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Sveti adventni čas, čas štirih tednov pred božičem
To je čas pričakovanja Jezusovega rojstva in zato čas veselja, miru,
priprave, upanja in tudi kesanja. Spet se nam ponuja priložnost, da
poglobljeno premislimo, kakšno je bilo naše življenje v odnosu z Bogom in
soljudmi, je priložnost, da se na novo spreobrnemo in postanemo boljši.
Božja beseda je opomnik in vabilo vsakemu, da bi se spet srečal z Bogom.
»Ti, GOSPOD, si naš oče, naš odkupitelj iz davnine ti je ime. Zakaj si
dopustil, GOSPOD, da smo zašli s tvojih poti, zakaj si nam zakrknil srce, da
se te ne bojimo?(...) Naproti prihajaš tistemu, ki z veseljem ravna pravično,
tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih,« je zapisal prerok Izaija. Sicer je
živel pred okoli 2700 leti, a so njegove besede še danes zelo aktualne.
Veliko ljudi se ne meni več za Boga, kot da ga ni. Neprestano hitimo in se
pehamo za materialnimi dobrinami. Naš delovnik je poln skrbi, trpljenja,
stisk, dostikrat tudi bolezni, poln zakajev … Zakaj ravno jaz? Pozabljamo,
da smo na tem svetu zdomci, ki si tukaj in sedaj služimo nebesa in
vstopnico za večnost. Večkrat pa, žal, spregledamo žarke Božje ljubezni:
ljudi, ki jih imamo radi, malenkosti, ki osrečujejo, lepo naravo ... Če znamo
biti hvaležni za te žarke, je lahko »dolina solz« bistveno lepša, saj Bog
prihaja naproti tistemu, ki z veseljem ravna pravično.
Pred nami je torej sveti adventni čas. Jezus, ki prihaja, želi v tem času
prižgati svojo luč ljubezni: v dušah nekrščenih otrok, da bi prejeli veliko
milost svetega krsta. V dušah mladih, ki so zavrgli ime svojega Boga. V
dušah starih ljudi, ki se ne srečujejo več z Bogom v družinah, v katerih
Jezus ni več prijatelj niti svetovalec, ne pomočnik. V dušah bolnih,
zaničevanih in osamljenih, ki so izgubili vsako upanje. In ne nazadnje: v
meni in tebi, dragi brat, draga sestra ... Zato povabiva Jezusa v svoje
življenje, v svojo družino, v svoj dom. Naj v vseh nas prižge plamen svoje
ljubezni, da bo sveti adventni čas poln luči, miru in upanja.

Žpk. Edi



30. oktobra je v naši župniji praznoval visok
življenjski jubilej Stanko Lampret, ki je
dopolnil 90 let. Verjetno med nami ni
župljana, ki ga ne bi poznal. Če pri vsaki maši
ne slišimo njegove prodorne molitve, se
začnemo spraševati, »ali je kaj narobe z
njim«. Povabila sem ga, da nam podeli
izkušnje pokončnega kristjana v našem
župnijskem občestvu.

Gospod Stanko, prav gotovo ste osnove krščanskega življenja
začeli v svoji družini. Kako se spominjate časov, ko ste sprejemali
vero že v ranem otroštvu, in kaj bi položili na srce mladim staršem,
da bi znali vero posredovati svojim otrokom?
Doma sem imel krščansko vzgojo, molitev je v naši družini bila trdno
zasidrana. Ko sem bil v osnovni šoli, smo imeli verouk prvi dve leti. Ko
se je začela vojna, nismo imeli duhovnika, zato so bili naši kateheti kar
starši. V vasi sta nas pripravljali dve katehetinji, tako sem šel k birmi, ko
se je končala vojna. Prepričan sem, da so otroška leta zelo pomembna,
da se utrdimo v veri. To, kar si takrat pridobiš, ostane za vedno. V
novejšem času se bi morali starši truditi, da bi otroci dobili vzor v družini.
Verouk je v pomoč in poglabljanje osebne vere.
Ko ste se preselili na Ravne, ste se takoj dejavno vključili tudi v
življenje naše župnije. Kako ste začeli z delom na najrazličnejših
področjih? Poznamo Vas kot člana biblične in molitvene skupine,
poprijeli ste za vsako delo tudi pri obnovi Župnijskega doma.
Gotovo sem se trudil po svojih najboljših močeh in priskočil na pomoč,
kjer je bilo potrebno. Gospod Bek mi je nekoč dejal, da sem edini moški,
ki pomaga tudi pri čiščenju cerkve, in sem to opravljal kar 30 let.
Druženje z ljudmi mi veliko pomeni, še posebej sedaj, ko živim sam, zato
rad sodelujem v biblični in molitveni skupini.
Vseskozi ste nam vzor kot zgleden kristjan, ki ste svojo trdno vero
izkazovali s svojim življenjem. Za Vas še posebej velja rek, da je
vera brez del mrtva. Kaj vam pomeni deliti dobroto vsem ljudem, ki
jih srečujete v svojem življenju?
Ljudi imam zelo rad, nobenega ne izključujem, četudi je drugega
prepričanja. Jezus me je naučil, da je potrebno sočloveku pomagati, če
je v stiski. Včasih sem komu pomagal pri delu, zdaj pa s kako dobro
besedo in kakšnim prispevkom na Karitas pomagam rešiti kakšno
materialno stisko.

