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POMEN POSTNEGA ČASA
dlomke Svetega pisma, ki smo jih danes brali, je Cerkev prav namenoma izbrala za 1. postno nedeljo, da bi nas pripravila na
spokornost.
Prvo berilo, vzeto iz 2. poglavja Mojzesove knjige, nam govori o
stvarjenju in o grehu prvega človeka:
- V pesniškem in simboličnem jeziku Mojzesova knjiga govori o
grehu prvih staršev in ga predstavlja kot nepokorščino in nezvestobo
Bogu.
- Oživljajoči dih Boga Stvarnika, raj zemlje, vsakovrstno drevje in
lepi sadovi, vse prijetno za pogled in za jed, vse to je samo dokaz, da je
Bog človeka ustvaril za življenje, za srečo in veselje.
- Človek je bil povabljen, da sprejme božji načrt, sodeluje z njim, ga
uresniči. A človek naj bi ta božji načrt sprejel svobodno in z zavestjo
odgovornosti …

O

UVODNIK

- Toda prvi človek je z nepokorščino zavrgel božji načrt; hudobni
duh ga je prevaral … Zavrnil je božjo ljubezen! Ali ni bilo to nekaj
strašnega?
- Rajši je iskal srečo mimo Boga in se tako ločil od njega. Posledica?
Ostal je osamljen, smrt je prišla nanj in na vse potomstvo. Zgodba prvega greha je zgodovina vsega človeštva, tudi našega osebnega greha.
- Kar se je zgodilo prvemu človeku, se dogaja nam. Tudi mi smo
skušani. Vsak človek ima neko šibko točko … Vsi smo skušani, odločiti se moramo za dobro ali za zlo … Zato nam Cerkev svetuje, naj
postni čas začenjamo s priznanjem, da smo grešniki. »Usmili se nas,
Bog, ker smo grešili!« Vsako spreobrnjenje se začne s tem, da priznamo svojo slabost, svojo grešnost in obudimo željo po poboljšanju, po
spreobrnjenju.
V drugem berilu, ki je vzet iz pisma Rimljanom, apostol Pavel govori o novem Adamu ‒ Kristusu, ki je začetnik novega človeštva, odrešenega, prerojenega v novo življenje: »Bratje, po enem človeku je greh
prišel na svet in po grehu smrt, tako je prišla smrt na vse ljudi, ker so
vsi grešili …«
- Po Kristusu Odrešeniku je pa prišla milost, ki je močnejša od greha. »… kakor so po nepokorščini enega vsi postali grešni, tako bodo
po pokorščini enega vsi postali pravični.«
Jezus Kristus je novi Adam, ker je med človeštvo zopet vzpostavil
božji načrt vere, ljubezni in zaupanja v Boga.
Mi smo to odrešenje prejeli! Kako živimo? Kot Kristusovi učenci?
V evangeliju Jezus odločno nastopa proti skušnjavcu. Prvi Adam v
raju je popustil, je klonil, dal se je prevarati, zapravil je vse lepe darove
… Novi Adam ‒ Kristus Odrešenik ‒ je zvest Očetu, sprejme, širi božji
načrt ljubezni … S svojo zmago daje vsem ne samo upanje, ampak
vero, gotovost na končno zmago nad satanom!
Jezus ne dela kompromisov.
Hudobnega duha odločno zavrne z besedami:
»Poberi se satan, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi!« Tako naj bi bili tudi mi odločni.
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Po vsem, kar smo razmišljali, lažje razumemo, kakšen pomen ima
postna doba za nas:
- Boga se okleniti z vsem srcem, v celoti sprejeti njegov načrt ljubezni in evangeljskega nauka…
- Pridobiti si zavest grešnosti, zavest potrebe po odrešenju in spreobrnjenju.
Končno: Odrešeni ne bomo brez svojega sodelovanja!
V spoštovanju (sprejemam, ne pa spreminjam) skupaj zaživimo župnijsko postno vodilo:
»Sprejemam drugačnost«.
vaš župnik Mirko

POSTNA POSTAVA
ostni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe
Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (1.3.) in na veliki petek
(14.4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka
60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže
vernike od izpolnjenega 14. leta.

P

Postni čas je tudi čas molitve in duhovnega premišljevanja. Zato
povabljeni k svetim mašam, rožnemu vencu in križevem potu.
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V RAZMISLEK OB BOŽJI BESEDI 1. POSTNE NEDELJE:

