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ČAS ZA POČITEK
Načrtovanje in uporaba časa za prednostne stvari ne smeta zanemariti 

počitka. Morda bi kdo mislil, da je o tem nepotrebno izgubljati besede. A zdi 
se, da danes redkokdo pravilno in svojemu organizmu koristno načrtuje 
počitek. Slomšek je, na primer, velikokrat učil predvsem mlade pravilne 
izbire časa za spanje: »Privoščimo svojemu telesu potreben mir, potrebno 
okrepčilo tudi našemu duhu. Čuvajmo pa se skrbno vsakega mehkuženja. 
Natančno si določimo čas za počitek in tudi uro, ko bomo z njim prekinili.« 
Vztrajal je pri rednem odhajanju k nočnemu počitku ob isti uri in prav tako 
pri vstajanju. Kdor je pri tem malomaren, se kaj hitro pomehkuži, kar 
seveda ovira njegovo celotno življenje. Nenehno spreminjanje časa 
počitka po nepotrebnem utruja celotni organizem, ki se mora vsak dan na 
novo prilagajati novemu »sistemu«. Če pa je čas za počitek vedno isti, ga je 
potrebno manj, in telo, ki se ga navadi, se v njem tudi najbolje spočije.

V počitniških dneh si moramo privoščiti tudi zaslužen počitek. A naj bodo 
pred nami zgoraj zapisane besede: tudi počitek moramo pravilno odmeriti. 
Če si privoščimo podaljšan spanec, naj ta ne sega čez večino dneva. Telo 
naj ima v istem dnevu čas za aktivnost in čas za temeljit počitek. Počitnice 
bodo tako bolj polne in hkrati sproščujoče. Mnogi bodo v prekrasnih krajih 
uživali, se sproščali in zabavali, komu pa kljub vsem užitkom in počitku to 
ne bo dovolj. Mnogi se bodo brezskrbno vrnili domov in tako nadaljevali 
življenje, ki so ga prekinili pred odhodom, nekateri pa bodo našli še globlji 
počitek. Tak, ki traja dlje od počitnic in si ga v srcu vsi želimo. 

Žpk. Edi Vajda



Francka je prišla iz Vuhreda, Franc iz Razborja. On je delal v fabriki, ona pa 
pri Lečniku v gostilni. Spoznala sta se pri šanku, kjer je bil Franc reden gost, 
smeje povesta. Na Kumrovem na Spodnjem Tolstem vrhu so si zgradili hišo. 
Kar zaradi treh okroglih obletnic ju predstavljamo. Francka je letos 
obhajala 70, Franc jih bo dopolnil 80, skupaj pa sta obeležila 50 let zakona.

Videti sta vesela, ker sta bila med zlatimi 
zakonskimi jubilanti. Kako bi opisala 
svojo skupno pot? 
V Vuhredu naju je poročil g. Zemljič, s 
katerim smo imeli prijateljske odnose, saj 
nas je večkrat obiskal na Ravnah. Imava 
dva sinova in hčerko, dva vnuka in štiri 
vnukinje. Na začetku sva imela kmetijo, 
poleg službe sva delala doma. Ni bilo časa 
za prepire (smeh). Lahko ni bilo. Otroci, 
kmetija, služba in muzika. Franc je 

