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OB 60-LETNICI ŽUPNIJE
e kaj smo si zaslužili, da smemo praznovati tako lepo obletnico. 60
let mineva, odkar je bila ustanovljena župnija Marije Pomočnice
kristjanov na Rakovniku. Ko se veselimo, da smo del te čudovite zgodovine, se moramo vprašati, koliko truda sem vložil, da je ta župnija
živa.
S hvaležnostjo se spominjamo tistih, ki so prispevali svoj delež, da
je prišlo do ustanovitve naše župnije. Koliko dobrotnikov se je zvrstilo
v teh letih, da župnija živi in deluje. Bogu se zahvaljujem za vse duhovnike, moje sobrate, ki so oznanjali v tem Gospodovem vinogradu.
Prepričan sem, da jim naša zavetnica, Marija Pomočnica, zagotavlja
srečno večnost pri Bogu.
Sem tudi jaz del te zgodovine? Je tudi moj delež primeren kamenček v mozaiku župnijskega občestva na Rakovniku? Gotovo se bomo
potrudili, in to praznovanje mora biti spodbuda za vsakega izmed nas,

L

UVODNIK

da ugotovimo svoje ravnanje in po zgledu svojih prednikov tudi zastavimo vse svoje sile pri graditvi našega župnijskega občestva.
Spoštovani župljani, vsem vam želim učinkovitosti pri sestavljanju
tega mozaika, te čudovite skupnosti tu, pod Golovcem. Pod varstvom
Marije Pomočnice pojdimo z vso prizadevnostjo še naprej po poti, ki
jo po navdihu ustanovitelja salezijancev sv. Janeza Boska nadaljujemo
z gradnjo te mogočne skupnosti. Ne stojmo ob strani, le pogumno stopimo v korak z brati in sestrami.
Mirko Simončič, župnik
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KRONOLOGIJA DOGAJANJA NA RAKOVNIKU
ovember 1901 ‒ prihod prvih salezijancev na Rakovnik.
26. april 1903 ‒ blagoslovitev kipa Marije Pomočnice, od tega
leta je Rakovnik romarski kraj.
8. september 1924 ‒ posvetitev svetišča Marije Pomočnice.

N

1927 ‒ blagoslov novih zvonov.
22. julij 1938 ‒ ravnatelj dr. Franc Blatnik da pobudo za ustanovitev
nove župnije.
20. november1939 – Silvo Mihelič, salezijanski duhovnik in skladatelj, ustanovi mešani pevski zbor.
1. junij 1956 ‒ Anton Vovk, naslovni škof ljubljanske škofije, izda
ustanovno listino o ustanovitvi župnije.
1. julij 1956 ‒ začetek delovanja nove samostojne župnije Marije Pomočnice na Rakovniku.
Martin Jurčak ‒ župnik od 1956 do 1964, kaplani: Franc Mihelčič
(1954–1962), Franc Stritar (1960–1964).
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Egidij Dolinar ‒ župnik od 1964 do 1971, kaplani: Franc Stritar
(1960–1964), Jožef Kreslin (1965‒1966), Polde Kavčič (1966), Jože
Zadravec (1966–1967), Janez Poprijan (1967–1968), Anton Hribernik
(1968‒1970), Tone Rožmarič (1970–1974).
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Ciril Zajec ‒ župnik od 1971 do 1974, kaplana: Tone Rožmarič
(1970–1974), Jože Vidic (1972–1978).
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1973 ‒ začetek obnove cerkve, projekt načrtuje arhitekt dr. Jože Kušar.
24. maj 1973 ‒ prvič po drugi svetovni vojni ponovno uvedejo procesijo Marije Pomočnice.
Tone Rozmarič ‒ župnik od 1974 do 1981, kaplani: Jože Vidic
(1972–1978), Ivan Florjanc (1978–1979), Ciril Slapšak (1979–1981).
veseljem pridem na 60-letnico ustanovitve rakovniške župnije. Bil
sem navzoč pri instalaciji prvega rakovniškega župnika Martina
Jurčaka. Kanonik (zdi se mi, da je bil dr. Franc Kimovec, skladatelj) ga
je vprašal: »Kaj želiš?« In Martin: »Župnik bi rad bil.« Tega se gotovo
ne bi več spomnil, če ne bi Franc Mihelčič Jurčaka kar naprej dražil:«
Kaj bi rad? Župnik bi rad bil.«
Črna gradnja (uradno adaptacija hleva, za to smo imeli dovoljenje
od občine) novega župnišča, sedaj glasbene šole: Gradbeni inšpektor
me je moral prijaviti sodnici za prekrške. Sodnica me je med drugim
vprašala: »Kdaj so pa bila okna že vzidana?« »Joj, tega se ne spomnim.«
»Veste,« nadaljuje sodnica, »če so okna bila vzidana že februarja, potem je zadeva zastarela.« Tajnici je naročila: »Piši! Okna so bila vzidana
že februarja.« Tedaj sem si oddahnil. Kljub temu me je formalno morala kaznovati. Kazen je pa bila simbolična, niti omembe vredna. Pa stvar
s tem še ni bila ad acta. Gradbeni inšpektor me po zaslišanju klical,
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da bo s sodnico prišel pogledat župnišče. Jaz: »Ja, ali še ni konec?« Inšpektor: »Jaz sem sodnici pripovedoval, kako lepo ste zgradili in je tako
radovedna, da bi rada prišla osebno pogledat.« Spet sem si oddahnil.
Pri ogledu je kritizirala oblast, kako da nič ne naredi za šolo ... Njena
hči je tedaj hodila v šolo na Prule.
Gradbeni inšpektor je bil vsako nedeljo pri sv. Petru pri maši. To
mi je povedal tedanji župnik pri sv. Petru, Melhior Golob. Ravno tisti
dan smo imeli pastoralno konferenco mesta Ljubljane pri nas, v novem župnišču. Med konferenco me je poklical sobrat Janez Ambrožič, da me neki moški hoče. Ko sva se v stari župnijski pisarni dajala,
so duhovniki ravno šli h kosilu. Župnik Golob je pokukal v pisarno
in ko je videl gradbenega inšpektorja, je rekel: »Tega se pa nič ne boj,
vsako nedeljo je pri maši.« Potem je pa seveda pogovor potekal v mirnejšem tonu. Tudi v komunizmu smo imeli prijatelje.
Tone Rozmarič
V tem obdobju ‒ adaptacija hlevov ter spreminjanje v župnišče in
veroučne učilnice.
V tem obdobju je tudi urejanje koče na Uskovnici.
Ciril Slapšak ‒ župnik od 1981 do 1991, kaplani: Danilo Lisjak
(1981–1985), Ivan Janez Žabot (1984–1988), Herman Gregorič (1986–
1987), Janez Mirtek (1988–1990), Peter Štumpf (1990–1993).