ako se v življenju soočaš z lastnimi skušnjavami? Ali prepoznaš
skušnjave, ki se ti vsiljujejo po instinktih, kot sta na primer lakota
in spolnost?
Si že izkusil ali morda izkušaš, da so instinkti močnejši od tvoje
volje? Instinkti so dobri, naravni in potrebni, toda če človeka povsem
obvladajo, se začne izgubljati in se na koncu lahko popolnoma izgubi.
Instinkti ga popolnoma preplavijo, tako da izgubi sebe in začne služiti
lažnemu bogu, ki ga sv. Pavel imenuje Trebuh.
Naslednja skušnjava, s katero se v puščavi sooča Jezus, je megalomanstvo, ki se kaže v drugi skrajnosti, v neuravnovešenem samožrtvovanju. Z drugimi besedami, človek pohodi samega sebe za srečo
nekoga drugega. Se zaznaš v tej skušnjavi? Mar to res prinaša srečo in
svobodo komurkoli?
Si morda preveč uslužen in ponižen in si si pripravljen pljuniti v
obraz, da bi s tem »pomagal« drugim? Tudi v tej, včasih v krščanstvu
preveč navzoči skušnjavi boš izgubil sebe, razumevanje in ljubezen
drugih ter vzpostavil zaupanje v lažnega, sadističnega Boga.
Se morda kdaj zaznavaš tudi v skušnjavi samozadostnosti in občutku, da ti ni mar ne dobro ne zlo, v kolikor koristita le za dosego tvojih
ciljev? Na primer: delam dobra dela, da bi mi to pomagalo pridobiti si
ugled?
Se včasih zlažem, ker tako dosežem to, kar hočem? Me drugi zanimajo le toliko, kolikor imam od njih korist?
To so samo nekatere značilnosti teh skušnjav, ki človeka končno pri-
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

peljejo v popolno osamljenost, čeprav se mu lahko klanja ves svet. Tak
človek se ne zaveda, da služi lažnemu bogu, ki se imenuje egoizem.
Po: radio.ognjisce.si /sl/116/utrip/3736/

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
obri Jezus, ko si vsaka družina prizadeva ustvariti primerne okoliščine za dostojno življenje, se ti najprej zahvaljujemo za skrbne
očete in matere, ki znajo umirati sebi, da bi hranili svojo družino; ki
znajo premagovati sebe, da bi bilo drugim v družini dobro; ki se znajo
veseliti, ko je vsem v družini lepo.
Skupaj z Očetom razlivajta nanje vajinega Svetega Duha, ki je vir
vse dobrote in studenec žive vode. Naj postanejo vse družine varna
ognjišča.
Družinam, ki so brez enega od staršev, izkaži še posebno skrbnost
z različnimi lepimi presenečenji in pri tem uporabi tudi nas, ki živimo
ob takšnih družinah.
Zakonce, ki niso obdarjeni s svojimi otroki, razsvetljuj po svojemu
Duhu, da bodo odkrivali, komu naj podarijo svojo starševsko skrbnost. Vse to te prosimo v velikem zaupanju, saj si ti naš Odrešenik, ki
živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

D
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 13. 2. 2016
rebrali smo svetopisemski odlomek Sir 7, 27-28 in ob njem razmišljali.

P

Pomembno je, da spoštujemo korenine, iz katerih izhajamo. Moramo biti hvaležni za to kar dobivamo.
V odnosu do ostarelih se kaže kvaliteta družbe. Življenjska doba se
je zahvaljujoč medicini podaljšala, a družba ni odprta za življenje.
Papež Benedikt XVI. je med obiskom ene od hiš za ostarele osebe
uporabil jasne in preroške besede: »Kvaliteta družbe, želel bi reči civilizacije, se presoja tudi po tem, kako so obravnavani starostniki, in
po mestu, ki jim je dodeljeno v skupnem življenju.« V civilizaciji je
pomembna pozornost do starostnikov.
Starostniki so bogastvo in ne smemo jih ignorirati. V zadnjem času
razmišljamo, kako bi si generacijsko pomagali (medgeneracijsko sodelovanje). Pomembno je obojestransko delo.
Življenjska doba se je podaljšala za približno 10 let. Mi smo družba
starostnikov in hudo je, če rečemo, da so nam stari v breme. Prebuditi
moramo kolektivni čut hvaležnosti, spoštovanja in gostoljubnosti, ki
da ostarelemu čutiti, da je živi del svoje skupnosti. Starost lažje preživimo, če imamo dar vere.
Spraševali smo se, kakšen je bil in je danes moj odnos do staršev?
Imamo različne izkušnje s starši. Od njih smo prejeli dobro ali pa malo
slabšo popotnico za življenje.
Naša župnija naredi veliko za starejše: mesečna srečanja za starejše,
Karitas, obiski bolnikov na prve petke in ob večjih praznikih (božič,
velika noč) ...
Dopolnili smo sklep prejšnje seje:
Simon Marinko bo od velike noči vsak mesec pripravljal prispevek
VARUJ NAS MATI
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za objavo v župnijskem glasilu z naslovom Skupina se predstavlja.
Sklep: Celodnevno češčenje bo na soboto pred don Boskovim praznikom, takrat ko je don Boskov dan. Urnik razporeda je potrebno prej
sestaviti in ga objaviti.
Pregledali smo koledar za februar in marec.
Zapisala: Barbara Flajnik