glasbenik – samouk, 40 let je igral pri različnih ansamblih, tudi pri folklori KUD 
Prežihov Voranc. Hitro sem se sprijaznila, da ga zaradi muzike ni veliko doma. 
Ker je mož tak hudomušnež, je vse obrnil na šalo. Ko je prišel z gavde, mi je 
pripovedoval vice. Če sem kdaj rekla, da bi še kam šli, je odvrnil: »Ko boš ti 
toliko gavd čez dala, se ti ne bo dalo več kam iti.« Sprejela sem. Čeprav je bilo 
naporno, imava lepe spomine na delo pri hiši. Mož je veliko sam naredil. Najino 
zakonsko življenje je minilo zelo hitro. Vse gre, včasih je treba malo stisniti 
zobe, malo potrpeti, še posebej, ko pridejo težave in bolezen. Upanje umira 
zadnje, je najin moto.
Babice in dedki imate pomembno vlogo tudi pri krščanski vzgoji vnukov. 
Ga. Francka, vidim Vas, ko pripeljete vnuka v cerkev. Kaj se Vam zdi 
pomembno? 
Vnuke sva veliko pazila, nekateri so zdaj že odrasli, dva sta še v osnovni šoli. 
Kot bica poskušam na lep način spodbujati, da grejo v cerkev. Poskušam, da 
se preveč ne vtikam v družinsko življenje mladih. Če starši ne grejo k maši, 
spremljam otroke jaz, radi grejo zraven.  Seveda pa hčerka Tina tudi podpira to 
vzgojo. Ubogati me morajo. Tudi na sploh mora biti pri meni red, ne smejo si 
vsega dovoliti, kljub temu jih imam rada. 
Ga. Francka, spomnim se, da ste bili z nami na župnijskem romanju v 
Rimu in Assisiju. Greste radi na romanja? Kaj Vam pomenijo?
Mama je šla vsako leto h Križu na Porcijunkolo (2. avgust). Zato tudi midva 
rada greva. V Rimu in Assisiju sem bila skupaj s sestro. To je bilo pred 12 leti, 
bilo je zelo lepo. Tudi enodnevnih župnijskih romanj sem se rada udeleževala, 
spomnim se, kako je bilo, ko smo šli na Barbano. 

Franc in Francka JelenNAŠ OBRAZ: 



Vedno je bilo prijetno vzdušje na avtobusu. Od leta 1989 naprej pa vsako leto 
enkrat poromava na Brezje. To je najino. Brezje je postaja na najini skupni poti. 
Dvakrat pa sva bila tudi v Medžugorju. »Lepo nama je na teh romanjih,« sta 
soglasna.
Ga. Francka, že sedem let pomagate pri čiščenju Župnijskega doma. Kako 
ste se pridružili? 
Sama sem pri oznanilih v cerkvi slišala, da bi potrebovali pomoč. V tistem času 
smo za mojo hčerko veliko molili, pa sem si rekla, da ne bomo samo prosili, 
ampak dali tudi nekaj nazaj. Stopila sem do g. Beka in se ponudila. Želim si 
samo, da bi mi še zdravje služilo. Več se jih je že zamenjalo, ki so pomagale pri 
čiščenju, trenutno smo tri. Katica, ki vodi to delo, je izjemna, tudi razumevajoča 
in pozorna. Če kdaj ne morem ali mi je težko zaradi bolezni, ona vse nadomesti. 
Lepo bi bilo, če bi bili dve ekipi, da bi se v času šolskega leta menjavali na 14 dni.

 Marija Prikeržnik

Prijeten je bil klepet pri Jelenovih, nagovorila me je njuna vedrina kljub 
letom in boleznim, ki jih imata. Ob odhodu mi je gospa pokazala še njihovo 
knjižnico, kar precej prebranih knjig in vezanih revij Ognjišča je na policah.  
Naj bodo knjige in romanja še naprej vir moči za vsakdanje življenje. Veliko 
lepih skupnih trenutkov, zdravja in Božjega blagoslova jima želim.

V župniji so od 24. februarja naprej 
potekali sinodalni pogovori. 
Predstavljamo izseke iz njih. Vsaka 
skupina je ob prebrani Božji besedi in 
ob vprašanjih razmišljala o naši 
skupni hoji.
Poudarki s sinodalnega pogovora 
skupine PEVSKI ZBOR na temo SKUPAJ NA POTI 
Dobre izkušnje skupne hoje

Oblikujemo praznike; ko pojemo liturgična besedila, bolj dojemamo skrivnost 
vere, bolj sledimo liturgičnemu letu; pesem me dvigne, duhovno okrepi; si ne 
predstavljamo sv. maš in praznikov brez petja; pesem je duša naroda, je naša 
kultura; pozitivna so naša druženja; hvaležni smo, da imamo zborovodja, ki ga 
je za cerkveni zbor včasih težko najti.