NAŠ OBRAZ: Stanko Lampret



Sama sem Vas bolj spoznala v biblični skupini. Občudujem Vaše
poznavanje Svetega pisma. Kdaj ste Vi začeli s prebiranjem in
poglabljanjem vanj? Ko Vas poslušam, kako razlagate zapisano,
imam občutek, da znate Sveto pismo že kar na pamet.
Doma smo zelo hitro po vojni kupili Sveto pismo in ga brali še pri
petrolejki. Tako sem ga zelo hitro vzljubil in veliko premišljeval, kaj nam
hoče Bog povedati. Da sem še bolj poglobil svoje znanje, sem se večkrat
o tem pogovarjal še z g. Jarošem, pozneje pa sem se takoj vključil tudi
v biblično skupino. Še danes mi je to v veliko veselje.

G. Stanko, prijetno je bilo klepetati z Vami. Hvala za Vaš čas. Želim
Vam veliko Božjega blagoslova in da se še naprej »veselite v
Gospodovi postavi in premišljujete njegovo postavo podnevi in
ponoči«, kot je zapisano v 1. psalmu.

G. Stanko v očeh članic skupin, v katerih sodeluje

G. Stanko je starosta molivcev v naši župniji. Njegov vsakodnevni
pravočasen prihod k molitvi rožnega venca mi daje močan zgled in
opomin, da ga posnemam. Prepričana sem, da je župnija z njegovo
molitvijo blagoslovljena. Gospod, daj mu moči, da vztraja na svoji
poti molitve. (Zinka)

G. Stanko je mož, iz katerega izžareva dobrota. Že mnogo let trka na
vrata Župnijske Karitas in daruje za ljudi, ki so se znašli v stiski.
Vedno je ob zahvali njegov odgovor: »Prispevam nekaj malega.«
Kar nekaj akcij imamo sodelavci Karitas, ko pomaga, da smo tudi
telesno okrepljeni. Hvaležni za njegovo dobroto mu želimo, da mu
zdravje še dolgo služi. (Jožica)

Z g. Stankom sva skupaj pri biblični skoraj 30 let. Ne ve, da si v
svojih zapiskih njegove izrečene misli posebej podčrtujem. Niso
filozofske, pač pa več kot preproste. Kakor koli jih človek suče,
vedno se iztečejo v eno samo besedo – Ljubezen. Preprosto? O, da
bi to Ljubezen tudi jaz znala živeti, kot jo živi g. Stanko! (Helena)

Slavica Pristavnik



Ste vedeli, da katoličani že odštevamo ure do novega leta? Res, a
seveda ne koledarskega, ki se začne 1. januarja, pač pa do novega
cerkvenega leta!

Cerkveno leto, tudi liturgično oz. bogoslužno leto ali cerkveni
koledar, je koledar, ki mu je od leta 1582 osnova gregorijanski koledar.
Določa razpored praznikov, bogoslužna opravila in branje Božje
besede v Katoliški cerkvi za vsak dan v letu. Njegova prva zanimivost
je torej, da se ne začne na isti dan kot navadno leto, druga pa, da
prazniki, ko se spominjamo Jezusovega življenja in delovanja, niso
točno na dan, ko so se v resnici zgodili, pač pa so razporejni smisleno,
da v enem letu z njimi lepo zaokrožimo vse pomembne dogodke.
Letos se novo cerkveno leto začne to nedeljo, 27. novembra, na 1.
adventno nedeljo, ko bodo duhovniki zelena mašna oblačila zamenjali z
vijoličnimi, ki so jih nosili v času pred tem, v času med letom.
Novo cerkveno leto, torej novo razporeditev nedelj in praznikov do
konca letošnjega leta in v letu 2023, začenjamo z adventnim časom,
sledili pa mu bodo božični, postni in velikonočni čas ter čas med
letom.

