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PRIHAJA ADVENTNI ČAS – DVIGNITE GLAVE (Lk 21,25-28.34-36)
Razumljivo je, da nam Cerkev bogoslužna branja o prenehanju sveta predlaga
za konec cerkvenega leta, manj pa, zakaj jih daje tudi na začetek adventnega
časa. Globlji vpogled pa nam odkrije, da je oboje med seboj povezano in
sestavlja celoto. Pretresljiv konec sveta z majanjem nebeških sil, znamenji na
soncu in zvezdah, bučanjem morja in stisko človeštva je zajet že v samem
začetku. Bog je edini, ki je, ki je polnost bitja, ki je luč, urejenost … Nasproti mu
zija brezno niča, praznine, nebitja, teme …
Stvarstvo je »vmes«. Obstaja, toda ne samo v sebi. Biva v odvisnosti od tistega,
ki mu bivanje daje. Je bitje in nebitje obenem, luč in tema, polnost in praznina.
Sanja o večnem, a se opoteka v minljivo; steguje se v neskončnost. To je, kot
nekje beremo, zdihovanje stvarstva v porodnih bolečinah.
Človek vnaša v to nezadostnost nov nemir in dodatne porodne bolečine.
Razganja ga sla po samostojnosti, a se z vsakim korakom zapleta v zanko
odvisnosti. Nad stvarstvom hoče neomejeno gospodovati, a se iz boja z njim
tolikokrat vrača kot poraženec. Razglaša bratstvo in enakost vseh ljudi, a se tako
rad povzpenja drugim na hrbet. Resnica in pravica sta mu nepogrešljivi
spremljevalki, a je z njima noč in dan skregan. Ve, kaj bi moral delati, a prav to
se mu upira; ve, česa ne bi smel, a ga prav to neznansko mika.
To je izvor stisk in bolečin, v katerih se zvijata svet in človeštvo.
Kateri optimist nas bo prepričal, da je stvarstvo samo sposobno ukrotiti svoje
divje sile? Kateri, da se bomo ljudje z lastno močjo povzpeli na tisto stopnjo
človečnosti, ki nas bo vse zadovoljila?
Tisti, ki je svet in nas poklical v bivanje, obljublja, da bo to storil on.
Dvignite glave, vaše odrešenje se približuje!
Žpk. Edi Vajda

NAŠ OBRAZ: DANICA CVILAK
V tokratni številki Vogelnega kamna smo za
predstavitev zaprosili župnijsko sodelavko go.
Danico Cvilak, ki se je našemu vabilu prijazno
odzvala.
Prosimo, da se nam na kratko predstavite.
Moja družina ima korenine v Ribnici na Pohorju.
Starša sta se zaradi boljšega kosa kruha preselila na
Koroško. Živeli smo v zadružni hiši v Podkraju pri
Prevaljah. Tu sem preživljala lepa otroška leta. Prišel je čas in morala sem v
šolo. Za prvošolko je bila pot zelo dolga, kar uro hoje. Ob spremstvu skrbnih
sestričen Silve in Dragice je vseeno hitro minila. Oče se je zaposlil v
železarni Ravne, in dodelili so mu stanovanje na Čečovju. Prilagajanje na
mestno življenje je bilo stresno za nas otroke, še težje za starše. Izšolala
sem se za kemijskega tehnika in se zaposlila v »fabriki«, kjer sem še danes.
Na Čečovju sem spoznala sedanjega moža in si ustvarila družino. Dobro
voljo, energijo in skrbi mi dajeta vnukinji Alisa in Lena.
Kako je korona vplivala na Vaše družinsko in versko življenje?
Težko je bilo sprejeti nov način življenja. Je pa to čas, ko se lahko umiriš in
življenje zavrtiš za nekaj let nazaj. Moderna tehnologija pa nam omogoča
spremljanje verskih oddaj in maš na strani Facebook.
Kako gledate na to, da danes potekajo sv. maše brez navzočnosti
vernikov?
Vesela sem, ko na ekranu vidim oltar domače cerkve, slišim besede našega
gospoda župnika Edija in z veseljem zapojem tudi s katehistinjo Marijo.
Župnija potrebuje sodelavce, med katerimi ste tudi Vi in Vaš mož
Samo.
Z možem v župniji rada priskočiva na pomoč, kadar je potrebno. Ko je delo
opravljeno, sva zadovoljna in vesela, da nam je uspelo.
Pomagate skoraj pri vseh občasnih župnijskih delih, ste pa tudi ljudska
pevka in čistilka. Kaj Vam pomeni to sodelovanje?
Sodelovanje me napolni s pozitivno energijo in dobro voljo. Kmalu bom
vstopila v krog upokojencev in mislim, da se bo našel čas še za kakšno
dobro delo.
Kaj bi sporočili bralcem Vogelnega kamna v teh težkih časih?
V adventnem času prosimo Boga, da s pomočjo Svetega Duha pomiri vihar
na morju v tem nemirnem in težkem času.
Hvala za Vašo predstavitev. Želim Vam lep in miren adventni čas.
Vprašanja pripravil Marjan Rupreht