TEMA MESECA: 
SINODA 

VESOLJNE CERKVE – 8



Težave ali ovire skupne hoje 
Pomanjkanje pevcev, predvsem po razdoru v župniji; vabljeni v zbor nočejo 
sprejeti obveznosti, ni jim do zborovskega petja (podobno doživljajo posvetni 
zbori); hiter tempo Cerkev življenja, družine preobremenjene, zato mlajših ni pri 
zboru; odnosi v župniji bi lahko bili še boljši, sicer se je že veliko obrnilo na bolje; 
težave Cerkve vidimo v tem, da je izločila nekatere skupine, npr. ločene, 
izvenzakonske skupnosti (sicer jih vabi, a premalo ponudi,   npr. jih ne pusti k 
obhajilu); Cerkev od ljudi preveč zahteva, ne spremlja pa jih dovolj v njihovih 
življenjskih situacijah; ob trendu zmanjševanja števila duhovnikov je 
okostenela; več bi moralo biti laikov, ki bi profesionalno opravljali dela v župniji, 
tudi gospodarska, samo na prostovoljcih ne bo šlo; nekatere teme so v Cerkvi 
tabu (tudi alkohol pri duhovnikih); zakaj ni organizirane psihološke pomoči 
duhovnikom; celibat je včasih ovira, naj bi bil prostovoljna izbira; zakaj se o 
težavah ne govori odprto in transparentno (npr. izstop našega domačina iz 
duhovništva); ne bi smeli tolerirati katoliških skrajnežev, ki delajo škodo celotni 
Cerkvi. 

  Katehistinja Marija

PEVSKI ZBOR NA PIKNIKU

Čeprav jih je malo, poslanstvo 
nadaljujejo. Vaje imajo vsako 
sredo, ob nedeljah in praznikih pa 
s svojim petjem polepšajo 
bogoslužja. Veseli so, ko jih po 
maši ljudje pohvalijo: »Kako lepo 
ste peli danes, posebno tista 
Marijina na koncu, kar solzna sem 
postala.« In to jih spodbudi, da 
bodo vztrajali še naprej. Hvala 
vsem, ki jih podpirate.
»Vidim, kako se pevci našega 
zbora, kljub okrnjeni sestavi, 
trudite, koliko dela in truda vložite 
v to, da vaša pesem lepo zveni,« 
je dejal g. Lečnikov Vanč. »Zato sem se odločil, da vas z ženo Jelko 
povabiva na piknik in druženje na najin tajht, da vam izkaževa majhno 
pozornost.« 
Zbrali smo se v sredo, 22. junija, popoldne pri njiju. Lepo okolje, prijetna družba, 
prijazna gostitelja in bogata pogostitev, s katero sta nas počastila, lepo 
druženje, tekmovanje v balinanju, seveda pa ni manjkala pesem. Upajmo, da 
se še kdaj ponovi, mogoče kje drugje. Hvala vama, Vanči in Jelka.                                                                                  

 Marjan Rupreht

IZ NAŠIH SKUPIN



LEP DAN BIBLIČNE SKUPINE

Šolarji gredo ob zaključku 
šolskega leta na zaključni izlet. 
Tako že vsa leta druženja tudi 
biblična skupina z izletom 
romanjem zaokroži šolsko leto. Na 
mnogih koncih naše domovine 
smo že bili. Postajamo starejši (!?), 
naša potepanja so postala vedno 
krajša in bliže domu. To pa je tudi 
veliko vredno, saj premalo 
poznamo našo lepo bližnjo okolico. 
Narava, ljudje, predvsem čudovite cerkvice, ki so posejane po naših krajih. 
Z enega hribčka se marsikje vidi večje število cerkva, ki vabijo nas male 
romarje v svoje Božje hrame.

Po skupnem zajtrku v župnišču smo se v sredo, 6. julija, odpeljali na Pohorje. 
Ogled in izčrpna razlaga bogate zgodovine cerkve Device Marije na Kamnu, ki 
jo farani lepo ohranjajo. Velika fara sv. Antona, ki jo upravlja g. župnik iz Ribnice 
na Pohorju, kamor smo nadaljevali pot. V lepi cerkvi sv. Jerneja smo imeli sv. 
mašo, daroval jo je naš g. župnik Edi. Namesto pridige smo podajali našemu 
Stvarniku osebna razmišljanja iz berila in evangelija po Mateju, prošnje in 
zahvale. Vedno s srcem  pojemo, saj nas naša voditeljica katehistinja Marija s 
svojim lepim glasom poveže v biblični zborček. Notranje napolnjeni z Božjo 
bližino smo se odpravili na ogled zbirke starin v Ribnici. Sledilo je kosilo na 
kmetiji Tete Lene, kjer je popoldan minil v igrah, kvizu in veselem druženju. 
Hvala Mariji za organizacijo in potrpljenje s "starejšimi šolarji". Bog daj, da se 
še dolgo družimo.                                                                           Jelka Sedar

