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MISIJ 

Misijon v idrijsko~cerkijanski 
dekanijije med clane 
iupnijskih skuprwsti vnesel 
veliko nove energije in 
sp,odbud 4a poglobijeno 
ra4misijanje 0 casu, prost6ru 
in i44ivih, s katerimi se
soocamo v sodobnem svetu. 

V Cerknem so se ob z;akljucku misijona 
ze od devete ure naprej zbirali ljudje 
in iskali svoj pros tor v klopeh cerkve. 
Veliki in mali pevci so usklajevall se 
zadnje podrobnosti, vsi pa zaupali, da 
je veselo srce tisto, ki najbolj iskreno 
poje. Ze dolgo ni bilo videti taka polne 
cerkve in toliko obrazov, ki so se zaradi 
skupaj prezivetih misijonskih srecanj 
v preteklem tednu taka razvesdili 
drug drugega. V slovesnem sprevodu 
s stirimi duhovniki in desetimi 
ministranti se je ob deseti uri zacei6 
praznovanje ob oltarni mizi. Prezbiterij 
je bil tokrat poln do zadnjega koticka, 
saj je tam svoj pros tor izjemoma naslo 
tudi nekaj cez petdeset mladih pevcev. 
Brata Marko in Jaro sta skupaj z 
domaCima duhovnikoma Matejem in 
Bogdanom vodila sveto maso, odrasli 
pevci z vseh podruznic pa so s polnega 
kora uglaseno spremljali daritev. 

Povezanost cerkljanskih podruznic . 
se je pokazala tudi skozi sodelovanje 
pri masi. Vsi prebrani uvodi, prosnje, 
prinasanje darov in zahvale so 
odsevale doziveta srecanja tekom 
misijonskega tedna. Otroci so s svojo 
pesmijo in iskrenimi srci prav na 
glas peli in si mogoce v srcu zeleli, 
da misijonskega dogajanja se ne bi 
bilo konec. Sestra Ania, brat Marko 
in brat Jaroso ob koncu prejeli tudi 
glasen aplavz za svoja pogumna 
pricevanja. Med cerkljanskimi ljudmi 
so bili iskreno dobrodosli in sprejeti 
z odprtimi srci. Kotje za misijonsko 
spletno stran zapisala Bojana Stucin, 
je zelja vseh, da bi misijon odmeval in 
rojeval sadove, ki bodo mocno jedro 
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Misijon je poveZal vse Zupnije 

Jure Voncina na sklepu misijona v Cerknem 

za delo v nadaljevanju. Ob vsakem 
praznovanju je tudi pogostitev in 
tokrat je bilo to kosilo prav za ·vse 
prisotne na zupnijskem dvoriscu, kjer 
so razigranost, pesem ansambla in 
mnozica !judi pricevala, da se je na 
CerkUanskem zgodilo nekaj lepega . . 

Pavle Ravnohrih v Idriji 
. v pestrem naboru predavanj, srecanj 
in stevilnih nagovorov je vsak , ki je 
iskal priloznost, da tudi na duhovnem 
podrocju naredi premik, nasel 
nekaj zase. Tudi solniki, umetniki, 
znanstveniki in vsi zainteresirani niso 
bili prikrajsani, saj jim je vsredo, 3. 
aprila, v Filmskein gledaliscu Jdrija v 
prijetnem in sproscenem pogovoru, 
ki ga je vodil idrijski zupnik Marko 
Rijavec , spregovoril igralec Pavle 
Ravnohrib . Rdeca nit pogovora je 
bila, kako v danasnjem casu kat javna 
osebnost pricevati v svetu, za katerega 
se zdi, da mu za duhovne vrednote ni 
mar, n,emara se jih celo boji. 

Pavle Ravnohrib se je v c;,tsu iskanja 
poklicne poti odlocal med medicino in 
igralstvom. Kljub uspesno opravljenim 
sprejemnim izpitom na medicinski 
fakulteti in se ne opravljenim izpitom 

je na AGRFT svoje mesto prepustil 
nekoinu drugemu. Psihicno naporne 
izpite na igralski akademiji je kasneje 
sicer uspesno opravil in se po koncanem 
studiju igre in umetniske besede leta 
1980 zaposlil v Slovenskem mladinskem 
gledaliscu ter ostal njegov clan trideset 
let, leta 2010pa se je zaposlil v Anton 
Podbevsek Teatru v Novem mestu. 
Je zagotovo eden najbolj znanih 
gledaliskih, filmskih in televizijskih 
igralcev. Za svoje igralske interpretacije 
paje prejel stevilne nagrade. 