PEVSKI VIKEND V VERŽEJU 2017
petek, 20. 1. 2017, smo se pevci otroškega zborčka polni pričakovanj in razburjenja zbrali na Rakovniku. V kombije smo naložili
potovalke, klavinovo in kitaro ter se mimo Celja odpravili proti Veržeju.
S petjem, heci in smehom je (ne prav kratka) pot hitro minila in že
smo se znašli v Veržeju, kjer nas je čakala topla večerja. Sledilo je nameščanje po sobah in kratke vaje, kjer smo spoznali tudi organizatorja
vikenda, Petra Pučnika, ki nas je s svojo salezijansko karizmo in ljubeznijo do glasbe takoj prevzel in navdušil. Po vajah smo imeli spoznavni
veseli večer z igrami, baloni in plesom, tako da smo kmalu za tem vsi
sladko zaspali.
Naslednji dan so nas spet čakale vaje, na katerih smo ostale pevce s
ponosom naučili pesem Sprejmi naša srca, ki sta jo napisali naši zborovodkinji Urša in Ajda. To pesem smo zapeli tudi 5. 2. 2017 na srečanju
otroških pevskih zborov na Rakovniku, posnetek s tega srečanja pa je
priložen spodaj. Seveda smo imeli tudi mnoge odmore, s sprehodom
po zasneženem Veržeju in izdelovanjem skodelic iz gline, kar nam je
bilo še posebno všeč. Zvečer pa je prišel na vrsto višek vikenda – snemanje. Ker smo se potrudili po svojih najboljših močeh, smo ob spremljavi odličnega benda zelo hitro posneli pesmice, ki smo jih tako pridno vadili. Čakala nas je zaslužena večerja, še en veseli večer in kmalu
tudi topla postelja.

V
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V nedeljo smo se lepo pripravili na sveto mašo, pri kateri smo res
uživali. »Smešno mi je bilo, ko je Peter kar v duhovniški obleki dirigiral,« smo se strinjali. Vsi smo bili navdušeni nad neverjetnim zvenom
130-članskega pevskega zbora, katerega del smo bili tudi mi.
In tako je čisto prekmalu napočil čas odhoda. Poslovili smo se od
Petra, mu obljubili, da pridemo tudi drugo leto in se polni vtisov, nove
glasbene energije ter zadovoljstva vrnili domov.
http://www.donbosko.si/repertoar-opz-2017
OPZ Rakovnik

GLEDALIŠKA IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA
soboto, 4. februarja 2017, je v dvorani rakovniške glasbene šole
potekala delavnica dramske igre, namenjena animatorjem salezijanskih mladinskih centrov. Vodila jo je Brigita Lukman, ki je bila tudi
režiserka slavnega muzikala o Don Bosku z naslovom »Za vas živim«.
Po uvodni predstavitvi smo se naučili ogrevanja obraznih mišic, ki
jih uporabljamo pri nastopanju. Nato je sledil teoretični del, na katerem nam je voditeljica predstavila, kako mora biti na odru postavljeno
telo in kam mora biti usmerjen pogled.
Ko smo vsrkali nove informacije, smo na primerih starih slik tudi
izmenjali naša mnenja. Za konec smo v vsaki skupini uprizorili prizorček oratorijske igre, da bi na novo pridobljeno znanje utrdili še s
praktično vajo.
Delavnica mi je bila zelo všeč, saj sem lahko poglobil doumevanje gledališke umetnosti in si razširil perspektive.

V

Mentor za kulturo
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PUSTNA SOBOTA
a pustno soboto smo se v SMC Rakovnik zbrale maškare. Vile,
kavboji, indijanci, princese, celo kakšnega razbojnika smo spustili noter. Skupaj smo se veselili, plesali, sladkali s pustnimi krofi in
izbirali najlepše maske. Zelo smo se vživeli v svoje vloge.Zdaj smo spet
Ane, Polone, Tomaži, Mihci … Vendar nas bo pustno veselje še nekaj
časa spremljalo.
Rdeča kapica

N
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ZIMSKI ORATORIJ
sreda, 1. Marec
anes smo že na polovici zimskega oratorija. Spremlja nas prav
poseben gost – slon Horton. Po ogledu risanke odkrivamo vse
pozitivne lastnosti tega prijaznega slončka in poskušamo tudi mi posnemati njegove dobre lastnosti.
Po dopoldanski molitvi in katehezi se odpravimo v delavnice, kjer nastajajo sloni iz papirja, okraski iz slanega testa, pri pirografih so tako marljivi, da se vse kadi, pri cofkih pa nastajajo ljubki mehki puhki najrazličnejših barv.Včerajšnji pustni ples
je bil naravnost prekrasen. Kaj pa nas čaka danes? Drsanjeeee.
Animatorji zimskega oratorija