DOGODKI, KI JIH NE POZABIŠ
Bil sem čarovnik
iste čase je bila glavna nedeljska sv. maša ob 8.00. Ob tej uri smo
imeli tudi prvo sv. obhajilo. Bila je nevihta in lilo je »kot iz škafa«.
Očetje so belo oblečene hčerke v naročju nosili pod streho. O slovesnem vstopu ni bilo ne duha ne sluha. Vse je delovalo malo skisano.
Pa sem kar tako malo v tolažbo in malo za šalo na začetku sv. maše
dejal: »Boste videli, da bo po sv. maši sončno in jasno!« Tako je tudi
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bilo. Naredilo se je krasno dopoldne. Prvoobhajanci pa so me razglasili
za čarovnika, ker sem »naredil« lepo vreme. Tako sem bil za kratek čas
celo čarovnik.
Mariji jih izročava
Bil je pomladanski romarski shod. Med celonočnimi romarji sta bila
tudi zgarana mož in žena. Vključila sta se v verigo drsajočih na kolenih in
z rožnim vencem v roki okrog Marijinega oltarja. Krog za krogom, dokler
ženica ni zmogla več. On pa je še kar vztrajal. Za nekaj časa sem odšel iz
cerkve. Ko sem se vrnil, je on še kar drsal z rožnim vencem, dokler ga ni
izčrpanost toliko utrudila, da je vstal in se opotekaje vrnil v stransko kapelo.
Mučila me je radovednost, zato sem potihoma pristopil in začel
spraševati, od kje sta, s kakšnim namenom sta prišla. Pa je mož povzel:
»Veste, gospod župnik, vsako leto prideva k Mariji. Prosiva jo predvsem za najine otroke in vnuke. Najprej, da ne bi pozabili na Boga.
Zdaj, ko jim gre bolje, kar nimajo več časa zanj. Strah naju je tudi, kaj
bo z vnuki. Brez Boga ne bo blagoslova. Pa sva prišla prosit, naj jih Marija varuje in prosi zanje, ko naju več ne bo.« Kakšna trdna in preprosta
vera!
Marija je kar sama poskrbela
Mnogi se še spominjate, ko smo urejali prostor okrog lurške kapelice. En del materialnih stroškov je prevzela tudi župnija. Ker se je stalno
kaj obnavljalo, je bila vedno v »minusu«. Grozilo je, da se bodo dela
ustavila, če ne bo denarnega nakazila. Bila je nedelja. »Ti si župnik.
Pojdi si sposodit,« so mi prigovarjali. »Kam naj grem? Kdo pa ima
doma tako veliko vsoto?« sem se branil. »Popoldne pojdi v lov,« je bilo
slišati. Bil sem zbegan. Ko sem iz župnišča hitel, da podelim enemu
novokrščencu zakrament, se mi je približal mož v avtomobilu, odprl
okno in ponudil kuverto, rekoč: »Tole naj bo za Marijo, za kapelico.«
In se je odpeljal.
Od skrbi pri kosilu nisem imel pravega apetita. Pa mi tedanji kaplan g. Peter Štumpf, sedanji murskosoboški škof, pravi: »Poglejva tiVARUJ NAS MATI
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sto kuverto v župnijski pisarni!« Ko sem jo odprl, nisem mogel verjeti
lastnim očem. V njej je bilo točno toliko, kot smo potrebovali. Solze so
mi prišle in spomnil sem se na don Boska in njegovo zaupanje v Marijo. Rad pripovedujem, kako je Marija sama poskrbela, ko mi nismo
imeli. Za nas je bil to mali čudež.
Kako lepo so molili
Ko je med počitnicami za otroke na Uskovnici zagorela koča, smo
imeli srečo v nesreči. Nihče se ni poškodoval, dokaj hitro smo pogasili. Prepričan sem, da so imeli največ zaslug za uspeh mali otroci, ki so
med gašenjem molili v kapelici. Po uspešnem gašenju sem stopil k njim.
Presunilo me je, s kakšno otroško zaupljivo vero so molili. Tega se ne
da opisati. Ko sem jim naznanil, da smo uspešno pogasili, so začeli od
sreče vriskati in ploskati. Spomnim se, da sem jim pri sv. maši dejal:
»Dragi otroci! Vaša zasluga je, da smo bili uspešni. Morda ne boste
nikoli več tako iskreno molili, kakor prav ta večer! Ne pozabite, kaj
zmore taka molitev!«
Natresel sem nekaj dogodkov, ki so se mi močno vtisnili v spomin.
Pozdrav, Ciril
epa rakovniška leta so me zaznamovala za celo življenje. S Cirilom in še prej s Tonetom Rožmaričem in Jožetom Vidicem
sem celih deset let, skupaj z bogoslovnimi študiji, živel na Rakovniku. Lepi spomini na gradnjo župnišča, vodenja skupin v hribe poleti in pozimi … Bolj je bilo ‹prepovedano›, bolj smo bili pogumni.
Gledališka skupina, glasilo mladincev, verouk in skupine srednješolcev ‒ to so tisti, ki so sedaj dejavni v takrat zelo živi župniji. Na
Rakovniku je bila vedno lepa ponudba za mlade in izvrstno sodelovanje njihovih staršev. Bi rekel: ‹prelepo je bilo, da bi trajalo›, vsaj kar
se mene tiče. Začela se je obnova fasade rakovniške cerkve, kar je bila
izredna priložnost za sodelovanje moških. Prav tako ob asfaltiranju
okrog cerkve in dovozne ceste na Rakovnik ‒ na listi je bilo 22 naših
prevoznikov, ki so z Gorenjske vozili grušč! Kaj vsega je bilo in je še.
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Velik zagon in izvrstni župniki, predani in pripravljeni za apostolat. To
je rodilo sadove.
Sam sem zelo hvaležen prav vsem, ki so v tistem času duhovno in
materialno podpirali naše delo. Marija je bil res naša Pomočnica in voditeljica. Kip Don Boska je bil postavljen v parku ob cerkvi. Don Bosko
nas je ‹gledal› in spremljal, blagoslavljal.
Lep praznik voščim in duhovno povezani ‒ blizu.
Danilo iz severa Ugande

