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Lk 3,1–6
BOG PRIHAJA, PRIPRAVIMO MU POT
anašnji evangelij poudarja, naj ljudje ne obupajo, saj jim Bog daje
še eno možnost, da se spreobrnejo. Že v zgodovini Izraela so se
ljudje velikokrat oddaljili od Boga. Bog se jim je kljub temu stalno bližal, kakor opisuje prerok Baruh v prvem berilu. V evangeliju pa jim
naroča, naj pripravijo pot, ker bi se jim rad približal in jim podaril odrešenje. Bog nas vabi: »Pripravite Gospodovo pot!« (Lk 3,4). Gospod
je po svojem glasniku Janezu Krstniku govoril v puščavi. Puščava je
kraj samote in vanj se umaknejo ljudje, da bi se srečali z Bogom. Tudi
kdor bi rad sredi decembrskega hitenja imel nekaj časa zase, se mora
umakniti v »puščavo« molitve. Tam se bo lahko umiril in gojil svoj
odnos z Bogom. Povabimo k temu srečanju še našega zakonskega tovariša, otroke ali koga drugega. Zavestno si sredi napetosti decembrskih
dni poiščimo pet minut časa zase, za naše najbližje in za Boga.

D

UVODNIK

Gospod je po Janezu Krstniku spregovoril v točno določenem zgodovinskem okolju, »v petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je
bil Poncij Pilat upravitelj Judeje …«. Bog prinaša odrešenje v konkretno okolje. Zato prinaša odrešenje tudi v naše konkretne razmere in naš
čas. Obdobje pred božičem in novim letom je dokaj napeto. Hitimo,
ker moramo postoriti veliko stvari: pospraviti, poskrbeti za darila in
obiskati prireditve … Zlahka se zgodi, da zaradi te naglice in tekanja
postanemo živčni. Odnosi v družinah in drugih okoljih hitro postanejo napeti in drug drugemu očitamo, da je veliko dela in smo za vse
sami. In adventni čas, ki naj bi bil predvsem čas lepega pričakovanja
božiča, se lahko spremeni v nervozno in živčno tekanje. Zato v letošnjem adventu po molitvi poživimo zavest, da Jezus prihaja k nam, da
prihaja v naše napete ali celo zapletene družinske odnose, da prihaja v
našo naglico, našo nemoč, v našo slabost ...
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
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dravamarija je najstarejša in najbolj razširjena marijanska molitev.
Sestavljena je iz dveh delov: pozdrav in pohvala Devici – Materi
sta vzeta iz Lukovega evangelija, kasneje je Cerkev dodala še prošnjo
»Sveta Marija«. Evangelijski del te molitve sta izrekla nadangel Gabrijel, ko je Mariji oznanil, da bo postala mati učlovečenega Božjega Sina,
in njena sorodnica Elizabeta, ko je Marija prišla k njej, da bi ji stregla.
K temu so jo spodbudile besede angela, da je Elizabeta »spočela sina
v svoji starosti«, kar dokazuje, da »Bogu ni nič nemogoče«. Sveti Leon
Veliki je zapisal: »Tako ne bo dvomila. Tisti, ki je dal nerodovitni, da je
spočela, bo dal to tudi devici.«
Ko sta se pričujoči materi srečali, sta to zaznala tudi njuna otroka.
Ko je Elizabeta zaslišala Marijini pozdrav, »se je dete veselo zganilo v
njenem telesu«. Janez pod Elizabetinim srcem je pozdravil Jezusa, ki ga
je v svojem deviškem telesu nosila Marija. Elizabeta je bila napolnjena
s Svetim Duhom in spoznala Marijo kot Odrešenikovo mater in jo blagrovala, ker je verovala Božji obljubi. Marija pa ji je v svoji ponižnosti
odgovorila s slavospevom: »Moja duša poveličuje Gospoda.«
Po: Ognjišče 11/13

Z

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
rečanje smo začeli z odlomkom iz Svetega pisma (Rim 8, 18-27) in
ob njem kratko razmišljali.