Po njegovih besedah igralstvo zahteva 
vzivljanje v vlogo. ce jo zelis pristno 
odigrati, moras v vlogo dati tudi sebe, 
kar te nehote zaznamuje in lahko tudi 
(pre)oblikuje. Pavle Ravnohrib obicajno 
ni bil deleien pomembnejsih vlog, 
zato je bilo povabilo, da bi odigrallik 
Preserna v istoimenski nadaljevanki, 
toliko vecje presenecenje. Ta vloga 
ga je nagovorila, po njej je postal bolj 
prepoznaven tudi sirsijavnosti. Vecini, 
zlasti otrokom, pa je najbolj znan po 
oddaji Male sive celice, v kateri je z 
veseljem vztrajal polnih triindvajset 
let. Zahtevalaje veliko dela in skrbnega 
pripravljanja nalog, prinasala pa muje 
veliko veselja in zadovoljstva. 

Kljub bliscu luci paje Pavle Ravnohrib 
ostal preprost. Izhaja namrec iz 
kmeckega okolja, ki mu je _pisano na 
kozo, saj ima v tern okolju, kjer so za 
dosego koncne nagrade, srece, nujne 
poniznost, potrpezljivost, vztrajnost 
in skromnost. Na lovorikah nagrad, ki 
jih je prejel za svoje delo, ni >>zaspal«, 
zlasti ker pozna ozadja njlhovega 
podeljevanja. 

Pavle Ravnohrib je publiko v Idriji 
spomnil, da biti javna osebnost 
pomeni biti vsem na oceh, pomeni pa 
tudi s svojim zivljenjem in osebnostjo 
nastavljati zrcalo druzbi. V danasnjem 
casu je to, kljub do brim zacetnim 
obetom ob nastajanju samostojne 
demokraticne driave, zelo teiko. 
ce pa si obenem se kristjan, je to se 
tezje. Cost se je zaradi pokoncne drie 
kristjana pogosto sreceval s tezavami 
na delovnem mestu in ob dodeljevanju 
igralskih vlog. Ceprav mu je bilo, 
potem ko se je med kampanjo pred 
referendum om o druzinskem zakoniku 
leta 2015 javno izpostavil, saj je svoj 
glas posodil vYouTube oglasu, odvzeto 
vodenje oddaje Male sive celice in delo 
v otroskem in mladinskem programu 
RTV Slovenija, je ostal pokoncen 
clovek in kristjan, ki ohranja svoje 
mnenje, prepricanje in dostojanstvo. 
V sluzbi vztni.ja, ceprav razmere v 
gleda!iscu niso taka ugodne kot nekoc. 
Pritrdil pa je besedam igralskega 

Barbara Cibej, Pavle Ravnohrib in Marko Rijavec / Foto: Mirko Mazgon 

kolega Gregorja Cusina, ki je rekel: 
»Umetnostje danes taka, kotje. Malo 
plitka, votla, en velik blef.« Taka kot 
stevilni drugi mediji je tudi gledalisce 
postalo kraj manipulacije in >>pranja« 
mozganov. cloveku stevilne vsebine 
ne dajejo moznosti globljega dozivetja 
in opore za duhovno rast, temvec mu 
zelijo infiltrirati misli, ideje, zaradi 
katerih redki kujejo dobicke, druzba 
pa moralno in duhovno propada. 

Kot sta v porocilu z dogodka 
zapisali Natasa Hvala in Vanda 
Trost, je pogovor s skrbno izbranimi 
in profesionalno interpretiranimi 
pesmimi popestril Idrijski oktet pod 
vodstvom zborovodkinje Elizabete 
Lampe. Z branjem odlomkov iz 
avtobiografske pripovedi Ognjena noc, 
avtorja Erica Emmanuela Schmitta, pa 
ga je dopolnjevala Barbara Cibej. 

V Ledinah in Spodnji Iclriji tradicija 
zivi 

Zupljani v Ledinah in Spodnji Jdriji 
se ze po tradiciji na tiho nedeljo 
zberejo na Vrsniku, kjer pripravijo 
krizev pot do cerkve sv. Tomaza. V 
razmisljanjih ob postajah krizevega 
pota so si zazeleli, da bi hili usmiljeni 
drug do drugega, da bi se spostovali, 
ljuhili in si med sehoj odpuscali; da hi 
zmogli nositi bremena drug drugemu, 
bili zvesti v sreci in nesreci, holezni 
in zdravju, da bi se trudili odpuscati 
in sluziti; da bi utrdili zavedanja, da 
razlicne tezave, celo krivice, lahko 
resujemo z odkritim pogovorom in 
molitvijo, da se zavestno izogibamo 
nevarnostim, ki bi ogrozile druzino 
in nenazadnje za povecanje cuta za 
moraine in duhovne vrednote, ki so 
temelj vsake druzine in druzhe. 