D
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INTERVJU - TOBIAS
Predstavi se.
me mi je Tobias. Sem iz Nemčije, iz Münchna. To je na jugu Nemčije. Star sem 18 let (19 v aprilu). Rad se ukvarjam z glasbo. Igram
veliko inštrumentov. Rad se tudi učim in govorim tuje jezike. Govorim
nemško, angleško, francosko in malo slovensko.
Zakaj si se odločil za evs in za Slovenijo/Ljubljano?
Ko sem končal šolo v Nemčiji, sem mislil, da moram imeti nekaj
časa zase, tudi nisem vedel, kaj bi študiral. Moj brat je tudi delal evs po
šoli in rekel mi je, da je bila to najboljša izkušnja.
Zakaj Slovenija?
Phew, ne vem;) Mogoče usoda. Prvič sem se prijavil v Francijo, Anglijo, Nizozemsko itd., ampak tam me niso želeli. Potem sem gledal, če
so kakšne druge države lepe in tako sem našel Slovenijo. Tukaj sem bil
že z družino, ko smo šli na počitnice. Ljubljana je zelo lepo mesto in
ljudje so vsi prijazni.

I
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Tukaj si že skoraj pol leta. Kaj je tvoja naloga v smc-ju?
Oh joj, čas gre prehitro! Od začetka igram klavir in bobne v glasbenih skupinah in bendih. Skupaj z animatorji tudi pojem v mladinskem
zboru. Ampak tukaj nisem samo za glasbo. Tudi z otroki se igram. Ko
imamo dogodke, kot je»Don Boskov dan«, fotografiram za dokumentacijo. V prihodnosti bi rad začel tečaj za komunikacijo v nemščini in
razmisliti moram še o kakšnih drugih projektih.
Je kakšna stvar, ki se ti je zdela čudna, nenavadna pri Slovencih?
Oh moj Bog, ja! Ko sem prvič kupil sladoled, sem bil zelo zmeden,
ker nisem razumel koncepta, kako Slovenci naročijo kepico sladoleda.
Prav tako sem moral veliko razmišljati, koliko je 5 centov, ko sem naročil vodo v restavraciji. Razen tega so Slovenci podobni kot Nemci.
Te je kaj presenetilo?
Ena stvar, ki se zdi, da jo ima vsak Slovenec, je, da vsi so odprti, da
ni problem, če jaz ne razumem (kar se je velikokrat zgodilo) in vsi so
zabavni. To ni normalno, če si v Nemčiji. Mogoče je okolje, mislim v
smc-ju, vsi ljudje so prijazni in nimajo problema s tujcem. To mi je zelo
všeč.
Kako si želiš, da bi potekal tvoj evs do konca?
Želim, da traja tako, kot je zdaj: da imam veliko prijateljev, da vsi
sprejemajo mene kot prijatelja, da sem brez skrbi in da lahko jem s
salezijanci, ker je njihov kuhar najboljši!
In ko pride konec, upam, da bom lahko rekel, da sem se imel najboljše v svojem življenju do sedaj (zelo verjetno je, da se bo to zgodilo).

ORGLE - ZA LEPO LITURGIJO, ZA LJUDI
IN PREDVSEM ZA BOGA!
a prijazno župnikovo vabilo smo se organisti na letošnji dan
kulture zvečer zbrali v župnikovi pisarni, da se še malce bolje
spoznamo med seboj, dorečemo kakšno nejasnost in se hkrati ‒ tokrat

