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VELIKA NOČ PRAZNIK VSTAJENJA IN KRISTUSOVE
ZMAGE NAD SMRTJO
Jn 11,1-45
red desetletji je v Parizu izšla knjiga z naslovom »Lazar«.
Napisal jo je znani francoski eksistencialist, ateist Andre Malraux, ki je bil prosvetni minister v de Gaullovi vladi. Bil je sicer blizu
krščanstva, a praga vere ni prestopil.
V knjigi pretresljivo govori o Lazarju, ki je bil sicer oživljen od Kristusa, a mu to v bistvu ni nič pomagalo. Saj je s tem bil ponovno postavljen na pot, ki vodi v smrt – še enkrat bo moral v smrtno borbo in
stisko.
Podobno, razvija pisatelj Malraux, je vse naše človeško prizadevanje. In res je tako.
Zdravnik se trudi, da nam rešuje življenje, na koncu pa umremo vsi
in še on z nami.

P

UVODNIK

Tovarne, podjetja se trudijo, da nam zboljšajo življenje, a rezultat je
splošna smrt ...
Šole izobražujejo, pisatelji, likovniki itd. se trudijo, da bi iz nas naredili kulturne ljudi, a ko nekaj dosežemo, človeka pobere smrt, iz vsakega bo ostal le kupček prahu.
Vse človeško prizadevanje je podobno vstajenju Lazarja iz groba.
»Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev,« je zastokala Marta.
(prim. Jn 11, 39) Toliko človeškega naprezanja, da bi rešili svoje življenje, ves orjaški napor tehnike, gospodarstva, ves zalet v boljše, lepše
življenje, pa ima vse skupaj že »zadah« po smrti ...
Tudi v obujanju Lazarja ne smemo iskati rešitve. Čudež vstajenja
Lazarja je samo predigra, znamenje prave rešitve – na Kalvariji, v božjem grobu.
Pred smrtjo je vse brez moči, popolnoma brez moči vsako zdravstvo, šolstvo, vsako politično reševanje problemov.
Za vsakega človeka je največji problem smrt. Pred smrtjo vse odpove.
Ali res vse odpove? Vse, razen Boga.
V 1. berilu Bog govori, da nas bo izpeljal iz grobov, da bo odprl naše
grobove, nas odpeljal v obljubljeno deželo, v večno življenje.
V 2. berilu smo slišali: »Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo
zaradi greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas
Duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa
od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi
vaša umrljiva telesa. (Rim 8, 10,11)
V nas, ki verujemo in ki živimo po veri in zavračamo greh, je že
Duh življenja.
Jezus nam zagotavlja: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre;« (Jn 11, 25)
To ni več Lazarska začasna rešitev, ki nič ne reši. Tukaj govori tisti,
ki je sam vstal – in to ne samo začasno in za tostransko življenje, ampak za večno. In tudi nam prinaša življenje!
Toda pogoj je jasen: Kdor vame veruje!
VARUJ NAS MATI

2

april 2017, številka 4

UVODNIK / KORAKI

Ali mi verujemo v Kristusovo vstajenje? Ali je za nas Velika noč res
praznik vstajenja, praznik Kristusove zmage nad smrtjo?
Velikonočno praznovanje ni neka pravljica, procesija, ni folklora.
To je proslava Kristusove zmage nad smrtjo, proslava vstajenja, izraz
veselja in upanja nad našim vstajenjem.
Mirko, župnik

