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Svetniki – zgled junaškega življenja in velika spodbuda na poti k svetosti
Ob zgledu svetniških vzorov se je veliko ljudi spreobrnilo in krenilo na pot 
svetosti. Tak je bil npr. sv. Avguštin, ki je tako dobil pogum in spremenil svoje 
življenje. Dejal si je: »Če so zmogli oni, zakaj ne bi tudi ti, Avguštin!« In je 
zmogel zaživeti drugače in doseči svetost. Podobno je tudi sv. Ignacij Lojolski 
ob branju življenjepisov svetnikov dobil moč, da je zapustil plehko življenje 
vojaka in postal Kristusov vitez. Tudi nas svetniki spodbujajo, naj stopimo na 
pot resnega krščanskega življenja, na pot svetosti, ki ni prihranjena samo za 
nekatere. Svetost je dolžnost vseh: vsi smo poklicani k njej, vsak v svojem 
stanu, vsak na svoj način. Sv. Frančišek Saleški pravi: »Bog je ob stvarjenju 
sveta zapovedal rastlinam, naj vsaka rodi sad po svoji vrsti. Tako je zapovedal 
tudi kristjanom, živim rastlinam svoje Cerkve, naj prinašajo sad pobožnosti 
vsak po svojih zmožnostih in poklicu. Drugače mora biti pobožen izobraženec 
kakor delavec, drugače služabnik kakor knez, drugače vdova kakor dekle ali 
zakonska žena ... Zmota je in celo krivoverstvo, če hoče kdo pobožno življenje 
odpraviti iz vojaštva, iz delavnice obrtnikov, s knežjih dvorov, iz družin ... V 
katerem koli poklicu smo, povsod moremo in moramo hrepeneti po popolnem 
življenju.« Svetniki, ki so bili tako različnih značajev, izšli iz tako različnih 
narodov,  živeli v tako različnih okoliščinah, izšli iz vseh poklicev, vseh stanov, 
pa so dosegli svetost, so nam v tem prizadevanju čudovit zgled in močna 
spodbuda. 
»Kajti odkar so bili sprejeti v domovino in bivajo pri Gospodu, ne nehajo po 
njem, z njim in v njem prositi za nas pri Očetu« (C 49), pravi koncil. Zavedamo
se, da smo slabotni, vemo, da nas mnogokrat močno privlači slabo, zato 
potrebujemo pomoč svetnikov. Zato se radi zatekajmo k njim in jih prosimo, 
naj posredujejo za nas, nam izprosijo milost, da bomo trdnejši v veri, močnejši 
v boju zoper zlo, bolj odprti za Boga in njegove navdihe. 
Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas!  

Žpk. Edi 



Ker v mesecu novembru praznujemo god sv. Cecilĳe, 
zavetnice cerkvenih pevcev, smo zaprosili našo pevko 
Angelo Hajzer – Gelco, da se nam na kratko predstavi. 
Povabilu se je prĳazno odzvala.
Prosim, če se nam na kratko predstavite. 
Rodila sem se v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, v družini, 
kjer nas je bilo pet otrok. Osnovno in srednjo šolo sem 
obiskovala v Slovenj Gradcu. Po končani šoli sem delala 

na banki na Ravnah do upokojitve. Z možem sedaj živiva na Ravnah, imava dva 
otroka, hčerko in sina, in tri vnuke, ki so nama v veliko veselje. Na žalost ima eden 
od vnukov cerebralno paralizo in z možem hčerki pomagava pri varstvu, kolikor 
je v najinih močeh. Srečna sva, ko vidiva nasmeh v njegovih očeh. 
Kako ste se priključili našemu pevskemu zboru in kaj Vam petje pomeni? 
V zbor sta me povabili zborovodkinja Tatjana in Lečnikova Jelka. Ker je bilo petje 
v naši družini vedno prisotno, sem si vedno želela peti v zboru. Do 20. leta sem 
pela na koru v Slovenj Gradcu, sedaj pa že tri leta pojem v našem zboru. Pojem 
tudi v upokojenskem pevskem zboru že 15 let. Cerkvene pesmi, posebej 
praznične, so mi pri srcu, dajo mi veliko energĳe in moči in me notranje bogatĳo. 
Vesela sem, da nam ljudje radi prisluhnejo in da z našim petjem bogatimo 
bogoslužje. 
Kaj bi sporočili našim bralcem VK? 
Vabim vse, ki imate ta dar petja, predvsem mlajše, pridružite se nam, zberite 
pogum in se odločite, lepo nam bo. Vsem pa želim veliko lepega in blagoslova. 