N
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brez pritiska in odgovornosti - malce sprostimo. Vse to nam je uspelo,
bil je res prijeten večer. Iskrena HVALA gostiteljema, Juretu in Mirku,
ter vsem udeležencem!
Če morda ne veste:
rednih organistov v župniji Rakovnik je 8 ‒ različnih starosti in
obeh spolov;
župnijski mešani zbor na orglah spremlja gostujoča organistka;
občasno se nam pridruži še kakšen od salezijancev v formaciji;
v glasbeni šoli se brusi nekaj mladih organistov, ki občasno že polepšajo kakšno bogoslužje;
kaplan g. Jure Babnik s pomočniki skrbi, da so besedila in note na
računalnikih in v knjigah pravilno označena in sledljiva ter pripravi
elektronski seznam cerkvenega leta, kjer glasbeni sodelavci župnije
(med njimi tudi organisti) poizvemo, kdaj se pričakuje naše sodelovanje pri bogoslužju.
Ker nedeljskih maš na Rakovniku sploh ni tako malo, se trudimo
biti organisti čim bolj pogosto prisotni tudi z orgelsko podporo ljudskega petja.
Vsak od nas si je pot znanja ‒ orglanja tlakoval nekoliko drugače.
Tudi naše znanje je precej različno, enotni pa smo si v enem: trudimo
se igrati za vas (pevce) in za Boga. Ko je kakšen izmed nas v stiski zaradi orglanja, si po zmožnostih med seboj pomagamo.
Kdaj in kako orglamo?
Na igranje se vsak od nas pripravi po svoje: z vajo med tednom,
morda s ponovitvijo katere od pesmi, ki je še ni čisto udomačil ipd.
Hkrati je pomemben tudi dogovor s katero od (glasbenih) skupin, ki
hkrati sodeluje pri isti maši. Ko se usedemo za orgle, moramo pripraviti ustrezne manuale ‒ registre in ustrezno notno gradivo ter zatem
predvsem poslušati, kako nam na naše igranje odgovarja oz. koliko
nam sledi ljudstvo v cerkvi. Običajno organist na koru med mašo ne
poje, saj bi sicer ne vedel, kako pevsko razpoloženo je ljudstvo. Naša
iskrena želja je, da bi ljudje brez predsodkov ter radi peli z nami pri
vsaki maši.
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Vsak organist je med mašo na koru sam. Sama se ob prihodu na kor
osebno najbolje umirim tako, da pogledam v obraz Marije Pomočnice;
če ste bili že kdaj na koru, razumete, da se resnično gledava »iz oči v
oči«. Njen izraz je materinski, milosten, tudi zaradi Nje mi je lažje. In
po navadi zatem med orglanjem pri maši (skoraj) vse lepo poteka.
Kaj lahko župljani pričakujete od nas?
Našo precej pogosto prisotnost pri nedeljskih mašah ter v nekaterih posebnih obdobjih cerkvenega leta (pri božični devetdnevnici, pri
šmarnicah v maju ipd.). Pa čim manj napak pri igranju in bolj pester
izbor ljudskih pesmi.
Kaj pričakujemo organisti od vas?
Da boste (poleg duhovnikov) kot Božje ljudstvo zagreti pevci ‒ tudi
ljudskih pesmi! Tudi oz. predvsem pesem je slovenskega človeka obdržala skozi vsemogoče preizkušnje, ki jih je bil deležen skozi zgodovino.
Sozvočje glasov ‒ vokalov (pa čeprav morda nekateri mislite, da nimate
posluha ‒ to je namreč zelo zelo malo verjetno!!!) doda ob orgelski
podlagi resnično lepoto vsaki sveti maši. In morda še tole: ne poj(e)mo
zaradi orgel, ampak zaradi vsakega soseda v cerkvi in predvsem, ker
hočemo slaviti Boga!
Rekla bi, da organisti kot skupina vedno bolje sodelujemo med seboj. Kljub temu da se v glavnem ne srečujemo (na koru in tudi pri vajah na orglah je pač vsak od nas v glavnem sam), smo povezani preko
e-mailov. Dogovori so hitri in učinkoviti. Po tokratnem srečanju na
večer kulturnega praznika lahko rečem, da smo na nek način kot skupnost, ki jasno teži k istemu cilju, to je podpori lepega ljudskega petja
pri liturgiji v naši cerkvi.
V imenu Marte, Andraža, Marije, Ane in Aljoše, pa še ene Ane,
Luka in Martina in v svojem - hvala Bogu, da smemo tudi organisti biti
del Rakovniške glasbene zasedbe.
Monika
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DUHOVNA OBNOVA ZAKONSKIH SKUPIN SZR IN
»KOFETARJI«
(Veržej, 10. 2.‒12. 2. 2017)
ot že nekaj zadnjih let smo se na pripravo prihajajočih praznikov
in posta odpravili dve najstarejši zakonski skupini v naši župniji.
Čeprav bi si kdo mislil, da ljudje pri naših letih tega ne potrebujejo, pa
je vseeno priporočljivo, da se človek odklopi od vsakdanjih skrbi in v
miru premišljuje tudi o duhovnem življenju.
V dogovoru z našim duhovnim vodjem g. župnikom Mirkom smo
po nekaj letih odšli v salezijansko Marjanišče v Veržeju, kjer so veseli
vsakega obiska iz salezijanskih župniji.
Čeprav je g. Mirko zelo zaposlen z vsemi funkcijami, ki jih opravlja, si še vedno vzame čas za razne skupine, ki delujejo v naši župniji.
S temo, ki jo je izbral za našo skupino, smo se seznanili že prvi večer,
takoj po večerji.
Čeprav imamo vsi za sabo že precej let skupnega življenja, smo se
strinjali, da govorimo o ljubezni, kako je lahko potrpežljiva, dobrosrčna in nesebična. Že apostoli so pisali, kako mora biti človek potrpežljiv
v ljubezni in vsakdanjem življenju, tako da moramo najti čim več pozitivnih stvari, ki nas morajo voditi pri odnosih v zakonu in v vzgoji, ker
z jezo ne dosežemo nič. V odnosih ne sme biti nikoli žaljivih besed, ki
bi ranile osebo in zakon, v potrpežljivosti pa morajo biti tudi meje, ki
morajo peljati do usklajenega zakona.
V sobotnem jutru smo se najprej odpravili v kapelo in začeli dan s
tiho molitvijo in premišljevanjem, po zajtrku pa odšli v dvorano in nadaljevali z debato, ki smo jo prejšnji večer zaključili. Pogovor je tekel o
dobrosrčnosti, pri čemer smo si zopet izmenjali izkušnje, saj je dobrosrčnost udejanjanje ljubezni in nadgradnja potrpežljivosti. Dobrosrčnosti se učimo od malih nog in to se potem kaže tako v mladostniškem
življenju kot potem v zakonu, v odnosu do sozakonca in tudi do drugih
v naši bližini. V življenju pride vse prevečkrat do dvojne morale in do
navidezne dobrosrčnosti. Kot tretja stvar pa je v zakonu pomembna