POČASTILI TELOVO

V četr tek,16.  jun i ja ,  smo 
praznovali zapovedani praznik 
Sv. Rešnjega telesa in krvi 
(telovo). Pred večerno sv. mašo 
smo sodelovali pri procesiji okoli 
cerkve. Postavili in okrasili smo 
štiri postaje za štiri evangelije. 
Molitev in blagoslov sta bila za 
vse prebivalce kraja. Prosili smo 
za lepo vreme, blagoslov na polju 
in za odvrnitev naravnih nesreč.                                                          
Veronika Šart

– 

ZGODILO SE JE



ZAHVALNA SLOVESNOST ZAKONSKIH JUBILANTOV

Na prijazno povabilo g. župnika Edija Vajda smo se zakonski jubilanti v nedeljo, 
12. junija, udeležili zahvalne sv. maše v župnijski cerkvi sv. Egidija. Zbralo se 
nas je 40 parov. Že pred cerkvijo so nam prijazne sodelavke Karitas pripele 
šopke kot znak svatovskega oblačila. Ob zvokih poročne koračnice smo se nato 
podali v cerkev. Med mašo nam je župnijski pevski zbor s svojim petjem 
polepšal praznovanje, za kar se mu zahvaljujemo. G. župnik nas je v nagovoru 
spomnil na besede, ki naj zvenijo v našem zakonu: rad te imam, potrebujem te, 
odpuščam ti. Tako nas je opogumil za našo nadaljnjo skupno pot. Obnovili smo 
zakonske zaobljube. Hvaležni smo Bogu, da nas spremlja v letih skupnega 
življenja, da vztrajamo in si prizadevamo, da po dežju vedno posije sonce. Ob 
koncu slovesnosti nam je g. župnik vsakemu paru posebej podelil blagoslov, 
nam čestital in izročil knjižico Žarek nebeške luči. V zavest mi je prišlo, da še 

kako potrebujemo Božjega 
b lagos lova v  našem 
skupnem življenju. 
Hvaležni za lepo doživeto 
slovesnost smo se zbrali 
zunaj cerkve k druženju, 
dobri kapljici in prigrizku, 
za kar se g. župniku in 
vsem, ki so žrtvovali svoj 
čas za jubilante, iskreno 
zahvaljujemo.                                                                   

Lizika Hudrap
ZA PRAZNIK K SV. URHU NA STROJNO

Za zelo bogatimi venci, ki so jih za sv. Urha, ki goduje 4. 
julija, spletle pridne Strojanke, se sredi oltarja vidi 
njegov kip. Tudi letos je ta svetnik k sebi privabil pravo 
množico svojih častilcev in se, kot vsako leto, ponašal z 
dvema pesmima, napisanima njemu na čast. Besedilo 
je spod peresa domačina, bukovnika Blaža Mavrela. 
Prva pesem je hvalnica sv. Urhu, na prošnjo pevk jo je 
pred šestimi leti priredil in uglasbil Franc Juvan,  druga 
pa pozdrav romarjem, ki pridejo k njemu in se že več 
desetletij sliši s kora. Obe so tudi letos, ko sta bili 
slovesnosti v nedeljo in ponedeljek, ubrano zapele 
domače pevke pod vodstvom katehistinje Marije 
Prikeržnik.
Tako počaščen s pesmimi, kot je sv. Urh, ni vsak 
svetnik, mogoče še kateri od tistih, ki domujejo po svetovnih katedralah, ne!