IZ MOJE MALHE
a Rakovniku sem bil kaplan od nove maše leta 1988 do 1990.
V tem času sem se razen verouka nekaj ukvarjal s pritrkovalci, z ansamblom, pa tudi trikraljevsko akcijo (kolednike) smo uvedli.
Jaz sicer nikoli nisem bil pritrkovalec, ampak fante (osnovnošolce) so
zvonovi pritegnili in postali so pravi mojstri. Pri verouku nisem imel
preveč odločne besede, tako da se me ni nihče bal. Belil sem si lase,
kakšne prijeme naj uporabljam, pa je bilo vse zastonj. In to beljenje se
še ni končalo.
Zvečer je bil navadno mladinski verouk ali pa razne skupine, tako
da z župnikom nisva bila vedno na večerji (župnik bolj malo). Jaz sem
seveda prej končal verouk in sem potem spekel jajčka, da sva pojedla.
Na Rakovniku sem bil kaplan samo dve leti, če bi bil pa še naslednji dve
leti, bi se jih pa mogoče naučil tudi skuhati.
Nekoč so bili mladi na Pokljuki v hotelu. Bilo je ravno za pusta.
Jaz sem prišel pozneje, se našemil v klovna (ali nekaj podobnega) in
šel mednje z bidonom vina. Delal sem se pa, kot da sem pol bidona
že popil. Rinil sem mednje, jih vabil, naj malo popijejo, pa so me kar
odrivali. Moral sem sneti masko, da so me spoznali.
Z mladino, zdi se mi, da z mojo mladinsko skupino, smo bili na počitnicah na Uskovnici. Zvečer smo kartali malo dlje. Nekateri so ležali
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na posteljah in si pripovedovali šale. Medtem ko je nekdo pripovedoval, sem se jaz potiho splazil na svojo posteljo, tako da me nihče ni
opazil (bila je tema). Bila je ravno malo bolj mastna šala. Seveda so se
smejali, jaz sem pa s postelje malo pokašljal. Smeh je utihnil in takoj
vprašanje: »A si že dolgo tukaj?« »Ja, že pol ure.« Ne vem sicer, če je
bil takrat prvi april, ali pa sem se pozneje spovedal, da sem se zlagal,
ampak prvoaprilskih šal sem pozneje kar precej skoval.
Janez Mirtek
1988/89 ‒ ORATORIJ: Današnja oblika oratorija, ki se je razširila
po celi Sloveniji, ima svoje korenine v Don Boskovem šotoru, ki ga je s
krogom mladih ob 100-letnici don Boskove smrti (1988/89) zasnoval
Zvone Štrubelj. Iz te izkušnje se je v letu 1990 v rakovniški župniji porodila zamisel 10-dnevnih počitnic. Leta 1993 je postala to vsakoletna
počitniška praksa.
1990 ‒ ustanovitev skupine Vera in luč.
1991 ‒ ustanovitev župnijske Karitas.
V tem obdobju je bila obnovljena lurška votlina, kakor tudi fasade
cerkve.
Ivan Janez Žabot – župnik od 1991 do 1993, kaplan Peter Štumpf
(1990–1993).
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22. avgust 1992 ‒ srečanje treh dežel.
1992 ‒ Čarno jezero ‒ ideja Rafo Pinosa.
Metod Ogorevc ‒ župnik od 1993 do 2003, kaplani: Jože Brečko
(1993–1996), Aleksander Osojnik (1996–1997), Anton Maroša (1996–
1999), Tone Dolgan (1999–2001), Roman Kutin (2001–2003).
župniji Ljubljana Rakovnik sem bil tri leta kaplan (1993‒1996).
Na ta leta imam lepe spomine. Še posebej so mi v lepem spominu
planinski pohodi z mladinsko skupino, s katero smo osvojili kar nekaj
vrhov. Da gremo na Jalovec, nisem pred odpravo nobenemu povedal,
ker jih starši ne bi pustili na turo, če bi vedeli.
Zelo lepe spomine imam tudi na skupino »šlosarji«, ko smo sredi
zime v temi po več ur hodili od kasarne pa do koče na Uskovnici. Nedeljska maša je bila obvezna na »skakalnici«. Pa smučanja iz Viševnika, Krima …
Nepozabna so tudi počitniška bivanja z otroškim pevskim zborom
na Uskovnici. Kako smo osvojili Viševnik in druge planinske točke …
Hvaležen sem Mariji Pomočnici, da nas je na vseh »podvigih«
spremljala, da smo se živi zdravi vračali domov.
kaplan Jože Brečko

V

a Rakovniku sem preživel nekaj nepozabnih let. Najprej kot bogoslovec, nato pa eno leto takoj po posvečenju, torej sem bil kaplan
v letih 1996‒1997. Moj sokaplan je bil sedaj že pokojni Tonček Maroša,
župnik pa g. Metod Ogorevc. Spomnim se dogodka, ko je neko noč v
župnišču začel tuliti alarm. Pred nami sta bila župnik Ciril in kaplan
Peter namreč napadena in sta namestila alarmne naprave. Torej, vsi trije
se zbudimo in vsak po svojih stopnicah, s svojim ‚orožjem‘ (metlo ali
kar se je našlo pri roki) v napad nad lopove. Ko smo se srečali, smo drug
drugega prestrašili, a hvala Bogu se nihče ni spozabil in začel tolči po
drugem. Lopovov ni bilo. Se je pa zaradi odprtega okna majala zavesa,
ki je sprožila alarm. Pozdrav.
Sandi
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15. marec 1995 ‒ pod vodstvom Hermana Gregoriča in Branka Balažica začne uradno delovati Ustanova Salve (založništvo, grafične in
video storitve, trgovina).
1998 ‒ ustanovitev glasbene šole.
24. maj 2000 ‒ škofovsko posvečenje inšpektorja Stanislava Hočevarja za beograjskega nadškofa.
Peter Štumpf ‒ župnik od 2003 do 2006, kaplan Metod Ogorevc
(2003‒2011).
V tem obdobju ‒ prenovitev stavbe SMC.
Franc Brečko ‒ župnik od 2006 do 2013, kaplan Jure Babnik (od 2011 ).
ogu in Mariji Pomočnici sem hvaležen, da sem preživel med vami
sedem krasnih let. V srce so se mi vtisnila srečevanja z najmlajšimi, veroučenci, mladimi, odraslimi in tudi s starejšimi. Še posebej so
bila čudovita srečevanja ter vikendi z zakonskimi skupinami ter družinami. Ni težko biti dober duhovnik med zavzetimi župljani.
Lepo praznovanje,
Franc Brečko

B

26. september 2010 ‒ začetek postopka beatifikacije Andreja Majcna (1904–1999), na Rakovniku v letih od 1925 do 1935 in od 1980 do
1999.
Miroslav Simončič ‒ župnik od 2013, kaplan Jure Babnik (od 2011 ).
Duhovniki, ki izvirajo iz Župnije Ljubljana ‒ Rakovnik:
Mirko Žerjav (1919–1999), nova maša 1948.
Stanislav Kahne (1921–1987), nova maša v Torinu 1947, ponovitev
na Rakovniku 1957.
Stane Okorn (1922), nova maša 1950.
Egidij Dolinar (1924–1999), nova maša 1951.
Alojzij Slavko Snoj (1942), nova maša 1970.
Tone Dolgan (1969), nova maša 1999.
Andrej Brozovič (1979), nova maša 2015.
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Lk 9,18–24
KAKŠNO PODOBO PA IMA TVOJ BOG?
akšno podobo Boga pa imam jaz? – »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
(Lk 9,18) vpraša Jezus v evangeliju učence. Ko apostol Peter odgovori, da je Maziljenec, Mesija, Jezus učencem pojasni, da bo moral
ta Odrešenik »veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in
pismouki ga bodo zavrgli in umorili, a tretji dan bo vstal«.