S

Na seji smo se pogovarjali o prihajajočih dogodkih in o že minulih
stvareh. Nekaj poudarkov:
-8. 11. 2015 je bila pri vseh mašah nabirka, ko smo zbirali darove za
cerkev v Mariboru. Zbrali smo 3.210,00 €.
-Gospod župnik bo v adventu opomnil, da akcija kombija – zbiranje sredstev poteka še do velike noči. Predvidevamo, da bo po tej akciji
naslednja približno čez eno leto.
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-Ob romarski sobi so na novo urejena stranišča, kar je zelo pohvalno.
-Po Sloveniji potuje (roma) križ iz svetovnega dneva mladih in bo 2
dni tudi v naši cerkvi.
-Vrhovni predstojnik salezijancev Angel Fernandez Artime bo imel
srečanje z duhovniki in sotrudniki. V nedeljo, 15. 11. 2015, bo pri blagoslovitvi nove don Boskove cerkve v Mariboru.
-Predlagamo, da se še nezapolnjen prostor uredi za srečanje zakonskih skupin, za druženje po maši.
-Na okrogli mizi v okviru Socialnega tedna 2015: Župnija ‒ Vsi dobrodošli? so se spraševali, kako pristopiti do najbolj oddaljenih, tistih, ki
niso vključeni v župnijo, in kako jih povabiti v župnijo. Posnetek je dostopen na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6t0Prc57LLY.
Osnova za pogovor je bila knjiga, ki jo je izdala založba Emanuel, z
naslovom Prenovitev.
-Gospod župnik je ponovno poudaril, da so četrtkove molitve pri
nas pred mašo namenjene molitvi za družino, domovino in duhovne
poklice.
-Pripravljen imamo seznam organistov. Koordinatorka razporeja
njihovo delo. Tako so sedaj ob nedeljah pokrite svete maše. Včasih še
pride do izpada, a je to zdaj mnogo bolje urejeno.
-Zopet smo predlagali, da se v kapeli odmakne zadnja vrsta ali pa se
stoli premaknejo naprej, da bo nemoten dostop za invalide z vozičkom.
-Župnik je na kratko povzel romanje v Rim in sporočil, da tudi Andrej Brozovič moli za nas.
-Pohvalili smo, da mladi redno hodijo k sejam ŽPS.
Že na prejšnji seji ŽPS smo se veliko pogovarjali o družinski molitvi. Zdaj pa smo predlagali, da sami sebe spodbujamo k molitvi.
Ob zaključku smo iz priročnika prebrali molitev za družino in predlagali, da to molitev natisnemo na listke za župljane in da to molitev
molimo pri svetih mašah po obhajilu namesto molitve za Majcna.
Barbara Flajnik
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BLAGOSLOV CERKVE V MARIBORU
edelja, 15. novembra 2015, je bila za mariborsko župnijo svetega
Janeza Bosca, za mariborsko nadškofijo ter za celotno slovensko
cerkev, še posebej pa za slovenske salezijance, velik praznik. Po velikih
težavah in nasprotovanjih so po tridesetih letih truda in naporov uspeli zgraditi novo cerkev, ki je prva v Sloveniji, posvečena ustanovitelju
salezijancev in soustanovitelju Hčera Marije Pomočnice, svetemu Janezu Boscu. Nova cerkev deluje v sklopu že obstoječega arhitekturnega kompleksa Don Boscovega centra v Mariboru, v katerem že deluje
župnišče, ki ga vodi naš nekdanji rakovniški, zelo prizadevni župnik g.
Franc Brečko, in salezijanskega mladinskega centra, za katerega skrbi
g. Grega Valič. V ekipi sta še g. Tone Ciglar, ki je bil tudi dolga leta duhovnik na Rakovniku, in g. dr. Štefan Ferenčak, ki se ukvarja predvsem
s cerkveno glasbo.
Novo prostorno cerkev je blagoslovil deseti don Boscov naslednik
Angel Fernandez Artime, ki prihaja iz Španije. V pridigi med sv. mašo
je poudaril, da naj bo novi salezijanski center predvsem kraj srečevanj z Bogom in še posebej, naj bo to srečevanje mladih z Bogom. Sv.

