SKUPNOST SREČANJE – Šola življenja

DOM KRAJANOV Razbor

DRUŠTVA in PRIREDITVE na Razborju

Po sto letih delovanja so se leta 1975 šolska vrata
zaradi premajhnega števila otrok zaprla. Leta 1998 smo
Razborčani propadajoči objekt prodali Ministrstvu za
socialne zadeve, to pa ga je namenilo don Pierinovi
Skupnosti Srečanje.
Razborska komuna je edina tovrstna skupnost za dekleta v
Sloveniji. Med nami prebiva skupina nekdanjih zasvojenk,
ki se s pomočjo don Pierinovega triletnega programa
počasi vrača na pot odgovornega življenja. Njihovo učenje
temelji na spoznavni in doživljajski pedagogiki ter moči
doživetij, s katerimi odkrivajo življenje v njegovi realnosti
in se usposabljajo za napore, ki jih življenje zahteva. Zato
domačini komuno imenujemo Šola življenja.

S prodajo šole smo krajani ostali brez prostorov za skupne
potrebe. Zavihali smo rokave in se lotili doslej enega
največjih projektov na Razborju. S prostovoljnim delom,
s pomočjo prijateljev Razborja, s kupnino stare šole ter
prispevkom iz državnega kmetijskega programa CRPOV smo
v letih 2001 in 2002 zgradili nov Dom krajanov,ki je postal
kulturno in družabno središče krajev pod Lisco ter sedež
razborskih društev.

Na Razborju deluje več društev, in sicer:
Kulturno, športno in turistično društvo Razbor (KŠTD
Razbor), Društvo upokojencev Razbor,
Aktiv kmečkih žena Razbor
in Društvo potomcev Jurija Pompeta.
Osrednjo skrb za kulturno in družabno dogajanje v kraju je
prevzelo KŠTD Razbor, v okviru katerega deluje več skupin.

TURISTIČNA PONUDBA v OKROGLICAH (2 - 3 km)

Ljudske pevke z Razborja

Vinska klet Mastnak (tel. 031 673 502, www.vinamastnak.com)

LISCA in Tončkov dom na Lisci (6 km)
Lisca je eden najvišjih vrhov v Posavskem hribovju, ki slovi
po svoji mogočnosti, legi in krasnih razgledih, saj lahko s
pogledom objamete vrhove hribov in gora cele Slovenije in
celo vrhove v avstrijskih Alpah in Hrvaškem Velebitu.

RAZBORSKI VEČERI

Razborčani z dekleti ob kipu Marije z detetom - Madonina

Naša tradicija in zaščitni znak so Razborski večeri, ki jih
šestkrat na leto prirejamo že od leta 1998. Enkrat mesečno
se zberemo ob glasbi, likovnih stvaritvah in izbrani besedi.
V vseh teh letih smo prisluhnili znanju in izkušnjam
številnih priznanih gostov. Pika na i je vsekakor skupno
druženje gostov in obiskovalcev ob prigrizku, izbrani
kapljici, sproščenem klepetu in pesmi.

Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor

RAZBOR
pod Lisco

Gostišče Močivnik (tel. 03 56 84 123; www.mocivnik.si)
Fantje z Razborja

POSESTVO KRAKOVO – Krakovo (4 km)

”Priti sem gor na Razbor, v njegovo
hribovsko zračnost, v njegove zelene
gozdne razglede, je vedno olajšanje za srce
in oči. S svojo gručico hiš stoji na grebenu
gorskega hrbta Lisce. Če pa se povzpneš na
skoraj tisoč metrov visoko Lisco, lahko ob
lepem vremenu objameš z očmi pol
Slovenije, tja do Triglava.”
Alojz Rebula

Razbor pod odrom

Na Razborju prizadevamo, da z inovativnimi pristopi
ohranjamo bogato kulturno in naravno izročilo hribovskih
krajev izpod Lisce. Pristna ljudska pesem, oblačilna
dediščina, plesi, običaji, šege in navade … so bogastvo,
ki ga skušamo živeti in ohranjati skozi naše delovanje in
prireditve.
Več na www.razbor.si in na Facebook proﬁlu.

Okrepčevalnica Nunčič (tel. 03 56 84 157)

Tončkov dom na Lisci (tel. 03 57 35 016)

Lisca je priljubljena rekreacijska, športna in pohodniška
točka, ki nudi nepozabna doživetja pohodnikom, jadralnim
padalcem, zmajarjem, gorskim kolesarjem in vsem željnim
oddiha v naravi.
V poletnih mesecih ponuja osvežitev,
v jeseni in pomladi sonce nad meglenim pokrovom dolin,
pozimi pa se zavije v pravo hribovsko zimsko idilo.
Skupnost Srečanje – vrata sonca

Tone Pavček in Fantje z Razborja na Razborskem večeru leta 2000

Košnja na Lisci

Turistični center Azaleja (tel. 041 625 693; www.azaleja.si)