K
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tudi sebičnost, ki je del življenja in je večkrat kriva za prepir v zakonu.
Delček sebičnosti mora biti v vsakem človeku, vendar se morata zakonca znati uskladiti v besedah in dejanjih, da ne pride do hujših konfliktov, ker v sebičnosti se večkrat skriva tudi egoizem, zato je potreben
odkrit pogovor, da se izognemo nesporazumom.
Da ne bi izgledalo, da smo samo zaprti v prostor, smo se popoldan
odpravili na krajši izlet do Lendavski goric. Med potjo smo se ustavili
še v Odrancih in si ogledali cerkev novejše dobe, ki je med gradnjo
zahtevala tudi nekaj človeških življenj. Potem smo se ustavili v Turnišču, ki je osrednje romarsko središče murskosoboške škofije. Ogledali
smo si mogočno cerkev, ki je zgrajena iz dveh delov, saj je bila vsaka
zgrajena v svojem stilu.
Ker je bila sobota zelo delavna in razgibana, je nedelja potekala bolj
sproščeno, z debato o temi, ki je zapolnjevala dva dni ter klepetom o
učljivosti, ker se učimo celo življenje. Sami vidimo, da če smo se skozi
življenje veliko naučili, moramo biti v tretjem življenjskem obdobju
aktivni, da bomo lažje preživljali dneve, ko vsakodnevno črpamo sadove in izkušnje svojega življenja.
Duhovno obnovo smo zaključili z mašo v kapeli zavoda in z obiskom našega nekdanjega duhovnega voditelja in sedanjega murskosoboškega škofa g. Petra Štumpfa. Po krajšem razgovoru in obujanju
spominov ter predstavitvijo njegovega dela smo se poslovili.
Tako se je po obilnem kosilu zaključil naš vikend in po zahvali osebju ter našemu župniku g. Mirku smo vsi polni vtisov odšli proti Ljubljani.
Čeprav smo vsi zakonci skupaj že 40 let in več, smo, upam, slišali
kar nekaj besed, ki nas bodo vodile še naprej. Hvala g. župniku Mirku
za res lepo pripravljene teme, ki so nam segle v srce.
Stane Janežič
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ZAUPAM TVOJI PREVIDNOSTI
Molitev za pravo izbiro poklica
Sveti Duh, Duh modrosti in sveta.
Pomagaj mi pri pomembnem,
za vse moje življenje odločilnem koraku,
ko si izbiram poklic.
Razsvetli me, da spoznam, kaj je tvoja volja.
Razsvetli tudi moje starše in svetovalce,
da mi bodo prav svetovali.
Pokaži mi, kaj je za mojo časno in večno srečo najboljše.
Daj mi moči, da srečno premagam vse ovire in težave,
ki nasprotujejo dobri izbiri poklica.
Pomagaj mi, da si pridobim vse lastnosti,
ki jih bo moj bodoči poklic od mene zahteval.
Vodi me v nevarnih mladostnih letih srečno do cilja.
O Marija, bodi mi Mati dobrega sveta.
Sveti angel varuh in moj svetnik zavetni, prosita zame.
Amen.
Youcat – Molitvenik za mlade
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15. marec
KLEMEN MARIJA DVORŽAK
o rodu je bil Čeh. Bil je deveti od dvanajstih otrok. Kot sedemletnemu mu je umrl oče. Mati ga je postavila pred podobo Križanega: »Ta
bo odslej tvoj Oče; glej, da boš hodil po poti, ki mu bo všeč.« Ubogal je
mater in iz srca si je želel postati duhovnik. Zaradi revščine si tega niso
mogli privoščiti. Živel je samotarsko življenje in kasneje prišel na Dunaj,
kjer je našel dobrega prijatelja Petra. Z njim sta dvakrat peš romala v
Rim in kasnejši papež Pij VII. ju je preoblekel v samotarsko obleko. Ko
je bil star 30 let je postal tudi duhovnik. Poslan je bil v Varšavo, od tam
je bil pregnan na Dunaj in do smrti leta 1820 poleg neštetih opravil pri
bolnikih in umirajočih, na prižnici in v spovednici našel čas še za visokošolsko mladino. Ob njem so se zbirali številni študentje, med njimi
tudi naš rojak Friderik Baraga.