Pogovarjal se je Marjan Rupreht 

MOMENTO MORI 
Dolgost življenja našega je kratka. 
Kaj znancev je zasula že lopata! 

Odprta noč in dan so groba vrata; 
al' dneva ne pove nobena prat'ka. 

Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, 
od nje nas ne odkup'jo kupi zlata, 

ne odpodi od nas življenja tata 
 veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. 

Naj zmisli, kdor slepoto ljubi sveta  
in od veselja do veselja leta, 

da smrtna žetev vsak dan bolj dozori. 
Znabiti, da kdor zdaj vesel prepeva, 

v mrtvaškem prtu nam pred koncem dneva 
molče trobental bo: »Momento mori!«

NAŠ OBRAZ: Angela Hajzer 

TEMA MESECA: Slovesen in zapovedani praznik vseh svetih 



Naš veliki pesnik dr. France Prešeren je zelo lepo ubesedil resničnost našega 
življenja, ki se za vsakega nekoč konča. Smrt je tako neizbežna resničnost, pa 
čeprav jo mnogi odrivajo in se z njo ne želijo soočiti. Cerkev nam na ta praznik 
omogoča, da razmišljamo o svoji minljivosti in se z radostjo spominjamo vseh, ki 
so nas zapustili. Ne gre za žalosten praznik, ampak praznik upanja. Praznik, ki 
vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem verujočim, ki so se podali na pot 
za Kristusom, da bi zmogli premagovati zemeljske bridkosti in težave ter nekoč 
dosegli večni mir. Včasih so se na ta praznik spominjali zgolj svetih mučencev, 
danes pa nas ta dan spodbuja, da se spomnimo vseh tistih neštetih nebeščanov, 
ki so začasa svojega zemeljskega življenja naredili veliko dobrega, a jih Cerkev 
ni javno razglasila za svetnike. To je slovesen godovni dan naših dragih (staršev, 
sorodnikov, duhovnikov, dobrotnikov …), ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, 
vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Prešernov sodobnik Anton Martin Slomšek pa je 
zapisal tako: »V nebesih sem doma, kjer družba angelska se večno veseli, si 
mene tja želi.« Kristjani verujemo, da je onkraj groba življenje, ki ne mine.  

Katehistinja Marija 

IZ VEROUČNIH KLOPI

BIRMANSKI DAN V MARIBORU
Ta dan je v mariborski nadškofiji tradicionalen. V soboto, 15. oktobra, smo z g. 
župnikom in go. Meto pospremili 73 naših birmancev (šli so skoraj vsi!) na 
letošnje srečanje pripravnikov na birmo z nadškofom in drugimi gosti pod geslom 
Luč, ki prižiga luč. Program je potekal od 9.30 do 15.00. Mladi so se imeli 
možnost razvrstiti v 25 različnih delavnic, prisluhniti osrednjemu gostu Martinu 
Golobu,  prepevati skupaj s slavilnim bendom Svetnik in doživeti mašo skupaj z 
množico vrstnikov (bilo jih je okrog tisoč!), z nadškofom in našimi župniki. 
Program je lepo povezovala znana voditeljica Darja Gajšek. Na srečanje smo 
nesli dve sveči (oblikovale so ju birmanke torkove veroučne skupine), ki sta 
predstavljali naši dve župnĳi. V delavnici smo si sveče izmenjali, Ravne z župnĳo 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Kotlje pa z župnĳo Vuzenica. Tako smo postali 
pobrateni, v duhu in molitvi povezani. 