N
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mašo je vodil mariborski nadškof mons. Alojzij Cvikl ob somaševanju beograjskega nadškofa mons. Stanislava Hočevarja, novomeškega
škofa in predsednika slovenske škofovske konference mons. Andreja
Glavana, upokojenega mariborskega nadškofa mons. Franca Krambergerja ter velikega števila duhovnikov, predvsem salezijancev iz
cele Slovenije. Nadškof Cvikl je na začetku bogoslužja posvetil tudi
novi oltar v cerkvi in ob koncu maše v kratkem nagovoru poudaril,
da gre za zgodovinski dogodek, če ne celo čudež, da smo v teh časih
uspeli zgraditi to cerkev. Dogodka se je udeležilo več sto vernikov iz
mariborske župnije sv. Janeza Bosca in veliko število romarjev, ki so
z avtobusi prišli iz cele Slovenije. Lahko se pohvalimo, da sta iz rakovniške župnije pripeljala romarje dva avtobusa, s tretjim pa so že
dopoldne prispeli pevci našega mladinskega zbora, ki so sodelovali v
združenem pevskem zboru. Slovesnost je med mašo namreč spremljal
230-članski mladinski pevski zbor (združen iz šestnajstih mladinskih
zborov iz salezijanskih župnij po Sloveniji) ob spremljavi orkestra pod
vodstvom Jaka Jerine, ki je ob tej priliki uglasbil že svojo peto mladinsko maše. Omeniti je potrebno še, da je salezijanski inšpektor g. Janez
Potočnik na začetku slovesnosti na kratko orisal sam potek izgradnje
ter kratko zgodovino nastajanja don Boscovega pastoralnega centra in
se zahvalil vsem izvajalcem za uspešno opravljeno delo.
VARUJ NAS MATI
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Sama cerkev je okrogle oblike, od zunaj oblečena v opečnat zid, ki
ga krasi sedem križev - znamenje, da je tu božje svetišče. V prezbiteriju
sta velik oltar in ambon iz belega kamna, svetlobnik nad prezbiterijem,
v kupoli pa je edini zunanji vir svetlobe, ki nas vabi, da tudi verniki
hrepenimo po neskončnem. Prezbiterij krasijo kipi vstalega Kristusa,
don Bosca z Dominikom Saviem in angel s harfo, darilo švicarskih
salezijancev, ki so pomagali pri gradnji. Izpod stropa visi 100 glinenih svetilk, ki so ročno delo lončarske delavnice salezijanskega centra
DUO v Veržeju. Največjo znamenitost in relikvijo v novi cerkvi predstavljajo originalna vratca tabernaklja iz bazilike Marije Pomočnice v
Turinu iz leta 1865, ki jo je zgradil sv. Janez Bosco in so vgrajena v
desni del odprtega tabernaklja.
Po slovesnosti so se izkazali tudi domačini, z jedačo in pijačo v velikem šotoru, ki so ga za to priliko postavili v atriju centra. Ogromno
dela je pri izgradnji don Boscovega salezijanskega centra v Mariboru
že opravljenega, v bodoče pa čakajo še nove naloge, kot je gradnja zvonika cerkve ter večnamenske dvorane, ki je tudi predvidena v sklopu
centra. Na sam začetek izgradnje centra pa nas spominja tudi stari odsluženi železniški vagon, ki je „parkiran“ ob robu mladinskega centra
in kjer se je vse skupaj tudi začelo.
Mirko Anželj
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GOSPOD, MOJ BOG, VESELIM SE
Gospod, moj Bog: kakor riba ne more živeti brez vode,
tako tudi jaz ne morem živeti brez tebe.
Ti si me ustvaril, ti ohranjaš moje življenje.
Danes prihajam, da se ti zahvalim za življenje,
ki mi ga stalno na novo podarjaš.
Prihajam, da se ti zahvalim, da ti povem, kako zelo ljubim življenje.
Da, veselim se, da živim, tudi če pogosto odpovem,
če stopim tja, kjer ne vem, kako se bo izteklo.
Predvsem se veselim, da sem tvoj otrok,
da v sebi nosim dih Božjega življenja,
tvojega Svetega Duha.
Ti hočeš živeti v meni, biti moj gost.
Iz vsega srca se ti zahvaljujem
za to čast, za to veselje. Amen.
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19. december
URBAN V.
o rodu je bil Francoz. Za papeža je bil izvoljen leta 1362, vendar ni šel
v Rim, kjer je bil njegov škofovski sedež, temveč se je naselil v mestu
Avignon, kjer je bila razkošna papeška rezidenca. Nad njo so se pohujševali ne samo preprosti verniki, ampak tudi večina škofov in cerkvenih
dostojanstvenikov. To je bila mračna doba tako imenovane »babilonske
sužnosti«, ko so papeži bivali v Avignonu in bili dejansko služabniki
francoskega kralja. Urbana je bolelo, da papeštvo zaradi mnogih zlorab
pri ljudeh ne uživa spoštovanja. Odločno je nastopil zoper vse zlorabe v
Cerkvi. 1367 se je vrnil v Rim, vendar se je že 1370 vrnil v Avignon, kjer
je istega leta, izčrpan od bolezni, ki ga je mučila že v Rimu, umrl.