P

30. marec
AMADEJ SAVOJSKI
odil se je 1. februarja 1435 v francoskem delu Savoje. Kmalu po
rojstvu so mu izbrali nevesto – Jolando, hčer francoskega kralja
Karla VIII., s katero se je poročil, ko je dopolnil sedemnajst let. Oba
sta bila vzgojena v krščanskem duhu. Že kot mlad je Amadej postal
božjasten. Njegova pobožnost se je v bolezni še poglobila. Zelo je bil
hvaležen svoji ženi, ki je delila z njim njegovo trpljenje. Kot vojvoda je
zavladal 1465, ko mu je umrl oče. Za vladanje si je pripravil dosledno
krščanski načrt. Vse spore je skušal poravnati brez orožja – s pogajanji. Plemstvo je navajal na skromnejše življenje. Prihranke je obrnil v
korist revežev. Zadnja leta življenja je bil hudo bolan in takrat je vlado
izročil ženi Jolandi. Umrl je 30. marca 1472.

R
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KARITAS POSTNA POBUDA 2017
oderno se je postiti, da na primer zmoreš biti discipliniran do
sebe. To je dobra vaja za vsakega odraslega nekajkrat na leto.
Zdravo se je postiti, da se prečisti telo, še kako potrebna vaja za mlade in starejše, posebno po velikih praznovanjih.
Vsakoletni postni čas je izredna priložnost, da nas Božje usmiljenje
tekom 40 dni nekje ujame in da si usmiljeni Jezus vsakega od nas naloži na svoja pleča in nas ponese čez ali preko reke naše sebičnosti in
samozadostnosti.
Božje usmiljenje je v času posta na delu, če seveda sami zberemo
energijo in se podamo v svoje skrito svetišče ter si upamo na glas klicati – moliti: »Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, svojo pregreho
priznavam …« (Ps 50,1).
V letošnjem postu se želimo še posebej povezati z družinami, ki na
različne načine trpijo in so preizkušane.

M

Molitev za postni čas:
Gospod, Tvoje usmiljenje in ljubezen sta neskončna.
Milostno se ozri na številne družine,
ki se soočajo z izzivi in stiskami današnjega časa.
Ozdravi boleče spomine in rane,
kjer vlada nasilje, alkohol,
nezaupanje in osamljenost.
Gospod,
naj v trpečih prepoznam Tvoj obraz.
Opogumi me, da bom znal pozorno in
potrpežljivo spremljati vse, ki trpijo.
Naj vlivam zaupanje in nosim upanje.
Bodi z nami na skupni poti in nam pomagaj,
da bomo vedno sprejemali odgovornost
in se odločali drug za drugega. Amen.
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Tudi v postnem času in pred velikim praznikom Veliko nočjo zopet
PROSIMO in UPAMO na pomoč. Naši prosilci so brezposelni ali prejemniki socialne pomoči ali pa z zelo majhnimi prihodki, med nami so
tudi posamezniki, predvsem upokojenci ali družine z večjim številom
otrok, ki so zaradi spremenjene zakonodaje izpadli iz državne pomoči
ali se jim je ta bistveno znižala, zato imamo odprte oči tudi zanje.
Z denarnimi sredstvi plačamo kakšno manjšo položnico (za elektriko, stanarino, šolo, vrtec), večinoma pa nabavimo manjkajočo hrano.
Za popolne osnovne pakete nam predvsem manjka: konzerve (ribe,
doručak, pašteta ipd.), dobrodošle pa so tudi ostale dobrote (jušne
kocke, čokolada, čokolino, puding v prahu …) z rokom trajanja vsaj
1 mesec.
S sredstvi postne dobrodelne akcije želimo pomagati družinam in
posameznikom v stiski v naši župniji, zato bo:
V NEDELJO, 12. MARCA 2017, PRED SVETIMI MAŠAMI možnost darovanja (hrana, denarni prispevki …) pred vhodi v cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku. Hvala za vsak dar! Jezus odpira vrata za
dejavne v ljubezni.
Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev Karitas in vseh naših
ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo za vse vaše darove.
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v marcu: četrtek, 30. 3. 2017, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.

RAZVEDRILO
TEHTNICA - Jakec stopi na tehtnico in reče sestrici: »Pa saj to sploh
ne boli.« – »Zakaj pa naj bi bolelo?« – »Ne vem. Ampak ko mama stopi
sem gor, vedno glasno zakriči.«
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NAMENI APOSTOLATA MOLITVE 2017 (MAREC)
splošni:
Da bi vsi, ki so v stiski, še zlasti ubogi, odrinjeni in begunci, v naših
občestvih našli odprte roke tolažbe.
za evangelizacijo:
Da bi preganjane kristjane podpirala celotna Cerkev z molitvijo in
denarno pomočjo.
Slovenski:
Da bi znali spoštovati svoje korenine.