H. Merkač 



ROMANJE TREH ŽUPNIJ NA URŠLJO GORO

Bilo je lepo sobotno jutro, ko je Uršlja gora zasijala v vsej lepoti, obsijana s 
soncem, in vabila romarje, da se podamo na njo. Sv. mašo je v uršljegorski 
katedrali za vse romarje daroval župnik Edvard Vajda. Po njej, skupni 
»gasilski« sliki, kratkem druženju in okrepčilu smo se vsak po svoji poti vrnili v 
dolino.                                                                                      Marjan Rupreht

NA POČITNICAH RADIA OGNJIŠČE TUDI NAŠI ŽUPLJANI

Ker je Ognjišče radio velike slovenske katoliške družine, katere člani smo tudi 
župljani Raven, o tem dogodku poročamo tudi v našem glasilu.
Bile so 20. počitnice in začele so se 20. junija, tudi s sedmimi našimi župljani v 
množici 240 potnikov v petih avtobusih. Bile so troje v enem.
Potovanje. Bilo je krožno z 2400 prevoženimi km, šestimi državami 
(Slovenija, Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Bosna in 
Hercegovina), osmimi prečkanji mej, devetimi prenočevanji, ogledi mest (tudi 
Skopja in Tirane) …
Počitek. V turističnem resortu blizu mesta Drač v Albaniji pet nočitev,  z 
vsakodnevnima jutranjo telovadbo in skupno večerno prireditvijo (predstavitev 
vseh dosedanjih počitnic, proslava ob državnem prazniku, večer albanske 
kulture, potopis s Camina …); plaža, nadvse toplo morje, knjiga, karte, 
druženje ...
Romanje. Vsak dan maša s štirimi duhovniki, zvečer skupno petje Angelčka in 
blagoslov, molitve na avtobusu, obisk Medžugorja z vzponoma in molitvami k 
Mariji na Crnico in križu na Križevcu.
Več si lahko preberete na fb Radia Ognjišče. Mogoče se radijcem (vključno z 
direktorjem msgr. Francijem Trstenjakom) in počitnikarjem drugo leto 
pridružite tudi vi! Ne bo vam žal.                                                  

H. Merkač 



KRSTI - POROKE  POGREBI-
Zakrament sv. krsta so prejeli: 20. Patrik Krauberger; 21. Iza Vidrih; 22. Nai 
Kokalj; 23. Anika Pori; 24. Tevž Pori; 25. Špela Kotnik; 26. Tinkara Pavše.
Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.
H Gospodu po večno plačilo so odšli: 23. Terezija Osojnik, 87 let, Tolsti vrh 35; 
24. Anđa Barič, 81 let, Javornik 52; 25. Benjamin Oblak, 71 let, Javornik 51; Franc 
Golob, 92 let, Čečovje 53.    

Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. V juniju ste zanj darovali 41,50 €.

ź20. julij, sreda – romanje starejših, bolnih in osamljenih naše župnije 
na Brezje
ź24. julij, nedelja – lepa nedelja pri sv. Marjeti v Kotljah; ob 10.00 sv. 
maša s procesijo 
ź7. avgust, nedelja – lepa nedelja pri sv. Neži na Koroškem Selovcu; ob 
11. 00 slovesna sv. maša s procesijo in blagoslovom avtomobilov

ź15. avgust, ponedeljek, Marijino vnebovzetje – sv. maša ob 9.00 
ź22.- 26. avgust – oratorij za vse tri župnije
ź2. september, petek, vpis k verouku za leto 2022/23 – ob 18.00 za prvi razred; za 
ostale razrede še 5. in 6. septembra od 9.00 do 12.00 in od 14.30 do 18.00
ź1. september, četrtek – ob 18.30 tridnevnica pred lepo nedeljo
ź2. september, petek – ob 18.30 tridnevnica pred lepo nedeljo 
ź3. september, sobota – ob 18.30 tridnevnica pred lepo nedeljo 
ź4. september, nedelja – ob 10.00 slovesnost lepe nedelje 
ź8. september, četrtek – ob 16.30 sv. maša pri Rutnikovi kapeli
ź10. september, sobota – romanje molitvene skupine; ob 7.00 odhod avtobusa z Raven 
na Ptujsko goro (nadškofijsko srečanje za nove duhovne poklice)
ź11. september, nedelja – ob 15.00 srečanje bolnih in ostarelih; zvečer ob 19.00 ni sv. 
maše
ź24. september, sobota – romanje treh župnij 

NAPOVEDNIK

Priprave na oratorij so že v polnem teku. Otroci, vabljeni! Prijavite se!
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