P

26. december
ŠTEFAN
ot beremo v Apostolskih delih, je bil eden izmed sedmih mož, ki
so bili pri jeruzalemskih vernikih »na dobrem glasu«. Apostoli so
jim zaupali službo oznanjevanja in dobrodelnosti med helenisti – grško govorečimi Judi. Luka pred drugimi sedmimi možmi, izbranimi za
to službo, označuje Štefana kot »moža, polnega vere in Svetega Duha«.
Bil je obsojen, vendar se je pred velikim zborom odlično branil. To je
tožitelje še bolj razjezilo. Njegova usoda je bila zapečatena, ko je rekel:
»Glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega, ki stoji na Božji desnici.« Od jeze so ponoreli, ga pahnili ven iz mesta in ga pobili tako, da
so vanj metali kamenje. Tudi v smrti je bil Štefan podoben Kristusu, ko
je dejal: »Gospod, ne prištevaj jim tega greha!«

K
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BETLEHEM: PREDANOST V LJUBEZNI
Postal je majhen, prisrčen otrok,
da bi nam klical: zaupajte, pridite!
Ne bojte se me, pridite k meni,
ne plašite se …
svoji prekipevajoči ljubezni se je božji Sin Jezus želel roditi v nemočnem otročičku, ker se je le tako lahko popolnoma predal v
roke drugim.
Naš Bog je bil najprej malo Dete in Bog hoče, da o njem premišljujemo in ga molimo kot Otroka ‒ tako naj bi nanj gledali ne le mali
otroci, tudi cela družina, tudi odrasli. Častilno molitev je sprejel od
pastirčkov, ki so pasli ovce in koze, in od modrih, ki jih je z zvezdo
repatico iz daljnih krajev vodil do malega Deteta.
Kristus, božje Dete, je v svoji ljubezni izbral preprosto pot, da se
dotakne hladnih, okamnelih src, zaklenjenih in s hudobijo obremenjenih duš.
Molimo ob jaslicah ob sveti Družini: Devica Marija, naša Mati, nežno drži v naročju Jezuščka, ki izteguje roke, sveti Jožef je miren varuh
družine.
Jezus je v jaslicah tudi zate, ki si v težavah, zate, ki imaš težave z
otrokom; tudi Marija je tukaj zate, ki nimaš več mamice, ki iščeš materinsko ljubezen; sveti Jožef je tukaj zate, ki se ne razumeš z očkom, ki je
mogoče odšel od doma … Družina je tukaj zate, da ti poda novo upanje, dotik tolažbe, spomin na vse domače, moč za prebroditev težav.
Naj bodo družine po vsem svetu kot betlehemska votlina znamenje božje nežnosti, žarek luči in upanja v nepravičnem in nasilnem svetu. Naj bodo oaze miru in blagosti, ljubezni in veselja.
Bog, ohrani naše družine!