K

Kristus predstavi učencem novo podobo Boga, ki se daruje iz ljubezni, ki se ne ustavi niti pred trpljenjem. Kristus nas ljubi in gre zato
v trpljenje za nas. Vsaka prava ljubezen bo prej ali slej morala stopiti v
trpljenje, kakor je Kristusovo! Ali pa ni prava! Tudi naša ljubezen do
Boga bo prej ali slej morala skozi preizkušnjo: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.«
Pomenljive so besede vsak dan. Kakor da bi nas hotel Kristus opozoriti na enega izredno težkih križev, to je težavnost vsakdanjega življenja, običajnih dolžnosti, vsakdanjih običajnih opravil. Kolikokrat
nam je to eden najbolj zoprnih križev. Če nimaš osebnega odnosa z
Bogom, ki ga krepiš v molitvi, ne moreš hoditi s križem za Gospodom.
Še najmanj vsak dan! Prav v molitvi spoznavamo, da nismo sami na
poti križa. Z nami hodi Kristus.
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ekoč se je hudobni duh ponudil sv. Martinu, da mu bo v oporo.
Prikazal se mu je v obliki kralja v vsej svoji veličastnosti. Rekel
mu je: »Martin, hvala ti za zvestobo, toda vedi, da sem tudi jaz tebi
zvest. Odslej boš vedno občutil mojo bližino. Lahko se boš oprl name.«
Sv. Martin ga je vprašal: »Kdo si pravzaprav?«
»Jezus Kristus sem,« se je zlagal hudobec.
»Kje pa imaš rane?« je spet vprašal svetnik.
»Prihajam iz nebeškega kraljestva,« mu je odgovoril hudobec. »Tam
ni nobenih ran.«
Na to je odgovoril sv. Martin: »Kristusa, ki nima ran, ne želim videti. Na Kristusa, ki ne nosi znamenj križa, se ne morem opreti.«

N

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
vsakodnevnem življenju zelo hitimo, nimamo veliko časa, mnoge
stvari opravljamo v naglici. Ko smo lačni, si brž kupimo hamburger v uličnem baru in drvimo naprej. Toda na svatbi, med slavnostnim
kosilom po prvem obhajilu, med praznovanjem rojstnega dne ipd. si
ne moremo zamisliti takšnega obroka. Svečan trenutek praznujemo
tako, da pripravimo precej bolj izbrane jedi. Izbrana pojedina postane
čaščenje, slovesen dogodek, priložnost, da se srečamo z bližnjimi, čas
pogovora. Na takšnih zabavah se nikomur ne mudi. Ko odidemo nanje, namenimo vsaj nekaj ur druženju z družino ali prijatelji.

V
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Podobno je v ljubezni. V določenem trenutku se je treba ustaviti, si
vzeti čas drug za drugega, se posvetiti utrjevanju odnosov z ljubljeno
osebo. Pogosto se dogaja, da zakonca nimata časa, da bi častila svojo
ljubezen in ne skrbita, da bi ta čas naredila resnično izjemen. Življenje mnogokrat zahteva naglico, zlasti ko so otroci majhni, toda kljub
utrujenosti in pomanjkanju časa je potrebno tu in tam pomisliti tudi
na čaščenje zakramenta zakona in se prepustiti ljubezni. Ne pozabita
na te trenutke!
Po: p. Ksawery Knotz

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONSKE SKUPINE V VERŽEJU

etos smo se Rakovniške zakonske skupine od 8. do 10. aprila udeležile duhovnih vaj v Veržeju. Zelo smo veseli, da se nam je tokrat
na povabilo odzvalo še nekaj novih družin. Tokrat nas je nagovoril Peter Pučnik, ki nas je postavil pred zahtevno, hkrati pa naj bi bilo za
kristjana preprosto vprašanje: »Kdo je zame Jezus?« Spraševali smo se,
kdaj smo v življenju srečali in še srečujemo Jezusa. Obogatili smo se z
mislimi drugih zakoncev, ko smo spoznavali, na kako različne načine
Jezus prihaja v naše življenje.

L
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Najbolj nas je pretresla misel, da bo našim otrokom vera pomenila toliko, kolikor bodo videli in verjeli v naš pristen odnos z Jezusom. Pred Jezusa v najsvetejšem zakramentu smo
ponižno pokleknili in ga prosili, naj nam v družinah in v okolju, kjer živimo, pomaga živeti tako, kot je božji načrt na nas.
V tem, tako kratkem vikendu pa smo našli čas tudi za zabavo in
sprostitev. Čas po sobotnem kosilu smo preživeli ob nogometu, odbojki, na sprehodu, ob otroški igri, v sproščenem pogovoru, na družabnem večeru pa se je spet zbralo toliko domišljije in ustvarjalnosti, da smo se od srca nasmejali najbolj smešnim radijskim oddajam.
Tudi naši otroci so bili deležni duhovne »oskrbe«. S kaplanom
Juretom in animatorji so si ogledali film na temo perečega sodobnega suženjstva in se o tej temi tudi pogovarjali. Višek tega vikenda
pa je bila nedeljska sveta maša, ki so jo oblikovali mladi in otroci.
Ponovno smo začutili hvaležnost in veselje, da se lahko družine na
tak način srečujemo in bogatimo. Kot vsako leto smo sklenili, da
mora »Veržej« ostati na urniku rakovniških zakoncev in družin.
Martina Jurkovič
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EDEN OD TAJNIKOV ŽPS-JA:
župniji sem dvojni tujec, sem sem se preselil s Poljske, poleg tega
uradno spadam v župnijo sv. Jakoba. Kljub temu so me sožupljani lepo sprejeli in me nekajkrat izvolili v župnijski pastoralni svet. To
kaže, da je naše občestvo odprto, da smo sicer kot župnija »opredeljeni«, uradno »zakoličeni« in vendar se zavedamo, da smo člani vesoljne
cerkve. Član naše župnije sem 29 let in to, kar v njej cenim, je, da je
živa, da se tu vsakodnevno dogaja veliko stvari. Kaj želim naši župniji
ob jubileju – da nam bo uspelo ohranjati župnijsko občestvo, občestvo različnih ljudi in vendar povezanih preko vere v istega Troedinega
Boga, ki naj nas napolnjuje z vero, upanjem in ljubeznijo. Te darove naj
nam izprosi naša zavetnica Marija Pomočnica.
Janusz Klim