Kotje zapisala StankaKavcic, so pri 
cerkvi sv. Tomaza udelezence krizevega 
pota pricakale vrsniske gospodinje z 
vroCim cajem in specenimi dobrotami, 
ki so ob pogovoru in dnizenju vseh 
udelezenih vsem zelo teknile. 

V Crnem Vrhu so se srecali 
zakonski pari vseh generacij 
v Crnem Vrhu nad Idrioj se vedno 

odmeva misijonsko srecanje, kije hila 
namenjeno zakonskim parom vseh 
generacij. Za uvodje poskrbeljezuitski 
pater Ivan Bresciani, ki je ob slikah 
stvarjenja osvezil hozjo ustanovitev 
zakona. Z nekaj teoloskimi mislimi 
je prikazal cudovit bozji nacrt, ki je 
cloveka dvignil nad vse stvarstvo. 

V nadaljevanju srecanja sta zbranim 
spregovorila zakonca Katarina 
Kompan Erzar in Tomaz Erzar. 
V preprostem jeziku sta predstavila 

osnovne potrehe medsebojne 
komunikacije v zakonu. V iskren 
medsebojni dialog sta vpletla zensko 
potreho po mozevi pozornosti in 
njegovem izrazanju ljubezni do nje, ter 
mosko naravo, preko katere mora rnoz 
narediti zavestne korake, da zeni pave 
in pokaze, kako jo ceni in kako jo ima 
rad. Dotaknila sta se zorenja zakoncev 
skozi leta zveze in sprememh, ki so 
posledica njunega odnosa in odnosa z 
otroki. Poleg tega, da starsi zelo veliko 
dajo svojim otrokom, od njih tudi 
veliko prejmejo. Pomembno je, koliko 
vlagamo v izgradnjo teh odnosov. 
Vsaka generacija starsev se trudi, da 
pripelje otroke do obljubljene deiele, 
kjer bodo ti otroci ziveli bolje, kakor 
so oni. 

Kotje v zapisu po dogodku zabelezil 
Dusan Zgavec, so udelezenci srecanja 
v Crnem Vrhu doziveli lep in globok 
vecer. Pricevanje gostov je zbrane 
spodhudilo k razmisljanju o odnosih, 
I epa beseda, ki je hila zasejana, pa bo 
po njegovem mnenju zagotovo nasla 
prostor tudi med poslusalci. 

S hvaleznostjo v novih petdeset 
Letosnji misijon se ho v Idriji 

simbolno zlil se z enim praznikom. 
1. maja bodo obelezili okroglih 50 let 
od izgradnje in posvetitve zupnijske 
cerkve svetega Jozefa Delavca in svete 
Barb are. 

Kot je zapisal Mitja Zelenc, se ho 
praznovanje zacelo ze v nedeljo, 28. 
aprila, ko bodo k prvemu obhajilu 
pristopili letosnji tretjesolci. Dan 
pozneje se bo po vecerni masi zacelo 
celonocno cascenje, ki ho trajalo do 
torkove jutranje mase. 

Zvecer se bo zupnijsko praznovanje 
preselilo na Mestni trg. V okviru 
tradicionalnega koncerta Godbenega 
drustva rudarjev Idrija bo nekaj skladb 
posvecenih tudi praznovanju idrijske 
zupnije. Glasbeni uvod v praznik se bo 
nadaljeval ob 21. uri, kobo iz zvonov 
zupnijske cerkve in cerkve svetega 
Antona potekal koncert zvonov. 

Na sam praznik svetega Jozefa 
Delavca bo v zupnijski cerkvi osrednja 
slovesnost pri dopoldanski masi 
ob 9. uri. Maso bo daroval koprski 
skof Jurij Bizjak ob somasevanju 
stevilnih duhovnikov, ki so v preteklih 
letih sluzhovali v Idriji. Tern se bodo 
pridruzili tudi duhovniki, ki so izsli 
iz zupnije Idrije, in tisti iz sosednjih 
zupnij. Po masi nacrtujejo se 
pogostitev s kosilom za vse udelezence 
na ploscadi pred cerkvijo. Druzenje pa 
bodo nadaljevali se s tombolo, ki naj bi 
prinesla tudi nekaj presenecenj. 