TEMA MESECA: Sveta maša iz domače cerkve po spletu
Papež Frančišek je v svoji homiliji 17. aprila 2020 opozoril, da vera preko
medijev ni Cerkev. Ljudje, ki spremljajo sveto mašo preko spleta, so sicer
»povezani«, a so brez zakramentov in niso v občestvu. Ideal Cerkve je vedno
z ljudstvom in zakramenti. Vedno.
Tudi slovenski škofje nas opozarjajo, da maša po spletu ne pomeni, da
smo pri njej v polnosti udeleženi.
Kaj manjka? Doma se na sv. mašo pripravimo, jo aktivno spremljamo, molimo
in odgovarjamo. Pa vendar to ni sv. maša v polnem pomenu besede. Manjka
živo občestvo –skupnost kristjanov in vernikov, ki so združeni okoli oltarja.
Naša vera je občestvena. Za njeno doživljanje je zelo pomembna skupnost
sester in bratov. Tega se morda premalo zavedamo tudi takrat, ko smo navzoči
v cerkvi z drugimi. Prav tako doma manjka zakrament svete evharistije. Ne le,
da sv. obhajila ne prejmemo fizično, tudi živo nismo udeleženi v trenutku, ko
Jezus prihaja v podobi kruha na oltar.
Nevarno je, da bi se na spletno sveto mašo navadili, da bi nam postala celo
bližja, saj lahko izbiramo, v katerem kraju bomo pri njej oziroma pri katerem
duhovniku jo bomo poslušali. Nevarno je, da bi prakso spremljana sv. maše od
doma nadaljevali tudi, ko se bodo izredne razmere končale. Ne pozabimo: v
normalnih razmerah lahko sv. mašo od doma spremljajo le bolniki in ostareli!
Kljub vsem pomislekom je zdaj sveta maša iz domače cerkve po spletu
dovoljena. Hvala Bogu, da živimo v času, ki je v digitalizaciji tako
napredoval, da lahko Cerkev posreduje svoje oznanilo preko teh
sodobnih medijev in vzpostavlja stik z nami, verniki. Zanj smo hvaležni.
PRENOS MAŠE IZ RAVENSKE CERKVE
Verniki župnij Ravne, Kotlje in Strojna
imamo veliko srečo, da lahko prek
spleta (www.tilci.si; ikona f –
Facebook) spremljamo sveto mašo
celo iz ravenske cerkve sv. Egidija. Za
to možnost je že prvo nedeljo (18.
oktobra), ko ljudstvo pri maši ni smelo
biti navzoče, poskrbel naš župnik g. Edi Vajda, ki tudi mašuje. Kasneje se
mu je s petjem in igranjem na instrumente pridružila katehistinja Marija
Prikeržnik, saj je en pevec ali organist lahko prisoten, medtem ko
predvajanje posnete glasbe med mašo ni dovoljeno.