Več o lokalni turistični ponudbi na www.dozivljaj.si

www.razbor.si

RAZBOR
V objemu posavskih vrhov Velikega Kozja, Lovrenca, Kamrce
in lepotice Lisce se na grebenu nad slokim ovinkom reke Save
sonči Razbor. Hribovska vasica, ki leži na 485 metrih nadmorske
višine ob boku 948 metrov gorate Lisce, je zaradi mogočne
cerkve sv. Janeza Krstnika, okoli nje stiskajoče se gruče hiš in
lege konec dolgega grebena razgledna daleč naokoli. Razbor je
kot otok sredi meglenega morja, kraj vetra in sonca, snežnih
zametov, razgledov, jutranjih zarij, sončnega zahoda, cvetoče
ajde in žužnanja čebel.
Dve desetini domačij se združuje v vas, v kateri je doma okoli 50
Razborčanov. Število prebivalcev se spreminja s številom deklet,
ki so doma v Šoli življenja, edini ženski komuni Skupnosti
Srečanje don Pierina v Sloveniji, ki domuje tukaj od leta 2000.
Zaradi komune, našega nekdanjega župnika patra dr. Karla
Gržana, Razborskih večerov, Razborskega pasijona, bogatega
kulturnega in družabnega življenja, aktivnega dela različnih
domačih društev, zlasti pa zaradi prijaznih, dobrih, pridnih
in med seboj povezanih krajanov je Razbor široko poznan.
Razborčani smo radi in ponosni tukaj doma.

CERKEV sv. Janeza Krstnika na Razborju

Sv. LOVRENC na Gori

Prizori Razborskega pasijona

Cerkev sv. Lovrenca na Gori

»Moj Razbor.
Največji, najboljši in najkoristnejši del svojega življenja sem daroval Razboru.
Fara Razborska sega od Save do Gračnice. Njen svet je peščen, holmovit, vendar rodoviten, dokaj s trto
zasajen. Obilo ima hladnih grap in senčnih gozdov, več vasi, samih cerkvic in graščin, mnogo ptičev, žab,
srn, zajcev in lisic. Megle tu ni, tudi pozimi rado tu solnce sije ...
Tako so zrasli iz majhnih, drobnih otrok krepki, zavedni kmetje in brhke, pridne gospodinje, ki so
domovini v čast. Rad stopim še tja doli, kjer se solnči moj ljubi Razbor, kjer me vsakdo rad ima, kamor me

Cerkev sv. Janeza Krstnika, pred njo Razbornik z opisnimi tablami

veže toliko lepih spominov. Bodi kakor bodi! Nikoli mi ni bilo žal, da sem Razboru poklonil svojo

Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1868 in je že tretja
cerkev na istem mestu. Je župnijska cerkev in sedež župnije,
v kateri živi približno 550 župljanov. Župnija Razbor skrbi
še za tri podružnične cerkve: sv. Jošt pod Lisco, sv. Lovrenc
na Gori in sv. Kancijan v Henini.

najboljšo dobo, tudi brez mene naj se razvija v vsem dobrem in plemenitem, naj napreduje v sreči!«

Založnik: Kulturno, športno, in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco, julij 2014, naklada: 5000 izvodov, 4. ponatis

Blaž Jurko

Med nekdanjimi znamenitimi
prebivalci Razborja izstopa
Blaž Jurko (1859 – 1941)
– učitelj, planinec, vaški
original, zavedni Slovenec,
velik šaljivec in še marsikaj.
Leta 1902 je na Lisci
postavil tedaj peto slovensko
planinsko kočo na
Slovenskem – današnja
Jurkova koča.

RAZBORSKI PASIJON

»Vendar je Razborski pasijon nekaj posebnega. Ni igra,
ni nastop, saj pasijona ni mogoče igrati, pri pasijonu ni
mogoče nastopati. Preveč resna zadeva je. Pasijon je mogoče
doživeti, pri njem sodelovati, se ga udeležiti, ga po svoje
uresničiti v osebnem in javnem življenju. Razborski pasijon
ni predstava ali folklora, je duhovno dogajanje v župniji, pri
katerem so udeleženci skoraj vsi župljani. S pasijonom tako
rekoč živijo.«
dr. Franc Kramberger

Kranjska lilija

Opojna zlatica

Clusijev svišč (encijan)

Lovrenc je s travniki poraščen vrh med Kozjem in Lisco,
ki je dobil ime po cerkvi sv. Lovrenca iz 16. stoletja. Znan
je kot eno najlepših rastišč velikega modrega encijana
(Clusijev svišč), opojne zlatice in kranjske lilije ter je zaščiten
kot botanični naravni spomenik . Maše se pri tej cerkvici
obhajajo 1. maja, 10. avgusta in prvo nedeljo v septembru.

Sv. JOŠT pod Lisco

Notranjost cerkve
Cerkev sv. Jošta ter licitacija krač in salam na pustno nedeljo

Cerkev sprejme do 300 obiskovalcev in ima 200 sedišč. Njena
akustičnost omogoča krasne glasbene dogodke in je tudi
prizorišče Razborskega pasijona.
Razborski pasijon je iz besedil evangelijev ustvaril pater
Karel Gržan, ki je hkrati tudi režiser in duhovni vodja
tega kulturnega in duhovnega dogodka.

Razborski pasijon – smrt na križu

Pri Razborskem pasijonu sodeluje več kot 120 domačinov od
550, kolikor jih živi v župniji. Med leti 1998 in 2006 si ga je
ogledalo 20.000 ljudi.

Kdaj točno je bila cerkev sv. Jošta zgrajena, ni znano,
kronike pa jo omenjajo že v začetku 18. stoletja. Od leta
1998 obujamo prastar običaj licitacije prekajenih mesnin.
Z zbranimi sredstvi cerkvico zgledno vzdržujemo.
Maše pri sv. Joštu so na pustno nedeljo, na velikonočni
ponedeljek, Joštovo nedeljo in Martinovo nedeljo.