V

RAKOVNIŠKA KARITAS
od varstvom Marije Pomočnice živim in sodelujem v naši župniji
že vse življenje. Svete maše, molitve, duhovne vaje, petje in mnoge
dejavnosti me povezujejo z ljudmi v župniji. Delo s sodelavci v župnijski Karitas me povezuje z najbolj ranljivimi ljudmi v župniji, z ljudmi,
ki rabijo pomoč in s starejšimi v župniji. Hvaležna sem za vse sodelavce Karitas in vsem župljanom, ki darujejo za ljudi v stiski. Želim
si, da ostanemo povezani, da bi lahko po našem delu ljudem pokazali
pot upanja. Hvaležna sem za naše duhovnike, redovnike, ki se trudijo
pri pastoralnem in vzgojiteljskem delu. Praznik župnije je naš praznik,
praznik župljanov.
Pred Marijo in Jezusa polagam naše zahvale za preteklo delo in prosim za Božji blagoslov za prihodnost.
»Kjer je ljubezen in dobrota, tam prebiva Bog.«
Judita Petelin

P
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MLADINSKA SKUPINA
ladinsko skupino na Rakovniku sem začela obiskovati konec
gimnazije, saj sem v sebi že dolgo časa čutila željo po skupini,
v kateri bi lahko razpravljala o različnih stvareh, tako verskih kot tudi
družbenih, delila svoje mnenje, hkrati pa se naučila sprejemati tudi
mnenja drugih. Skupina me je navdušila in tako sem v njej ostala vse
do danes, ko sem sovoditeljica skupine. Poleg tega, da mi pogovori v
mladinski skupini širijo obzorje, sem tam spoznala nove ljudi, prijatelje, s katerimi si zaupamo in si stojimo ob strani. Hkrati predstavlja
skupina nekakšen most med generacijami, tako se med seboj lahko
bolj povežemo starejši in mlajši animatorji.

M

Že kar nekaj let na Rakovniku potekata dve mladinski skupini, srednješolska in študentska. Srečujemo se vsak četrtek zvečer. Vedno znova ob različnih temah odkrivamo nove stvari, hkrati pa z osebnimi izkušnjami bogatimo drug drugega. V svoje goste radi povabimo ljudi, ki
nam predstavijo aktualne teme (islam, begunska kriza, povojni poboji,
bioetika, skupnost Emanuel …). Skupaj se udeležimo tudi večerov duhovno ritmične glasbe. Po mladinski skupini pa je čas tudi za druženje,
pogovore, igro … Že tradicionalno se ob zaključku šolskega leta skupaj
odpravimo na pico, kjer se ob dobri družbi pogovorimo o preteklem
letu, hkrati pa smo z mislimi že pri načrtih za prihajajoče počitnice.
Mladinska skupina je tudi kraj, kjer si ustvariš trdne temelje za življenje, ki temeljijo na krščanskih vrednotah. Zato bi mlade povabila,
da se nam pridružijo, saj bomo le tako počasi spreminjali svet na bolje.
Meta Kozin
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ZAKONSKE SKUPINE
e razumem, zakaj me tako vztrajno prepričuješ, da naj se pridruživa zakonski skupini, mi je pred kratkim rekel znanec, ki sem
ga vabila, naj se z ženo pridružita eni od rakovniških zakonskih skupin.
»Zato, ker je to ena od najboljših stvari v mojem življenju in privoščim,
da jo tudi vidva izkusita.«

N

Moj zakon in družina bi bila drugačna, če ne bi bila vključena v
zakonsko skupino. Odnos z zakoncem in življenje nasploh živiš bolj
zavestno, zajemaš bolj na polno, bogatijo te izkušnje drugih in hrabri
bližina dobromislečih. Tudi župnija bi bila drugačna brez zakonskih
skupin. V njih se rojevajo otroci, ki so pripadni župniji; v njih župnik
najde aktivne sodelavce; v njih živi Cerkev v malem. Hvaležna sem
župnikom in kaplanom, ki so zavestno skrbeli in skrbijo za naše zakonske skupine. Skupina težko nastane sama od sebe. Duhovni voditelj
je pomemben član skupine, zato smo zakonci hvaležni, da imamo v
duhovnikih podporo.
Zadnjih nekaj let načrtno skrbimo tudi za povezovanje med zakonskimi skupinami. Trenutno v župniji deluje 6 skupin: SZR (skupina
zakoncev Rakovnik), Kofetarji, Srednja, Zvonci, Iskrice in Mavrica.
Pastoralno leto začnemo s skupnim duhovnim večerom. V dveh starostnih skupinah se udeležimo duhovnih vaj, ki so prav poseben dogodek za naše družine in se jih veselimo tako odrasli kot otroci. Zaključimo s šmarnicami na Kureščku, kjer skupaj pregledamo, kaj nam je leto
podarilo. Zakonci smo se na ta način povezali tudi med skupinami,
veselimo se drug drugega, se iskreno pogovarjamo, družimo, skupaj
načrtujemo in skupaj sodelujemo pri različnih dogodkih v župniji.
Zakonska skupina je bogastvo za družino in za župnijo. Zato upam,
da bo v prihodnosti obogatel še kakšen par, ki se nam bo pridružil in
da bo tudi župnija bogatejša še za kakšno skupino.
Jožica Žukovec
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SKUPINE, KI DELUJEJO NA RAKOVNIKU V ŽUPNIJI IN SMC-JU
MAVRICO različnosti nad in pod golovškim hribom rišejo številne skupine in dejavnosti, ki potekajo znotraj župnije Rakovnik. Sonce
(prijetnih druženj) in dež (ko nas malce zaskrbi kakšen slab trenutek)
nas župljane opozarjata, naj bomo čuječi in naj vedno znova poprosimo našo Zavetnico (Marijo Pomočnico) in idejnega voditelja (Janeza
Boska) za fizično in duhovno kondicijo ‒ v dejavnostih in molitvi.
Skupine, ki delujejo v Rakovniški župniji in SMC-ju:
ANIMATORJI in MENTORJI
ZVONČKI (skupina za najmlajše)
PRAVLJIČNE URICE
OTROŠKA TELOVADBA - program
SKAVTI
KLEKLJARICE, MODELARJI, ŠIVILJSKI TEČAJ, SLAŠČIČARSKA DELAVNICA
BEND SMC Rakovnik
OTROŠKI PEVSKI ZBOR, MLAJŠI MLADINSKI PEVSKI ZBOR,
ORKESTER
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
MEŠANI PEVSKI ZBOR
OTROŠKA DRAMSKA SKUPINA, MLADINSKA DRAMSKA
SKUPINA
STAREJŠA GLEDALIŠKA SKUPINA
SKUPINE za UČENJE TUJIH JEZIKOV (jezikovni tečaji)
Posameznica, ki prostovoljno in nudi POMOČ PRI BRANJU in PISANJU
Posameznica, ki prostovoljno in nudi POMOČ v okviru MLADINSKE SVETOVALNICE
Skupina VERA IN LUČ
MINISTRANTSKA SKUPINA
BIRMANSKE SKUPINE
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MLADINSKE VEROUČNE SKUPINE (2 skupini)
ŠPORTNE SKUPINE (košarka, nogomet, odbojka)
KARITAS
SKUPINA ZA STAREJŠE, SKUPINA ZA PREPREČEVANJE PADCEV V STAROSTI
ZAKONSKE SKUPINE: SZR, Kofetarji, Srednja, Zvonci, Iskrice, Mavrica
ORGANISTI
BRALCI božje besede
BIBLIČNA SKUPINA
KNJIŽNIČARKE
SKUPINA ZA ŽENE (2 skupini)
MOLITVENE SKUPINE: Kapljica soli (mlajši), srednja skupina,
starejši molivci
SKUPINA za KRASITEV in ČISTILKE CERKVE
VRATARICE
Rakovniški možakarji, ki skrbijo za UREJENOST OKOLICE CERKVE
ODBORI, ki delujejo v Rakovniški župniji: ŽPS, KATEHETSKI odbor, ŠPORTNI odbor …
SKUPINE in ODBORI, ki prirejajo različne prireditve: MISIJONSKA TOMBOLA, KOLEDNIŠKA AKCIJA, SMUČANJE, ORATORIJ
… priprava posameznih BOGOSLUŽIJ …
Morda smo pozabili kakšno skupino, nikakor pa ne želimo pozabiti
na številne skromne in tihe ljudi ter bolnike, ki v cerkvi in po domovih
molijo za Božji blagoslov naše župnije – ob posameznih mejnih dogodkih in tudi »kar tako«.