V

Betlehemske jasli so čudovite in veličastne,
ker v njih prebiva Kristus, Bog in človek v eni osebi.
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V jaslih se začenja ista popolnost,
ki se nadaljuje v delavnici v Nazaretu,
nato v trpljenju in križu ter se zaključi
s slavo vstajenja in z nebesi.
Veselje in mir naj v tem svetem adventnem času in ob praznovanju
svete noči Jezusovega rojstva napolni vsak kotiček vašega srca, da se
bo učlovečila in udejanjila neizmerna Božja ljubezen za vse ljudi sveta.
Vsem veliko Božjega blagoslova in miru v prihajajočem letu!
ZAHVALE:
V adventni dobrodelni akciji Klic dobrote 2015 smo za ljudi v stiski
v naši župniji darovali: 1736,80 EUR ter nekaj dobrot ‒ tako hrane kot
osnovnih potrebščin ter nekaj vreč krompirja. Najlepša hvala za odprta, plemenita srca, za podano roko bližnjemu. S sredstvi bomo odgovorno delili pomoč našim prosilcem. Naša pomoč vliva upanje in daje
korajžo ljudem okoli nas.
Zahvaljujem se vsem, ki darujete tudi med letom za potrebe ljudi v
stiski. Zahvaljujem se tudi vsem, ki svoj prosti čas žrtvujete za dežurstva, pomoč.
Hvala vsakemu posebej!
Hvala vsem, ki ste pripravljali in izdelovali adventne venčke in jih
posredovali župljanom. Hvala za darove za te lepe venčke, darovi so
namenjeni župnijski karitas in župniji. Naj vsakemu zasije Luč veselja
in upanja ob prihodu našega Odrešenika.
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v decembru: v četrtek, 17. 12. 2015 od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!
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RAZVEDRILO
V RESTAVRACIJI – Zdravnik pride v gostilno, sede in si ogleduje
jedilni list. Tedaj pride natakar in pravi: »Imam prekajen jezik, dušene
možgane, slana jetra …« – Zdravnik prekine: »Potem pridite jutri v
mojo ambulanto, zdaj bi pa hotel le kaj pojesti.«

SVETO LETO USMILJENJA
rvo véliko dogajanje, ki je pred nami in se moramo nanj pripraviti,
je sveto leto usmiljenja, Božjega in človeškega. Kaj je sveto leto?
Gotovo je to čas, v katerem nas Bog kliče k spreobrnjenju in poglobljenemu krščanskemu življenju. Kakor pred skoraj dva tisoč leti nas Jezus
kliče: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1,15). V svetem letu naj bi vsaj nekoliko zrasli v svetosti. Že v stari zavezi so praznovali vsako petdeseto leto
kot sveto leto (jubilejno leto). Naznanili so ga s trobljenjem na ovnove
rogove (rog=jobel). Zato so govorili o jobelovem letu. Bog je naročil
Mojzesu: »Deseti dan sedmega meseca, na spravni dan, daj zatrobiti na
rog naznanilo, po vsej vaši deželi dajte trobiti na rog! Posvetite petdeseto leto in razglasite po deželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem!
To naj vam bo jubilej in vsakdo naj se vrne k svoji lastnini, vsak k svoji
rodbini. Petdeseto leto naj vam bo leto jubileja«. (3 Mz 25,9–11)
Tako tudi v novi zavezi vsakih 50 let praznujemo redno sveto leto.
Najprej so ga od leta 1300 dalje praznovali vsakih 50 let, od leta 1475
pa vsakih 25 let. Vsaka generacija naj bi ga doživela. Zadnje redno sveto leto je bilo za véliki jubilej leta 2000.
Ob kakšnih pomembnih dogodkih pa papež razglasi izredno sveto
leto. Tako je zdaj ob petdesetletnici konca 2. vatikanskega koncila. V
stari zavezi so v jubilejnem letu dobili nazaj svojo posest in so se vrnili
k svoji rodovini, sužnji so dobili svobodo, črtali so dolgove.

