velikonočna

spoved s spokornim bogoslužjem (še posebej vabljeni starši in botri
birmancev); ob 19.00 sv. maša, nato sestanek staršev birmancev
2. april, cvetna nedelja – začetek velikega tedna; blagoslov

snopov že v soboto ob 19.00 pri večerni sv. maši ter v nedeljo pri
jutranji sv. maši ob 7.30 in pred sv. mašo ob 10.00 (pri križu,
nato sprevod v cerkev)

KRSTI – POROKE – POGREBI

Zakramenta sv. krsta ni prejel noben otrok.

Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.

H Gospodu po večno plačilo so odšli: 11. Alojzija Žmavcer,
90 let, Čečovje 35; 12. Emilija Angela Krušič, 85 let, Čečovje 44;
13. Zofija Brumec, 84 let, Javornik 29; 14. Bogomir Šteharnik,
83 let, Javornik 29; 15. Rudolf Vertačnik, 78 let, Čečovje 52.

Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. V januarju ste zanj
darovali 30,53 €.