»SUPER«
este, Rakovnik je pomembna fara in ni vseeno, kdo je tukaj duhovnik, je bila ena od misli, ki mi je bila povedana s strani rakovniških faranov, ko sem nastopil službo kaplana. »Super,« sem si mislil,

V
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»tokrat se je pač zgodilo, da rakovniški kaplan ne bo Bog ve kaj. Pa kaj
hočemo, ker je pomanjkanje duhovnih poklicev, bodo pač Rakovničani morali biti zadovoljni tudi z menoj. In sploh sem jaz inšpektorja
prosil, če bi bil lahko pomočnik v enem od SMC-jev in ne vodja …«
V resnici je Rakovnik župnija z lepo tradicijo. S tem mislim, da smo lahko hvaležni našim predhodnikom, ki so se trudili za obogatitev duhovnega
utripa župnije. Osebno se čutim naslednika mojih predhodnikov salezijancev in rakovniških faranov, ki so različne dejavnosti v župniji vzgojili do
polne ali skoraj polne zrelosti. Kadar se ustavim in pustim mislim prosto
pot, mi redno pride čustvo veselja in misel hvaležnosti za vse sodelavce in
čudovite osebe, ki jih smem srečevati v rakovniški župniji.
Ob pogledu na razvejanost naših skupin bi z našim lanskim novomašnikom rad ponovil svetopisemsko misel: »Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo zidarji.« Za duhovno življenje ni tako zelo pomembna človekova sposobnost, kakor Božja milost in blagoslov. Apostol Pavel nadalje lepo razmišlja takole: »Kaj je vendar Apolo? Kaj je Pavel?
Služabnika sta, po katerih ste prejeli vero, in sicer kakor je je komu dal
Gospod. Jaz sem zasadil, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast, tako da ni
nič tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. Kdor
pa sadi in kdor zaliva, sta eno. Vsak bo prejel svoje plačilo po svojem
naporu. Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba.«
Bogu in Mariji Pomočnici hvala in zahvala za vse, kar je med nami
lepega.
Jure Babnik, kaplan

OB + KLEMNU JAKLIČU
o sprejmemo otroka v svoje naročje, postanemo starši. Podarjeno
nam ni samo novo življenje, ampak tudi polno naročje ljubezni,
moči in potrpežljivosti, s katerimi bomo otroka spremljali, dokler ne
umremo. Če pa otrok odide tako zgodaj kot Klemen, staršem v naročju
ostane ljubezni še za 50‒60 let. Tako veliko, da hoče raznesti srce.

K
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Starši postajamo vse življenje. Ko podiramo kupčke, se učimo biti
starši dojenčku. Ko zobni miški nastavljamo prve mlečne zobke, se učimo biti starši šolarja. Ko se delamo, da ne vidimo mozoljev, postajamo
starši pubertetnika. Ko ponoči čakamo, da zaškrta ključ v vhodnih vratih, se učimo biti starši mladostniku. Takrat so trenutki, ki jih želi otrok
preživeti v družini, čedalje krajši in zaupnosti, ki jih je pripravljen deliti
z nami, čedalje bolj redke. Otrok se osamosvaja, kot se je želel tudi
Klemen, in prav je tako.
Pred kratkim smo se v zakonski skupini pogovarjali o tem, kako biti
starš, ko ptički letijo iz gnezda. Govorili smo o tem, kako spremljati
njihove prelete iz gnezda in nazaj, kako jih pospremiti v novo gnezdo.
Niti pomislili nismo na to, da lahko ptiček odleti tudi v nebo. Kako biti
starš otroku, ki nate gleda iz večnosti?
Poznam veliko lepih družin in čudovitih staršev. Vedno sem med
njimi najbolj občudovala vaju, Andreja in Uroš. Za svoje otroke – ne
žrtvujeta – ampak iz veselja in popolne predanosti darujeta vse, kar
premoreta: ves svoj čas, večino svojih mislih in energije. Do vsakega
posebej zavzeto iščeta pot. Vsega tega je bil vsak dan deležen tudi
Klemen. Do večnosti sta ga pospremila z najboljšim, kar sta imela.
V novo življenje je stopil bogato obložen. Njegovo naročje je polno
vajine ljubezni in ljubezni dveh sester ter bratov. Tega zaklada molji
in rja ne razžrejo. Ta zaklad nikoli ne mine. Ljubezen vas bo vedno
povezovala.
Kot sta nam zgled starševstva v vsakdanu, tako sta nam zgled tudi
zdaj, ko vama je naložen težak križ ‒ postati starša Klemnu v nebesih.
Za velike križe Bog pošilja velike milosti. Ob Klemnovi smrti je bila
teh milosti deležna vsa župnija. Mladi so z iskalno akcijo in začetkom
skupne molitve pokazali, da želijo narediti vse, kar zmorejo, ne glede
na to, ali so Klemna osebno poznali ali ne. Bili so nam za zgled, da smo
se zganili tudi starejši – kaj pa lahko ti storiš za drugega? Hvala vam,
animatorji in mladi, da ste angeli varuhi drug drugemu. Da ste zvesti
in vztrajni. Hvala Bogu za vsa vaša spraševanja v zadnjem mesecu, za
premike v vaših glavah in srcih.
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Hvala vama, Andreja in Uroš, da v trpljenju ostajata odprta za druge. Hvala vama, da sta sprejela, da lahko križev pot hodimo ob vama.
Sočutje in vsakodnevna molitev ljudi v kapeli, cerkvi in doma so povezali vso župnijo. Povezanost, ki jo čutimo, ni sad človeških prizadevanj.
Čutimo, da so dnevi, ki jih živimo, sveti.
Vsi ti drobni čudeži so dokaz, da je Bog z nami. Z eno roko Bog
podpira vas, Jakličevi, in nas, z drugo objema Klemna. In vsi smo
SKUPAJ.
Jožica Žukovec