Izjave naših pripravnikov za birmo 
Erika: Bilo je zanimivo. V delavnici smo se tudi nasmejali. Celoten program mi je 
bil všeč, še posebej pogovor z Martinom Golobom.  Imam selfi z njim in Darjo 
Gajšek. 
Anja R.: Všeč mi je bilo, da smo z veroukom nekam šli. V delavnici, kjer sem bila, 
je bilo zanimivo. Igrali smo activity.  
Manca L.: Bilo je zanimivo, lepo je bilo, ko smo imeli mašo v telovadnici. V 
delavnici so bili različni izzivi.  
Manca J.: Spoznala sem nekaj novih prĳateljev, zvedela sem nekaj novih stvari. 
Stojnica, ki so jo pripravili vojaki, mi je bila zelo všeč.  
Natalĳa: Lepo in zanimivo. Naredila sem selfi z nadškofom.  
Metod: Bilo mi je v redu. Tisti dan sem imel rojstni dan. Je nekaj posebnega, ko ti 
okrog 500 vrstnikov zapoje. 
Klara: Redovnik nam je povedal o svoji poti do redovništva. Predstavili so se nam 
animatorji. Sobotno srečanje me je pozitivno presenetilo. Mislila sem, da ne bo 
tako zanimivo. 
Eva: Bilo je boljše, kot sem mislila, da bo. Bend Svetnik je bil super. Zvedela sem 
nekaj o mladih, ki so kot misĳonarji odšli v Kazahstan.  
Maja: Bila sem v delavnici Mlada Karitas. Povedali so nam, kako pomagajo. Tudi 
mi smo pisali ideje, kaj lahko naredimo. Intervju z Martinom Golobom je bil 
zanimiv. 
Alina, Iza: Imamo kontakte drugih birmancev. V delavnici smo si izmenjali sveče, 
Ravne s Šmartnim pri Slovenj Gradcu, Kotlje pa z Vuzenico.  

Katehistinja Marĳa 

POGLED NA ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

• Verouk 2022/23 obiskuje 312 otrok iz vseh treh župnĳ.  
• Poteka v 25 veroučnih skupinah.  
• V prvi razred je v Kotljah prišlo šest otrok, na Ravnah pa 
20 (od tega je eden iz župnĳe Strojna).  
• Do jesenskih počitnic smo imeli šest tednov rednega 
verouka. 
• V tem veroučnem letu so pred nami tri birme in dve prvi 
sveti obhajili. 
• Za birmance in prvoobhajance pripravljamo posebna 
srečanja za pripravo na prejem zakramentov. 

• Bliža se advent, ko se bodo vse veroučne skupine vključile v adventno 
akcĳo Otroci za otroke (zbirali bomo denar za misĳone). 
• Veroučence vabimo k sodelovanju z branjem in petjem pri svetih mašah ob 
10.00.  
• K ministrantski skupini so se že pridružili novi ministranti.  Srečanja so ob 
petkih 15.15. Vabljeni! 
• Otroški zbor je začel s pevskimi vajami. Vsak petek ob 16.15 vabimo otroke, 
ki radi pojejo. 
• Začeli bomo pripravljati miklavževanje in koledovanje.