O petju in sodelovanju pri maši brez vernikov je katehistinja Marija
zapisala:
Čudno mi je sodelovati pri maši v prazni cerkvi, laže je odgovarjati v skupini
vernikov, kot pa odgovarjati sam. Moraš prav paziti, da se ne zmotiš. Da bi
bile maše še bolj doživete, sva se z g. župnikom dogovorila, da pri njih pojem.
Manjka mi zbor, manjkajo mi ljudski pevci, manjkajo mi otroci, vsekakor je
laže in lepše, če zapojemo skupaj. Vseeno pa sem hvaležna, da sem lahko v
živo pri daritvi. Vsak dan iskreno prosim, da bomo rešeni bolezni in bomo spet
skupaj slavili Boga.
Da smo verniki tudi spletne maše sprejeli za svoje, nam potrjujejo
podatki: med tednom jih spremlja od 70 do 80 ljudi, ob nedeljah pa okoli
120. Dve župljanki sta tudi zapisali, kako doživljata sveto mašo na
daljavo.
Slavica Pristavnik: Velikokrat si v teh mesecih rečem: »Hvala Bogu za
moderno tehnologijo!« Najprej zato, da se lahko vsak dan vidim in pogovorim
s svojimi najdražjimi. Velikokrat pa se zahvalim tudi za možnost, da sem vsak
dan »pri maši«. V dnevni sobi imam pripravljeno blagoslovljeno vodo (prinesla
sem si jo z romanja v Lurd) in svečo. Tako si ustvarim malo pravega vzdušja.
Odprem tudi Magnifikat, da lahko še bolj zbrano sledim Božji besedi. Hvala g.
župniku, da nam pri vsaki maši podeli tudi razlago in napotke za naše življenje
po Božji besedi. Zahvala gre tudi g. katehistinji, ki obogati bogoslužje z lepim
petjem. Tudi sama se rada pridružim. Kljub tej dobri duhovni podpori s prenosi
svete maše pa pogrešam sofarane in komaj čakam, da bi se lahko, mogoče
že v adventnem času, spet zbrali v župnijski cerkvi.
Helena Merkač: Delavniška sveta maša ob šestih zvečer. Sedem, zaprem oči
in čakam. Zapoje zvonček, oglasi se kitara, takoj zatem en sam lep ženski
sopran … En sam? Zavem se, da sem doma in spremljam mašo pred
računalnikom. Gospod župnik Edi v središču ekrana izreče uvodni pozdrav, a
ni nobenega žuborenja glasov vernikov kot navadno, spet le en sam glas. En
sam? Da, katehistijin, ki še edina sme biti v cerkvi. Pri obrednih obrazcih in
evangeliju mi je nato samo duhovnikova beseda čisto logična, a pri odgovorih
spet ni kot običajno: odgovarja Marija sama. Čisto sama? Ne, odgovarjam tudi
jaz pred ekranom (zdaj si že upam tudi glasno!) in čeprav sami, odgovarjajo
še mnogi. Vsakdo je zdaj sam. A pomembno je eno: v ušesih nam ostajata
dva glasova: Gospodov, ki nas kliče, da mu sledimo v dobrem in slabem, in
gospodov župnikov, ki nam tako ostaja blizu, domač, in ga bomo takoj spet
sprejeli za svojega, ko se bomo po virusu vrnili k njemu v domačo cerkev.
M. P.

ZGODILO SE JE
ZAHVALNA NEDELJA

Pavlika je prinesla domače pridelke, nato sta z
Jožico pripravili vse potrebno in lepo okrasili oltar
za zahvalno nedeljo.
Zahvalna nedelja 8. novembra 2020. Sv. maša
brez občestva, gledamo in poslušamo po TV,
internetu, radiu, kjer se duhovniki in škofje
zahvaljujejo. Pa mi? Smo se v krogu svoje
družine zahvalili za vse, kar prejemamo od Boga
za življenje? Dobri Bog, hvala ti za naše
katehete, dobre ljudi in zdravstvene delavce, ki
se dan in noč bojujejo za življenja v bolnišnicah in
domovih za ostarele. Hvala ti za naše družine,
mame, očete, otroke, za stare starše. Hvala za
sodelavke in sodelavce Karitas, ki po svojih
močeh blažijo težave in pomagajo ljudem v stiski.
Hvala za dar vere. Nikdar se ne prenehajmo
zahvaljevati!
Marjan Rupreht
BIBLIČNA SKUPINA SE JE SREČALA NA ZOOM-u

Ni bil ne drugi in ne četrti torek v mesecu, kot se je v Župnijskem domu
navadno srečevala v živo, pač pa četrtek, 19. november. Ni se moglo ali znalo
vseh 15 članov z glasom in svojo sliko priključiti na t. i. videokonferenco, kot
srečanje na ZOOM-u še tudi imenujemo, ampak je prvič to uspelo skoraj
polovici. Vse drugo pa je bilo kot vedno: glasno smo prebrali svetopisemski
odlomek na ekranu (o Kristusu dobrem pastirju, kralju in sodniku), povedali,
kako nas je nagovoril, in zmolili psalm. Spet nam je bil potem nedeljski
evangelij na isto temo, kot jo je imelo naše srečanje, veliko bližji, veliko bolj
doživet.
Vsi, ki smo uspeli »priti« na ZOOM, smo se strinjali, da bi bilo lepo, če bi ga
imeli vse do konca karantene. Hvala katehistinji Mariji, da nas je povabila nanj.
H. Merkač
NEDELJA KRISTUSA KRALJA IN GOD SVETE CECILIJE