P
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V novi zavezi to pojmujemo na duhovni način: vračamo se k Bogu
in k življenju po Jezusovem evangeliju in nauku Cerkve. Tisti, ki živijo
v suženjstvu grehu, lahko dobijo v dobri spovedi duhovno svobodo. S
popolnim odpustkom se črtajo vsi dolgovi. Vsi spovedniki imajo pravico odvezati od greha in cenzure za povzročeni abortus.
Kako naj se na sveto leto pripravimo? V svetem letu bodo imele poseben pomen bazilike v Rimu, po škofijah pa so škofje določili posebne
cerkve in v njih spovednike s posebnimi pravicami. To so misijonarji
usmiljenja. Ti bodo imeli pravico odvezovati tudi od tistih grehov, ki so
povezani s cerkveno kaznijo – izobčenjem – in jih navadni spovedniki
nimajo pravice odvezati. Sveto leto bo zato milostni čas tudi za tiste, ki
so se po svoji krivdi oddaljili od Cerkve, ki so morda celo javno izstopili iz nje, morda prestopili v drugo vero ali se javno oklenili ateizma.
V svetem letu jih Cerkev, ki je njihova mati, vabi nazaj. V ljubljanski
nadškofiji bodo takšne cerkve z misijonarji usmiljenja na Brezjah in v
stolnici v Ljubljani, deloma pa tudi v Stični. Hkrati bodo v teh cerkvah
odprli svetoletna vrata, ki so običajno zazidana ali vsaj zaklenjena.
Kdor bo šel v svetišče skozi ta vrata, naj v sebi obudi kesanje nad svojimi grehi in sklep poboljšanja ter ljubezen do Boga in usmiljeno ter
odpuščajočo ljubezen do vsakega bližnjega, tudi do tistega, od katerega
je doživel kakšno krivico. Vedno je namreč potrebno naše sodelovanje.
Velja pravilo: Brez kesanja ni odpuščanja!
Pomembno je, da se izredno sveto leto Božjega in človeškega usmiljenja začne na prelepi praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. To
je tudi 50-letnica konca 2. vatikanskega cerkvenega zbora. Marija je
skupaj s svojim Sinom vsa lepa, vsa čista, brez madeža izvirnega greha
in brez sence osebnih grehov. Ker smo ljudje vsi grešniki, je do nas vseh
zelo usmiljena. Zato se k njej z zaupanjem vedno znova obračamo v
prošnji: »Prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.«
Zelo si želim, da nas to sveto leto okrepi na poti zvestobe.
Vaš župnik Mirko
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PRIPOROČAMO, BERITE!
tem, da je knjiga najlepše darilo, se strinjata tudi Miklavž in božiček, težava pa nastane, ko je treba izbrati pravo knjigo (literarno in likovno kvalitetno, z etičnim sporočilom in ne nazadnje, da bo
otrokom res všeč). Obema dobrima možema v pomoč sem pripravila
nekaj (med mnogimi) predlogov.