Katehistinja Marĳa 



ZGODILO SE JE 

ŽUPNĲSKO ROMANJE V VIPAVSKO DOLINO
V soboto, 1. oktobra, smo župljani Raven, Kotelj in Strojne z dvema avtobusoma 
poromali v Vipavsko dolino. Spremljala sta nas g. župnik Edi in ga. katehistinja 
Marĳa. Med potjo smo molili rožni venec in zapeli nekaj Marĳinih pesmi. Prva 
postojanka je bil Vipavski Križ, kjer na griču stojita cerkev in grad, ob katerem so 
grofje Attemsi zgradili samostan sv. Frančiška. V cerkvi smo imeli mašo, ki jo je 
daroval g. Edi, po njej pa smo si z vodičko ogledali znamenito samostansko 
knjižnico, ki hrani tudi knjige baročnega pridigarja Janeza Svetokriškega, in 
kapucinsko cerkev. Sledila sta kosilo v grajski kleti in kavica na sončnem 
gostilniškem vrtu. Nato smo se odpravili k cerkvi Marĳe, tolažnice žalostnih, v 
Logu pri Vipavi. Podružnica je ponos vipavske fare, kot romarska cerkev je ponos 
celotne Vipavske. Marĳi smo se priporočili in jo prosili za pomoč v stiskah in 
težavah. Nazadnje smo se ustavili še v župnĳski cerkvi sv. Primoža in Felicĳana 
v Vrhpolju. Krasita jo nov daritveni oltar in čudovit mozaik p. Marka Rupnika, 
največja njegova stvaritev v Slovenĳi. S petimi litanĳami smo se poslovili od lepe 
Vipavske doline in se duhovno obogateni vrnili domov. Hvala g. župniku in ge. 
katehistinji za organizacĳo in vodenje izleta. 

Erna Jesenek



IZ NAŠIH SKUPIN 

SEMINAR KARITAS 2022 
V petek zvečer in v soboto, 7. in 8. oktobra, je v Domu sv. Jožefa v Celju potekal 
seminar za vse sodelavce Karitas pod geslom Skupaj delajmo za dobro. V soboto 
smo prisostvovali tudi predstavniki Župnijske Karitas Ravne.  
Srečanje smo pričeli ob 7. uri s sv. mašo, po zajtrku smo se udeležili predavanj. 
Predstavnik skavtske organizacije nam je predstavil delo in organizacijo skavtov, 
kako pridobivajo nove člane in kako to prenesti na Karitas. Poudarek je bil na 
predstavitvi dobrih praks, sodelovanju med Karitas in drugimi organizacijami  
(Rdeči križ, centri za socialno delo), motivaciji za sodelovanje in delo v župniji ter 
pridobivanju novih sodelavcev. Predstavnice drugih Karitas so predstavile 
izkušnje iz svojih skupin. Sklenili smo, da bomo v prihodnje še bolj sodelovali in 
bili po daru Sv. Duha še bolj odprti za dobra dela. Srečanje smo zaključili s 
kosilom in se polni novih spoznanj vrnili domov. 

 Jožica Rupreht 

France Prešeren: MOMENTO MORI 

Dolgost življenja našega je kratka. 
Kaj znancev je zasula že lopata! 

Odprta noč in dan so groba vrata; 
al' dneva ne pove nobena prat'ka. 

Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, 
od nje nas ne odkup'jo kupi zlata, 

ne odpodi od nas življenja tata 
 veselja hrup, ne pevcev pesem sladka. 

Naj zmisli, kdor slepoto ljubi sveta  
in od veselja do veselja leta, 

da smrtna žetev vsak dan bolj dozori. 

Znabiti, da kdor zdaj vesel prepeva, 
v mrtvaškem prtu nam pred koncem dneva 

molče trobental bo: »Momento mori!«



ZANIMIVOSTI IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 

V župnijsko kroniko je Jaroslav Kotnik zapisal: "Ker se 18 let kronika ni 
sproti pisala, navajam nekaj glavnih dogodkov iz teh tako razburkanih 
časov." Teh 18 let je od 1934 do 1952, med glavnima dogodkoma pa sta tudi 
dva iz let 1939 in 1940. 

 V letu 1939 so tukajšnje katoliške in športne organizacĳe z 

neutrudnim zbiranjem prispevkov in prav tako neutrudnim prostovoljnim 

delom na prostoru pri Tolstovrški šoli zgradili svoj prosvetni dom, t. j. 

dvorano z odrom. 

 L. 1940 je pozlatar Alojz Zoratti iz Maribora obnovil glavni oltar: 

na novo je marmoriziral in pozlatil, vrtilni tabernakelj nadomestil z 

običajnimi dvokrilnimi vratci. Poračun del: 9.600 goldinarjev. 