V običajnih razmerah bi na ta dan, 24. novembra, s kora domačih cerkva
mogočno zadoneli pesmi Kristus, kralj vseh večnih časov in Mogočno orgle naj
danes donijo Ceciliji. Pa ni bilo tako. Toda v srcu smo verniki vseeno počastili
Kristusa Kralja in pevci svojo zavetnico Cecilijo. G. župnik Edi je pri maši po
spletu cerkvenim pevcem izrekel zahvalo, ki jo povzeto objavljamo tudi v
našem glasilu.

Na god svete device in mučenke Cecilije se zahvaljujem Bogu
za cerkveno pesem, pevce, zborovodje in organiste, ki
bogatite naša bogoslužja. Iskrena zahvala otrokom, ki pojete
pri zborih, in vašim staršem za vzpodbudo, saj je silno
pomembna. Iskrena zahvala in priznanje zborom naših župnij,
da v vztrajnosti, zvestobi in pogumu z veseljem prepevate pri
nedeljskih in prazničnih bogoslužjih. Vesel sem, da tako dajete
Bogu hvalo, čast in slavo. Vsem, ki se v naših župnijah žrtvujete
za lepo petje, naj sv. Cecilija izprosi obilo Božjega blagoslova,
vsi mi pa bodimo zanje hvaležni in jih vzpodbujamo tudi z besedo.
SLIŠIM TE – TEDEN KARITAS

Od 23. do 29. novembra je kot vsako leto pred prvo adventno nedeljo potekal
teden Karitas, ki je hkrati obeležil 30-letnico organizirane Karitas v Sloveniji.
Geslo je bilo Slišim te, ki še posebej nagovarja v teh težkih časih.
Predsednik Slovenske Karitas nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem
povedal: Letošnji teden Karitas bo drugačen, kot so bili dosedanji. Manj
prazničen, pa bolj delaven. Vedno bolj se kaže, da ljudje v tem času
negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno pomoč. Z
drugo besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko zaupali
svoje težave. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti,
ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega
in spoštovanega ...
V sredo, 25. novembra, je bil že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote za
pomoč družinam v stiski, zaradi epidemije v studiu 1 RTV Slovenije. V času
koncerta so zbirali sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski. Akcija se
nadaljuje še ves december. Denar lahko nakažete tudi na račun Karitas Župnije
Ravne: SI56 0247 0025 3884 626. Hvala!
(Povzeto po pismu Slovenske Karitas)

ZANIMIVOSTI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Zapis v župnijski kroniki – 1927
Na prošnjo jeklarniškega delavstva in več korporacij se je v splošno
zadovoljstvo preložila procesija z Najsvetejšim zopet na nedeljo po
prazniku Rešnjega Telesa, ker je bilo delavstvo prisiljeno delati na praznik,
v nedeljo pa je bilo prosto. S spremembo se je tudi kmečko ljudstvo
povsem strinjalo.
Krajevni odbor rdečega križa je nabavil prepotrebni rešilni avto, ki naj bi
prevažal ponesrečence iz industrijskih podjetij in bolnike iz Mežiške doline
v bolnico Slovenj Gradec. Blagoslovil je avto 8.12. 1927 guštanjski župnik
po primernem nagovoru, slavnostni nagovor je imel vlc. g. Alojzij Kuhar,
izseljeniški komisar za SHS (dodam opombo: komisar za države nekdanje
SFRJ) v Parizu in rojak iz Kotelj.
Pripravil Alojz Bek