TEMAMESECA: Cerkveno leto (1)



Vsak ima svojo liturgično – bogoslužno barvo, ki ponazarja vsebino
praznika ali nedelje:
• vijolična (barva pričakovanja in spokornosti) zaznamuje adventni

in postni čas;
• bela (rumena, zlata) zaznamuje božič, veliko noč in še nekaj

drugih praznikov;
• zelena (barva novega življenja in upanja) zaznamuje navadne

nedelje in čas med letom;
• rdeča (barva ognja in Svetaga Duha) zaznamuje binkošti, veliki

petek, cvetno nedeljo in praznike svetnikov − mučencev.
Brez praznikov (in nedelj) bi bili dnevi našega življenja »prazni«, zato jih
z veseljem praznujmo! V adventnem času je največji praznik Marijino
brezmadežno spočetje, ki je letos, v novem cerkvenem letu, v četrtek, 8.
decembra. Prazniki in nedelje so priložnost, da se bolj zbližamo z
Bogom!

(Po veroučnih delovnih zvezkih za 5. in 7. razred povzela H. M.)

BIRMANSKE MAŠE
V pripravi na birmo smo letos izbrali tri termine
t. i. birmanskih maš, h katerim smo povabili
birmance, botre in starše. Prva takšna maša je
bila v soboto, 12. novembra. Odzvali so se
skoraj vsi birmanci, ki so s seboj pripeljali botre
in starše. Lepo je bilo videti, kako so popolnoma
napolnili našo cerkev. Pred mašo jih je nagovoril
p. Janez Papa iz Maribora. V kratkem intervjuju
smo ga na hitro spoznali, tema večera in rdeča nit svete maše pa so bile
vera in vrednote. Birmanci so sodelovali z branjem in petjem. Naslednja
taka maša bo 10. decembra. Gost Jure Sojč bo spregovoril o pomenu
Svetega pisma. To »knjigo knjig« bodo nato birmancem v posebnem
obredu izročili botri ali starši. Zadnje srečanje birmancev z botri in starši
bo na začetku postnega časa, 25. februarja. Prav je, da se vsi zavemo,
kako pomembno je klicati Svetega Duha. Zato v letošnji pripravi vabimo
poleg staršev in birmancev vse župljane, da molimo: »Pridi, Sv. Duh,
pridi, Luč srca; v Sinovi ljubezni vžgi Duha, Ti nas osvobajaš vseh
strahov, podeli Cerkvi svojih darov.«

Marija Prikeržnik

Golob, simbol Sv. Duha

IZ VEROUČNIH KLOPI



ŽUPNIJSKA KARITAS – DOGODKI IN DELAVNICE
Od nedelje, 20., do nedelje, 27. novembra, poteka teden Karitas pod geslom
Skupaj delamo za dobro. Naše delo ni samo delitev hrane in plačilo položnic,
ampak se udeležujemo tudi izobraževanj, duhovnih vaj in seminarjev. Za
zahvalno nedeljo smo razdelili vrečke, v katerih so dobri ljudje prinesli darove
za tiste v stiski. Izdelali smo adventne venčke (po naročilu), skupaj z birmanci
smo pred blagovnicami ponujali mimoidočim koledarje Karitas in venčke.
Prostovoljni prispevki so namenjeni ljudem, ki potrebujejo našo pomoč. V
nedeljo, 27. novembra, smo sodelavke Karitas pri sv. maši predstavile svoje
delo. Hvala vsem, ki nam pomagate, vsem dobrotnikom in sodelavcem, skupaj
lahko naredimo lepši in boljši svet za vse ljudi.

Jožica Rupreht
PESEM V ČAST CECILIJI
Sveta Cecilija, zavetnica glasbe in glasbenikov, je živela v 3.
stoletju v Rimu. Njen god obhajamo 22. novembra in je ena
najslavnejših rimskih mučenk zgodnje Cerkve. Njen grob so
našli v Kalistovih katakombah poleg kripte papežev.
V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti kot zavetnico
glasbe, saj naj bi na svoji poroki s poganom Valerijanom, v
katero je bila prisiljena, v svojem srcu slišala nebeško
glasbo. Valerijan se je kasneje na njeno prošnjo spreobrnil
v krščanstvo. Umrla je mučeniške smrti, ker se ni želela
odpovedati svoji veri.
Letošnji praznik sv. Cecilije je bil za cerkvene glasbenike in
pevce res poseben, saj je po dveh letih na njen dan
ponovno lahko donela glasba. Še več, po dveh letih smo
lahko v naši župniji znova pripravili koncert cerkvenih
glasbenikov in pevcev v njeno čast.
Zgodil se je v soboto, 26. novembra. Pevci smo se naprej udeležili večerne
svete maše in jo obogatili z našimi glasovi. Takoj po maši je sledil koncert, na
katerem so zapeli mešani in otroški pevski zbor župnije Ravne, mešani pevski
zbor župnije Kotlje ter ženski pevski zbor župnije Strojna, solo točke pa so
pripravile pevka Nika Oblak ter orglavki Rozalija Dvoršek in Ema Gregorc.
Koncert se je zaključil s skupnima pesmima vseh nastopajočih, ki sta nas lepo
popeljali naprej v adventni čas. Župniku in prijaznim sodelavcem hvala za
pogostitev.