KOLEDAR:
MAREC
SRE, 1.3.:
ČET, 2.3.:
PET, 3.3.:
SOB, 4.3.:
NED, 5.3.:

PON, 6.3.:
TOR, 7.3.:
SRE, 8.3.:
ČET, 9.3.:

pepelnična sreda – obred pepeljenja – dan spokornosti,
sv. maše ob 6.00, 7.00, in 18.30.
uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
prvi petek: posvetitev Srcu Jezusovemu in obisk bolnikov.
prva sobota: posvetitev Srcu Marijinemu; ob 10.00 sv.
maša z nagovorom; dekanijsko romanje h Gospe Sveti.
1. postna nedelja – sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob
18.30; popoldan 3. krog salezijanske lige v košarki v Želimljem.
ob 19.15 katehetski odbor; ob 19.00 skupina za žene; zakonska skupina SZR; ob 17.00 SKVO.
ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 20.00
biblična skupina (1. torek).
ob 19.15 srečanje staršev 3. raz.
eno uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim; ob
18.30 birmanska sv. maša, ob 19.30 katehumenat;
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PET, 9.3. do NED, 12.3.: intenzivne pevske vaje otroškega pevskega
zbora; v Želimljem vabijo na duhovne vaje za 4. do 7.
razred; Postne duhovne vaje za mlade na Bledu.
NED,12.3.: 2. postna nedelja – sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob
18.30; pri sv. maši ob 10.30 gostovanje mladih iz Cerknice in srečanje z mladimi + soba pobega v SMC-ju; stegov
izlet za Skavte; 6. krog salezijanske lige v nogometu za
mlajše v Šentvidu; popoldan srečanje Vera in luč.
PON, 13.3.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS.
TOR, 14.3.: dopoldan srečanje starejših Rakovnik (9.00 – 11.00)
gostje srečanja bodo otroci, skupina “RIBICE” iz Vrtca
Galjevica, enota Pot k ribniku; ob 20.00 molitev v hišni
kapeli za vse, ki trpijo.
ČET, 16.3.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 17.3. do NED, 19.3.: vikend za družine v Veržeju (štiri zakonske
skupine z otroci); v Želimljem vabijo na duhovne vaje za
8. do 9. razred; Postne duhovne vaje za mlade v Podbočju.
NED,19.3.: 3. postna nedelja – sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob
18.30; popoldan – 7. krog salezijanske lige v nogometu
za starejše v Šentvidu in 5. krog v odbojki v Želimljem.
PON, 20.3.: ob 20.00 zakonska skupina SZR.
TOR, 21.3.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo; ob 20.00
biblična skupina (3. torek); srečanje mentorjev SMC-ja
ob 20h.
ČET, 23.3.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 24.3.: dekanijski križev pot za mlade v Polhovem Gradcu
PET, 24.3. do NED, 26.3.: Postne duhovne vaje za mlade na Pohorju
(1. termin); v Želimljem vabijo na duhovne vaje za 9. r.
in srednješolce.
SOB, 25.3.: Praznik staršev – pri sv. maši ob 18.30 sodelujejo otroci
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in pred mašo bo gledališka igra.
NED, 26.3.: 4. postna nedelja – sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob
18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodeluje ljubiteljsk program
Glasbene šole.
PON, 27.3.: ob 20.00 Srednja zakonska skupina
TOR, 28. 3.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 20.00
zakonska skupina Mavrica.
PET, 31.3.: spominski dan sv. Janeza Boska
APRIL 2017
PET, 31.3.: ob 18h križev pot za birmance in starše.
PET, 31.3. do NED, 2.4.: Postne duhovne vaje za mlade na Pohorju (2.
termin).
prva spoved 3. raz. ob 10.30 uri; ob 19h mladinska sv. maša.
SOB, 1.4.:
NED, 2.4.: 5. postna - tiha - nedelja – sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30
in ob 18.30; popoldan salezijanska liga v odbojki (6.
krog) in v nogometu za starejše (8. krog).
V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Zala Čepon
V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Marija Starič, 1933
Rudi Kadunc, 1939
Josip Oven, 1947
Marija Pušnik, 1924
Štefan Kovbačič, 1937
Karolina Mrhar, 1940
Zvonimir Majcen, 1949
Ana Zupanc, 1936
Stanislav Koželj, 1934
Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
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Spoznaj se kot Božja podoba
in zardi zaradi tega,
da si jo prekril s tujo podobo.
Bernard iz Clairvauxa

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška ulica 6, 1108 Ljubljana
tel: 059 339 110, n.c. 059 339 100
www.rakovnik.si
zupnija.rakovnik@salve.si
smc.rakovnik@salve.si
Župnijska Karitas
Rakovnik
Dežurstvo v marcu: 30. 3.
2017, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vaš dar.

Postnne duhovne vaje
Bled: 10.‒12. marec,
Podbočje: 17.‒19. marec,
Pohorje I.: 24.–26. marec,
Pohorje II.: 31. marec‒2.
april.

Župnijska knjižnica
je odprta ob nedeljah po dopoldanskih
mašah.