24. ADVENTNI VEČERI DRUGAČE
Po 23 letih bo na Ravnah letos prvič
advent brez adventnih večerov. In
kaj naj ponudimo v zameno, smo se
vprašali.
Izbrali smo teme. Ker nimamo
predavateljev, se bomo več
pogovarjali.
Sodobna tehnologija nam omogoča
srečanja na ZOOM-u. Dobivali se
bomo na adventne petke ob 19. uri. Kakšen dan prej se morate
prijaviti na marija.prikerznik@rkc.si, nato boste prejeli dostop. Če se
kdo ne bo mogel priključiti, se lahko o temi pogovori s kom v domači
hiši, lahko pa svoje razmišljanje, vprašanje ali dilemo pošlje na
omenjeni elektronski naslov. Z veseljem bom z vami podebatirala in,
če boste dovolili, bomo vaše misli kasneje objavili tudi v Vogelnem
kamnu.
PETEK, 27. november: SLIŠIM TE IN ZAUPAM
Ta tema je bila izpostavljena že v tednu Karitas. Sprašujemo se, kako
nam gre pri poslušanju drugega. Se poslušamo, se slišimo? Ali v
medsebojnih pogovorih rastemo in si dajemo moč? Kako poslušamo
Boga in mu zaupamo?
PETEK, 4. december: ADVENT - DRUGAČEN ALI TUDI
POGLOBLJEN?
Manj zunanjega blišča, manj prireditev. So to tudi priložnosti za
drugačen advent? Tihi advent, kot smo mu včasih rekli. V čem je
njegovo bistvo?
PETEK, 11. december: KJE JE BOG V TEH ČASIH?
Ob naravnih nesrečah, katastrofah, nenadnih smrtih se večkrat
vprašamo, zakaj Bog to dopušča. Tudi ob letošnji pandemiji se ljudje
sprašujemo, kje je Bog. Kaj nas o tem učijo zgodovinski pogled,
Sveto pismo in kaj lastne izkušnje?
PETEK, 18. december: BOŽIČ VEČ KOT BOŽIČEK
Še ne vemo, kako bomo praznovali letošnji božič, a zagotovo drugače
kot običajno. Ali bomo še več bogastva božične skrivnosti našli prav v
krogu najbližjih ob domačih bogoslužjih, ob domačih jaslicah?
Lepo povabljeni, da se nam pridružite tudi na teh drugačnih
adventnih večerih.
Marija Prikeržnik

NAPOVEDNIK
ź 6. december, nedelja – sv. Miklavž
ź 8. december, torek – praznik Brezmadežnega spočetja Device

Marije
ź 16. december, sreda – začetek božične devetdnevnice
ź
ź
ź
ź

25. december, petek – božič (Gospodovo rojstvo)
26. december, sobota – Štefanovo; blagoslov vode in soli
27. december, nedelja – sv. Janez; blagoslov vina
1. januar 2021, petek – novo leto; Marija, sv. Božja mati

KRSTI - POROKE - POGREBI
Zakramenta sv. krsta ni prejel nihče.
Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.
H Gospodu po večno plačilo so odšli: 59. Anton Kričej, 69 let, Tolsti vrh 27;
60. Emiljana Uršnik, 87 let, Janeče 22; 61. Alojzija Kokalj 74 let, Dobja vas 37;
62. Marija Krajnc, 91 let, Stražišče 16 a; 63. Rudolf Štebih, 72 let, Javornik 65;
64. Bronhilda Merkač, 87 let; 65. Angela Popič, 86 let, Tolsti vrh 93; 66. Feliks
Proprat, 78 let, Kotlje 5; 67. Jožica Kočet, 64 let, Javornik 36.
Hvala za podporo Vogelnemu kamnu.
NASMEJMO SE S ČARLIJEM ČEPLINOM

V tej številki Vogelnega kamna končujemo objave odlomkov iz Knjige patra Karla
Gržana Jaz, Čarli Čeplin. Verjamemo, da so vam polepšali kakšen dan! Za konec pa si
preberimo še nekaj misli o smehu, prav tako vzete iz te Gržanove zelo zabavne knjige,
ki jo priporočamo v branje.
Duhovitost brez duhovnosti je hroma, duhovnost brez duhovitosti je slepa. (Karel
Gržan)
Človek v čudnih časih molči, ali pa ironizira. Pravijo, da je ironija tabletka proti stresu.
Vendar s tem problema časa ne rešiš, le obvaruješ se, da te nemoč v dani situaciji ne
zlomi. (Zorko Simčič)
V hudo pametnih časih je naivnost edina rešitev. Tam so mir in pokoj in kopel za živce.
(Stanko Majcen)
Težave so potrkale na vrata, vendar so zaslišale smeh in pobegnile. (Benjamin
Franklin)
Gotovo se je bolje s smehom otresati sveta, kot pa ga zalivati s solzami. (Tagore)
Smej se, kadar je le mogoče: smeh je poceni zdravilo. (Orison Swett Marden)
S humorjem človek presega sebe in trenutno situacijo. (Anton Trstenjak)
Odlomke pripravljala H. Merkač