Rozalija Dvoršek

Sv. Cecilija v vitražu
na našem koru

IZ NAŠIH SKUPIN



POVZETEK ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE Z DNE 8. NOVEMBRA 2022

1. Duhovna misel: Talenti in poslanstvo
Vsak ima talente in sposobnosti, tudi duhovne: dar branja Božje
besede, solidarnost, dar verovanja … G. župnik se je zahvalil vsem, ki
v župniji sodelujejo s svojimi talenti, sprejemajo odgovornosti ter tako
razbremenjujejo pastoralne delavce. Potrebe po tem še vedno ostajajo.
2. Poročanje predstavnikov župnijskih skupin o delu
Predstavniki Karitas, pevskih zborov, čistilk, biblične, ministrantov,
skupine za starše, ključarjev in molitvene so povedali, kako poteka delo
v skupinah. V vse vabimo nove člane. Skupina za starše se bo
ponovno sestala januarja 2023, skupina za čiščenje pa v soboto, 3.
decembra 2022. Na ta sestanek so vabljeni vsi, ki pomagajo pri
čiščenju, in vsi, ki se bodo na novo pridružili.

3. Za praznike do novega leta smo si razdelili dela in odgovornosti.

Veronika Šart

V adventnem času vabljeni na letošnje

26. Adventne večere,
ki nam pomagajo duhovno rasti, krepijo našo vero in odgovarjajo na

vprašanja življenja. Bodo štiri petke zapored,
od 25. novembra do 16. decembra, ob 19. uri v Župnijskem domu.

Naslovi: Doživetje misijona v
Etiopiji, Pričevanje o romanju
k sv. Jakobu v Compostelo,
Izzivi sinode in Katera je prva
od vseh zapovedi.

IZ DELAŽUPNIJSKEGAPASTORALNEGA SVETA



NAPOVEDNIK

� Petek, 2. dec., ob 19.00 – 2. adventni večer; v dvorani župnišča
na Ravnah
� Ponedeljek, 5. dec., ob 18.00 – miklavževanje; v cerkvi (Starši,

prijavite otroke in prispevek poravnajte v župnišču.)
� Četrtek , 8. dec., – praznik brezmadežnega spočetja Device Marije; sv. maša
ob 10.00 in 18.00
� Petek, 9. dec., ob 19.00 – 3. adventni večer; v dvorani župnišča na Ravnah
� Sobota, 10. dec., ob 17.30 – v cerkvi na Ravnah srečanje staršev, botrov
in birmancev, nato ob 18.00 birmanska sv. maša
� Nedelja, 11. dec., ob 17.00 – velika božična spoved
� Petek, 16. dec., ob 19.00 – 4. adventni večer; v dvorani župnišča na Ravnah
� Petek, 16. dec., začetek božične devetdnevnice
� Sobota, 17. dec., ob 18.00 – pri sv. maši Luč miru iz Betlehema
� Sobota, 24. dec., ob 18.00 – otroška božična sv. maša, ob 23.30 božičnica
ter ob 24.00 polnočnica; pri sv. Neži božična sv. maša ob 20.00
� Nedelja, 25. dec., – božič (Gospodovo rojstvo); sv. maša ob 7.30 in
10.00, popoldne ob 15.00 božični blagoslov otrok
� Ponedeljek, 26. dec., – Štefanovo; ob 10.00 in 18.00 sv. maša z
blagoslovom vode in soli
� Torek, 27. dec., – sv. Janez; ob 18.00 sv. maša in blagoslov vina
� Sobota, 31. dec., – silvestrovo; ob 17.30 zahvalna molitvena ura ob koncu
koledarskega leta 2022 in zahvalna sv. maša
� Nedelja, 1. jan. 2023, – Marija, sv. Božja Mati; sv. maša ob 7.30 in 10.00

KRSTI – POROKE – POGREBI

Zakramenta sv. krsta ni prejel noben otrok.

Zakramenta sv. zakona ni prejel noben par.

H Gospodu po večno plačilo so odšli: 47. Harij Repotočnik, 69 let,
Javornik 20; 48. Aleš Strmčnik, 54 let, Ob Suhi 42; 49. Marija Sovič, 86 let,
Čečovje 19 a; 50. Miran Kolar, 62 let, Tolsti vrh 28 a; 51. Ladislav Pirtovšek,
91 let, Dobja vas 43; 52. Josip Potočnik, 90 let, Stražišče 23 a.

Hvala za podporo Vogelnemu kamnu. V oktobru ste

zanj darovali 38,08 €.