POMOČ ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE
e kar nekaj let v sodelovanju s Škofijsko karitas Ljubljana delimo
pomoč za šoloobvezne otroke pred naslednjim šolskim letom.
Pomoč velja za šoloobvezne otroke osnovne in srednje šole (za šol.
l. 2016/2017) iz družin naše župnije.
Obrazce in navodila dobite v vratarnici, razdeljeni so tudi med prosilce na dežurstvu.
Prošnja z vsemi podatki in prilogami mora biti dostavljena na našo
Župnijsko karitas Rakovnik, najkasneje do 1. julija 2016.
za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

Ž

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v juliju: četrtek, 7. 7. 2016, od 17. do 19. ure. V avgustu dežurstva ne bo.
Dežurstvo v septembru: četrtek, 1. 9. 2016, od 17. do 19. ure.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.
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RAZVEDRILO
KOSILO – »Draga, kaj je danes za kosilo?« – »Nič.« – »Kako nič? Že
včeraj je bilo ‚nič›!« – »Ja, skuhala sem za dva dneva.«

SVETO LETO USMILJENJA
ajprej odstrani bruno!
»Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v lastnem
očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: Pusti, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu, če sam ne vidiš bruna v svojem očesu?
Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata.« (Lk 6, 41-42)

N

Obsedenost, da s prstom kažemo na drugega, je prirojena hiba, ki
jo imamo skoraj vsi. Težava je v tem, da kadar postanemo preveliki
strokovnjaki za napake drugih, oslepimo za svoje napake.
Jezus obsoja to našo obsedenost, zato jo obsodimo tudi mi. Kdor se
je bo navadil, ne bo imel več časa, da pozdravi svoje slabosti.
Sposobnost, da sodimo, je sicer božji dar; bila nam je dana v korist,
toda če se postavljamo ob druge in sebe določamo za njihove sodnike,
spremenimo ta dar v svoj duhovni propad.
Odstrani najprej bruno! To pomeni, da najprej poskrbi zase, preveri
svoje ravnanje in ga strogo presojaj, samo tako boš pripravljen pomagati bratu, da se znebi svojih slabosti.
Koliko modrosti je v tej Jezusovi pedagogiki!
Si morda opazil, da so drugi slabo opravili svojo dolžnost? Odstrani
bruno! Spomni se, ko si se tudi sam izneveril svojim dolžnostim, odkrito ali prikrito, tako boš znal učinkovito pomagati bližnjemu, da se
reši svojih težav.
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»Dobrota je nalezljiva« ‒ ko smo pozorni, da tudi v besedah ohranimo ljubezen do bližnjega, postanejo tudi bližnji bolj obzirni do nas.
»Dobrota je nalezljiva« ‒ kadar se srečamo z napako drugega in si
ob tem nemudoma izprašamo vest o svojih napakah, se v naših mislih
in besedah udomači ponižnost, s katero bomo začeli okoli sebe sejati
dobroto.
Sveti Maksim, spovednik (*622), je rekel: »Ljudje so nehali objokovati svoje grehe in so si, kot bi bili brez greha, prilastili pravico do
sojenja, ki pripada samo Božjemu Sinu.«
Jeseni, v mesecu oktobru, bomo poromali kot dekanija, da tako izprosimo milosti, ki jih potrebujemo.
Načrtujmo že sedaj, da bo celotno župnijsko občestvo deležno milosti svetega leta!
Preživimo ta čas s pozornostjo in tako bomo vredni milosti.
Vaš župnik Mirko
(po knjigi Skrivnost veselja, 2015)
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NAPOVEDNIK
OBISK MILOSTNEGA KIPA MARIJE ROMARICE IZ FATIME

v dekaniji Vič ‒ Rakovnik od 5. do 8. julija 2016
Dan
torek, 5.
julij
sreda, 6.
julij

četrtek, 7.
julij

petek, 8.
julij

Čas
19.00
20.00
24.00
5.00
6.00
7.00
preko
dneva
18.30
7.00
7.30
8.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.00
16.00
18.00
19.30
20.00
22.00
14.00
15.00
15.30

Kraj, dogajanje
sprejem na Viču
sv. maša, nato procesija z lučkami
sv. maša, celonočno čaščenje
sv. maša
odhod z Viča
sprejem na Rakovniku, sv. maša
ponudba tudi oratorijem, da pridejo na obisk
večerna sv. maša, nočno čaščenje
odhod z Rakovnika proti Brezovici
prihod na Brezovico
sv. maša
sprejem v Polhovem Gradcu
sv. maša
odhod iz Polhovega Gradca
obisk v domu na Bokalcah
sv. maša, vodi g. Miro Šlibar in odhod 15.30
sprejem na Dobrovi
sv. maša in odhod ob 19.00
prihod na Ig
sv. maša na Igu in odhod ob 21.30
sprejem na Kureščku in celonočno češčenje
zaključna pobožnost na Kureščku in odhod ob
14.30
sprejem v Tomišlju
sv. maša in ob 16.30 odhod v naslednjo dekanijo

VARUJ NAS MATI 28

junij 2016, številka 6

NAPOVEDNIK

RAZPORED VEROUKA –
Rakovnik - v šolskem letu 2016/2017- (začetek: 12. 9. 2016)
RAZRED
1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED
8. RAZRED
BIRMANCI