Pripravil Alojz Bek 

OBELEŽIMO ČAS UPANJA IN MIRU Z ADVENTNIM VENČKOM
»Adventni čas nam vrača obzorje upanja, upanja, ki 
ne razočara, ker je utemeljeno na Božji Besedi. 
Poklicani smo razširiti obzorje našega srca, da se 
bomo pustili presenetiti življenju, da ne bomo odvisni 
od naših gotovosti, od naših ustaljenih shem, kajti 
Gospod bo prišel tisto uro, ko si ne predstavljamo«
(papež Frančišek). 
Pripravimo naše domove na advent, čas upanja, 
razmišljanja in topline. Okrasimo jih z adventnimi 
venčki, ki simbolizirajo štiri tedne do prihoda našega Odrešenika.  
Če venčkov ne pletete sami, jih lahko naročite pri sodelavcih Župnĳske Karitas. Z 
darom za venček prispevate za pomoči potrebne, onemogle in osamljene.  
Naj luč adventa razsvetli vse domove, tudi tiste, ki bi drugače ostali tihi in žalostni. 
Hvala za vaš dar! 

Mojca Erjavec 

Naročila za venčke sprejemata od nedelje, 13., do torka, 22. novembra,
sodelavki ŽK: ga. Jožica (telefon: 051 242 752) in ga. Zinka (telefon: 031 
207 172).  
Naročene venčke lahko prevzamete v petek in soboto, 25. in 26. novembra, 
po večerni sv. maši in v nedeljo, 27. novembra, pri vseh sv. mašah. 



                       NAPOVEDNIK

• 1. november, torek, VSI SVETI – sv. maša ob 10.00 pri sv. 
Antonu, ob 14.00 na sv. Barbari; ob 17.00 molitve za rajne in sv. 
maša ob 18.00 

• 2. november, sreda – ob 10.00 sv. maša pri sv. Barbari; ob 18.00 sv. 
maša pri sv. Antonu 
• 6. november, zahvalna nedelja  
• 7. november, ponedeljek –  ob 18.30 sestanek za starše prvoobhajancev
• 8. november, torek – ob 18.30 srečanje članov ŽPS
• 12. november, sobota – ob 17.30 srečanje  staršev, botrov in birmancev, 
nato ob 18.00 birmanska sv. maša
• od 21. do 27. novembra – teden Karitas 
• 25. november, petek – 1. adventni večer; ob 19.00 v dvorani Župnijskega 
doma 
• 26. november, sobota – koncert v čast sv. Cecilije; ob 18. uri v cerkvi na 
Ravnah; sodelujejo pevski zbori župnij Ravne, Kotlje, Strojna 
• 2. december, petek – 2. adventni večer; ob 19.00 v dvorani Župnijskega 
doma 
• 5. december, ponedeljek – miklavževanje; ob 18.00 v cerkvi (Starši, 
prijavite otroke! Prispevek poravnate v župnišču.) 

KRSTI  – POROKE – POGREBI

Zakrament sv. krsta so prejeli: 37. Ela Mandič; 38. Sofija Hovnik; 39. Marisa 
Gracej; 40. Liam Tai Sakač Poprask; 41. Evita Šuler; 42. Mia Krapeš; 43. Lara 
Osojnik; 44. Lovro Ošlovnik.

Zakrament sv. zakona ni prejel noben par.

H Gospodu po večno plačilo so odšli: 40. Angela Kajnih, 85 let, Čečovje 7; 
41. Vida Kveder,  97 let, Čečovje 4; 42. Marija Stropnik, 95 let, Čečovje 4;      
43. Marjan Arnold, 70 let, Na Šancah 106; Marija Hober, 73 let, Partizanska 29; 
45. Roman Vališer, 70 let, Čečovje 37 b; 46. Jožefa Krautberger, 97 let; Tolsti 
vrh 29.

Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. V septembru ste zanj darovali 
51,62 €.