O

Božična noč – kartonka z žepki, založba Ognjišče
V poplavi kičastih božičnih kartonk za najmlajše je svetla izjema.
Z odkrivanjem “da se kaj prikaže ali potegne” pa so otroci sami del
božične zgodbe.
Jean Fracois Keiffer: Mali volk in njegove pustolovščine, založba
Družina
Strip je primeren za otroke, ki imajo radi napete pustolovščine. Sirota Mali Volk živi v času svetega Frančiška, z bratom Volkom vedno
znova premagata hudobijo, rešujeta težave in v Frančiškovem duhu delita dobroto. Izšle so že štiri zgodbe.
Amandie Wanert, Olivier Bonnewijn: Dogodivščine Pepija in
Tinkare, založba Emanuel
Zbirka sedmih drobnih knjižic z lastnostmi, ki so všeč našim mlajšim šolarjem: majhen obseg, dovolj velike črke, zgodbe iz življenja vrstnikov. Vsaka od njih pa tudi neprisiljeno vzgaja in vodi k osebnem
odnosu do Boga. Npr. zgodba Bombastični božič o pravem pomenu
praznikov, ki je ravno prava za ta, z darili obsedeni čas.
Timothée de Fombelle: Vango 1., Med nebom in zemljo, založba
Družina
Med fantazijskimi povestmi, namenjenimi otrokom v zadnjih razredih osemletke in srednješolcem (fantastika je eden redkih žanrov, ki ga
ti fantje še berejo), je Vango svetla izjema, bodoči duhovnik s skrivVARUJ NAS MATI 14
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nostjo, od kod je prišel, kdo je in zakaj ga preganjajo skrivnostne temne
sile, se ne bori s pomočjo nasilja, zgodba ni predvidljiva in kar »vleče«
k branju. In … najnovejše ‒ ravnokar je na knjižnem sejmu dobil znak
zlata hruška za kvalitetno mladinsko knjigo 2014.
Ulrich Hubb: Na Noetovi barki ob osmih, založba Celjska Mohorjeva družba
Duhovito in zabavno branje za naše najstnike pa tudi odrasli se boste zabavali ob dogodivščinah treh pingvinov, ki odidejo na Noetovo
barko, čeprav Bog dovoli samo dva predstavnika vrste. Na videz lahkotno in nerodno ravnanje ter smešni pogovori nas med vrsticami vabijo, da razmislimo o svojem odnosu do Boga, sveta in bližnjih.
Gašper M. Otrin, Sanja O. Brodnjak, Alenka Š. Butt: Žogaj se z
mano! 123 iger za lepši dan, založba Salve
Žoganje s prijatelji, dobra družba, občutek povezanosti. Ponujamo
kar 123 idej, kako to doseči. Naj navedem besede iz predstavitve: »Stari
in mladi, čas je, da spet vzamemo v roke žogo, se odpravimo na igrišča
in tam skupaj ustvarjajmo okolje pristnih medosebnih odnosov.«
Veliko miru in Božje bližine za praznike! (Tudi s pomočjo branja.)
Lucija Magajna
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KOLEDAR:
DECEMBER
TOR, 1. 12.: ob 19.15 srečanje za starše 1. razreda.
SRE, 2. 12.: ob 19.00 srečanje za starše 5. razreda; ob 20.00 zakonska
skupina Mavrica.
ČET, 3. 12.: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim; ob
19.15 srečanje za starše 2. razreda.
PET, 4. 12.: prvi petek v mesecu, posvetitev Jezusovem Srcu.
SOB, 5. 12.: prva sobota v mesecu, posvetitev Marijinem Srcu; ob
10.00 sv. maša za bolne in ostarele iz naše župnije (organizira Karitas); obisk Miklavža ob 16.00.
NED, 6. 12.: 2. adventna nedelja.
PET, 11. 12.: ob 20.00 zakonska skupina Zvonci.
NED, 13. 12.: 3. adventna nedelja; ob 10.30 sodeluje GŠ Rakovnik
(adventno-božični koncert GŠ); popoldne »Vera in Luč«.
PON, 14. 12.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja Župnijskega pastoralnega
sveta.
SRE, 16. 12.: priprava za kolednike; ob 18.00 začetek božične devetdnevnice; ob 20.00 biblična skupina.
ČET, 17. 12.: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim.
PET, 18. 12.: ob 17.00 priprava na sv. krst v župnijski pisarni.
NED, 20. 12.: 4. adventna nedelja.
TOR, 22. 12.: po sv. maši duhovna obnova za pevce in župnijske sodelavce.
SRE, 23. 12.: ob 20.00 zakonska skupina Iskrice.
ČET, 24. 12.: Sveti večer; božičnica ob 18.00.
PET, 25. 12.: BOŽIČ – Jezusovo rojstvo; sv. maše po nedeljskem urniku: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
SOB, 26. 12.: sv. Štefan, prvi mučenec; sv. maše po nedeljskem urniku:
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. Obisk kolednikov po družinah
od 10.00 do 18.00.
VARUJ NAS MATI 16
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NED, 27. 12.: SVETA DRUŽINA; pri sv. maši 10.30 blagoslov otrok;
pobožnost zadnje nedelje.
SRE, 30. 12.: pri večerni sv. maši sodeluje zbor »Lipa«, po maši božični koncert.
ČET, 31. 12.: sv. Silvester, zaključek civilnega leta; pri večerni sv. maši
zahvalna pesem.
JANUAR
PET, 01. 1.: NOVO LETO – Marija, božja mati; sv. maše ob 7.30,
9.00, 10.30 in 18.30.
SOB, 02. 1.: prva sobota; sv. maša ob 10.00 in zvečer ob 18.30; posvetitev Marijinem Srcu.
NED, 03. 1.: 2. božična nedelja.
PON, 04. 1.: ob 19.00 katehetski odbor.
SRE, 06. 1.: GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – sv. Trije Kralji; sv.
maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
NED, 10. 1.: nedelja Jezusovega krsta; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Sofija Ružman
Tim Susman

V VEČNOST STA SE PRESELILA:
Franc Šivec, 1929
Đurđa Dautović, 1940
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
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V Jezusu Kristusu je Bog
sprejel človeški obraz in postal
naš prijatelj in brat.
Benedikt XVI.

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana
tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28
www.donbosko.si/rakovnik
zupnisce.rakovnik@salve.si
smc.rakovnik@salve.si
Koledniki
bodo letos obiskali vaše
družine v soboto, na
praznik sv. Štefana,
med 10. in 18. uro.
Prinesli vam bodo božični
blagoslov, voščili vam bodo
praznike. Lahko boste dali
prostovoljne prispevke za
naše misijone.

Župnijska Karitas
Rakovnik
Dežurstvo v decembru:
četrtek, 17. 12. 2015
od 17. do 19. ure.
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vaš dar.

Božič – Jezusovo rojstvo
začenjamo praznovati na SVETI
VEČER z božičnico za otroke ob
18.00. Praznovanje se bo nadaljevalo s
polnočnico ter slovesnimi
sv. mašami na Božič.