9. RAZRED

DAN

URA

KATEHET IN UČILNICA

PONEDELJEK

17.30

s. Danijela

učilnica II

TOREK

16.30

s. Danijela

učilnica II

ČETRTEK

15.50

s. Danijela

učilnica II

PONEDELJEK

16.30

Teja

učilnica III

PONEDELJEK

17.30

Teja

učilnica III

ČETRTEK

16.30

Teja

učilnica III

PONEDELJEK

15.30

s. Danijela

učilnica II

TOREK

17.30

s. Danijela

učilnica II

ČETRTEK

16.30

s. Danijela

učilnica II

PONEDELJEK

16.30

s. Danijela

učilnica II

TOREK

15.30

s. Danijela

učilnica II

ČETRTEK

17.30

s. Danijela

učilnica II

PONEDELJEK

16.30

Kaja

učilnica I

PONEDELJEK

17.30

Kaja

učilnica I

ČETRTEK

17.30

Kaja

učilnica I

TOREK

16.30

Urška

učilnica III

TOREK

17.30

Urška

učilnica III

ČETRTEK

16.30

Urška

učilnica I

TOREK

17.30

Matild

učilnica I

ČETRTEK

15.30

Matild

učilnica III

ČETRTEK

17.30

Matild

učilnica III

TOREK

15.30

kaplan Jure

učilnica I

TOREK

16.30

kaplan Jure

učilnica I

ČETRTEK

15.30

kaplan Jure

učilnica I

PONEDELJEK

18.30

s. Danijela

kabinet mladi

ČETRTEK

15.00

s. Danijela

kabinet mladi
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KOLEDAR

KOLEDAR:
JUNIJ
SRE, 1. 6.:
ČET, 2. 6.:

ob 20.00 seja ŽPS.
eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, molimo za družine, župnijo in domovino.
PET, 3. 6.: prvi
petek;
posvetitev
Jezusovemu
Srcu;
obisk
bolnikov
in
starejših
na
domu.
SOB, 4. 6.: nagradni izlet v Čateške toplice za zveste
šmarničarje; prva sobota; sv. maša ob 10.00 ter ob
18.30; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 5. 6.: 10. nedelja med letom; pri sv. maši ob 10.30 srečanje ministrantov veteranov.
PON, 6. 6.: ob 20.00 srečanje zakonske skupine SZR.
TOR, 7. 6.: ob 19.15 katehetski odbor (načrtovanje).
ČET, 9. 6.: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, molimo za družine, župnijo in domovino.
SOB, 11.6.: Čarno jezero in Mavrično katehetske igre.
NED, 12.6.: župnijski praznik ‒ 6o let župnije; ob 10.30
dan zakonskih jubilejev in zaključek verouka;
po sv. maši se ustavimo ob parku za druženje.
PON,13.6.: po večerni sv. maši druženje za župnijske sodelavce: ŽPS, gospodarski svet, kateheti,
župnijska Karitas, mentorji SMC, knjižničarji.
ČET,16.6.: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim.
SOB,18.6.: narodno romanje bolnikov in invalidov k Mariji Pomagaj na Brezje.
NED, 19.6.: 12. nedelja med letom.
TOR,21.6.: svetopisemska skupina ob 20.00.
ČET, 23.6.: eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, molimo za družine, župnijo in domovino.
PET, 24.6.: spominski dan Marija Pomočnice; ob 10.00 uri sv. maša,
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KOLEDAR

dan molitve in posta za domovino.
Ob 17.00 priprava na krst.
SOB, 25.6.: dan državnosti.
NED, 26.6.: 13. nedelja med letom.
SRE, 29.6.: sv. Peter in Pavel, praznik; sv. maše po nedeljskem urniku.
JULIJ
PET, 1. 7.:
SOB, 2. 7.:
NED, 3. 7.:
PON, 4. 7.:
SRE, 6. 7.:
NED, 10. 7.:
PON, 11. 7.:
ČET, 14. 7.:
SOB, 16. 7.:
NED, 17. 7.:
PON, 18. 7.:
ČET, 21. 7.:
NED, 24. 7.:
PON, 25. 7.:
ČET, 28. 7.:
NED, 31. 7.:

prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov
na domu.
prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; sv. maša ob
10.00 in 18.30.
14. nedelja med letom.
prvi teden oratorija.
ob 7.00 prihod kipa fatimske Matere Božje, sv. maša ob
7.00 in 18.30; nočno čaščenje.
15. nedelja med letom; 1. uskovniški teden za animatorje
(10.–16.7.).
drugi teden oratorija.
eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, molimo za družine, župnijo in domovino.
oratorijski izlet Mirabilandia.
16. nedelja med letom.
tretji teden oratorija.
eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, molimo za družine, župnijo in domovino.
17. nedelja med letom ‒ Krištofova nedelja; 2. uskovniški
teden (24.–30.7.).
četrti teden oratorija.
eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim, molimo za družine, župnijo in domovino.
18. nedelja med letom; 3. uskovniški teden za animatorje
(31.7.–6. 8.).
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AVGUST
ČET, 4. 8.:
PET, 5. 8.:
SOB, 6. 8.:
NED, 7. 8.:
ČET, 11. 8.:
NED, 14. 8.:
PON, 15. 8.:
ČET, 18. 8.:
NED, 21. 8.:
ČET, 25. 8.:
NED, 28. 8.:
PON, 29. 8.:

eno uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za duhovne poklice.
prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov
na domu.
prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; ob 10.00 sv.
maša z nagovorom.
19. nedelja med letom.
eno uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za duhovne poklice.
20. nedelja med letom.
Marijino vnebovzetje ‒ veliki šmaren, slovesni praznik;
sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30.
eno uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za duhovne poklice.
21. nedelja med letom.
eno uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za duhovne poklice.
22. nedelja med letom; romarski shod na Kureščku.
katehetski odbor ob 19.15.

SEPTEMBER
ČET, 1. 9.:

začetek šolskega in veroučnega leta; eno uro pred večerno
sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice.
PET, 2. 9.: prvi petek; posvetitev Srcu Jezusovemu; obisk bolnikov
na domu.
SOB, 3. 9.: prva sobota: posvetitev Srcu Marijinemu; ob 10.00 uri sv.
maša z nagovorom.
NED, 4. 9.: 23. nedelja med letom.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Marsel Jakšič
Zala Mlakar
Zala Tramte
Edita Rosa Banić

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Gabriela Presiček, 1925
Marija Marolt, 1928
Marija Bačer, 1940
Marija Selan, 1939
Stanislava Fortuna, 1931
Bogdana Terkov, 1927
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
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Usmiljenje je samo v sebi
največja krepost.
Usmiljenju je namreč lastno,
da se daje drugim in
da blaži bridkosti drugih.
sv. Tomaž Akvinski

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška ulica 6, 1108 Ljubljana

Župnijska karitas
Rakovnik
Dežurstvo v juliju: četrtek,
7. 7. 2016, od 17. do 19.
ure.
V avgustu dežurstva ne bo.
Dežurstvo v septembru:
četrtek, 1. 9. 2016,
od 17. do 19. ure.
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vaš dar.

tel: 059 339 110, n.c. 059 339 100
www.rakovnik.si
zupnija.rakovnik@salve.si
smc.rakovnik@salve.si
VELIKI ŠMAREN
Na slovesni praznik
vnebovzetja Device Marije
se bomo po vsej Sloveniji
posvetili Mariji.
Sv. maše na Rakovniku:
7.30, 9.00, 10. 30, 15.00 in
18.30 .

ORATORIJ
poteka štiri tedne:
začne se 4. julija in
zaključi v petek, 29. julija.