JEZUS POMAGA OB PRAVEM ČASU
ezus je tedaj prišel in ga dobil, ko je bil že štiri dni v grobu (Jn 11,17).
Mi bi že zdavnaj obupali, če bi se znašli v takšni situaciji. Jezus
nam razodeva, da pri njem ni nič nemogoče; pri njem je prav vse mogoče. On pride vedno ob pravem času, želi nam pomagati, ker nas ima
rad.
Verujmo! Odstranimo dvom; dvom je namreč naša glavna ovira do
razodetja Božje slave.
Jezus nato v evangelijskem odlomku pravi Marti (in s tem sporoča
tudi nam): »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš
verovala?« (prim. Jn 11,40).
Vera odpira vrata za delovanje Boga, verujmo Jezusu. Jezus ni rekel
moja vera, ampak tvoja vera, Jezus ima tako vso vero. Verujmo Bogu,
saj nas kliče iz teme v svetlobo.
Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji
okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« (Jn 11, 42–43).
Jezus včasih čaka, da bi naša vera rastla, zato ne dvomimo, ampak
verujmo, če se takoj nič ne zgodi. Bog nas ljubi, Jezus nas ima rad in
nam želi pomagati, da se poveliča njegovo ime.
F. Lorbek
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Gospod, ti veš, da nimamo časa.
Oče in mati sva zelo zaposlena.
Otroci prihajajo domov pozno.
Oče in mati sva utrujena in izžeta.
Otroci so žejni
pozorne ljubezni in tolažbe.
Ni vse tako, kot bi moralo biti.
Morda res nismo lačni,
slabo oblečeni ali brez doma.
Smo pa utrujeni, razočarani in razboleli.
Toda ti, Gospod,
lahko naš vsakdan spremeniš.
V temnih dnevih lahko
s svetlobo tvoje luči zažari novo življenje.
Zaupamo, da lahko napolniš naš dom
z veseljem, srečo in ljubeznijo,
če ti le dovolimo vstopiti.
Vabimo te v našo družino,
hočemo ti dati dom v njej.
Danes začenjamo delati prostore
miru, sprave in odpuščanja,
da ti pokažemo, da mislimo resno.
Nič in nihče nas ne bo ločil
od tvoje ljubezni, Gospod.
Ena družina bomo.
Eno srce v Božjem srcu.
Pridi torej, Gospod, pridi v našo družino.
Povzeto iz besedil Matere Terezije
VARUJ NAS MATI
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 13. 3. 2016
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo.
Župnik je povedal, da je bila župnija ustanovljena iz potrebe
in je že 60 let vpeta v salezijansko delovanje. Dekanijsko je imenovana
Vič–Rakovnik in deluje kot nekakšna krajevna cerkev. Dekan se v težavah obrne na salezijansko ali frančiškansko skupnost.
Župnik je pozdravil inšpektorja, ki je prišel na letno vizitacijo.
Salezijanski inšpektor mag. Janez Potočnik nam je podal nekaj svojih
razmišljanj. Najprej je poudaril veselje in hvaležnost. Smo Marijina družina
in to pušča v ljudeh pečat. Da je tukaj salezijanska skupnost, se izraža tudi v
ponudbi: glasbena šola, romarska cerkev ... Na eni strani je igrišče, na drugi
cerkev, a pomembno je, da znamo cenit eno in drugo, čeprav je različno
izhodišče. Pomembno je poznavanje, spoštovanje in vrednotenje dela.
Kot drugo je pomembna lokacija in vse, kar je z njo povezano: Golovec,
Lurška Marija ... Mag. Potočnik se je zahvalil vsem, ki doprinesemo k župnijskemu življenju, predvsem vsem skupinam: ŽPS, molitvena skupina,
pevci, možje, čiščenje ...
Zelo dobro se povezuje leto družine z Marijinim letom (ob 100-letnici
Fatime). Papež Frančišek je vzel za leta 2017, 2018 in 2019 marijanski pridih za svetovne dneve mladih (SDM). Za leto 2017 je vzel odlomek: »Velike
reči mi je storil Mogočni.« (Lk 1,49), za leto 2018: »Ne boj se, Marija, kajti
našla si milost pri Bogu.« (Lk 1,30), za leto 2019 pa odlomek: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).
Za našo župnijo prihaja pomemben čas, ko bomo čez 7 let praznovali 100-letnico. Papež tudi nam daje izziv, da bi v tem triletju poživili
marijansko pobožnost.
Z inšpektorjem smo si izmenjali tudi nekaj mnenj. Poudaril je, da
moramo ceniti pozitivno na drugem in sprejemati tudi drugačne. Vsak
od nas je misijonar. Cerkev je odprt prostor in nikoli ne vemo, kako se
nekoga dotakne milost.
Na koncu se je inšpektor zahvalil vsem v ŽPS.
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Prebrali smo svetopisemski odlomek 2 Sam 11, 1-17.26 in ob njem
razmišljali. Prikaže vlogo Davida kot mogočnega. Ljudstvo je hotelo
imeti kralja kot sosednji narodi. Davidova zvijača je bila pokvarjena.
Prerok Natan je z modrostjo predramil njegovo vest in zaznal je, da je
grešnik. David se je pokesal in se, čeprav kralj, ponižal.
Psalm 51 je spokorna molitev, v kateri priznanju krivde sledi prošnja za odpuščanje.
Tudi mi smo grešniki in potrebujemo Božje odpuščanje. Za vsakega
izmed nas je milost, da gremo lahko v spovednico in prejmemo odpuščanje. Lepo nam je, ko nam je odpuščeno, a moramo tudi mi drugim
odpustiti.
To nam nazorno pokaže tudi papež Frančišek v apostolski spodbudi
Radost ljubezni. Papežev način, kako ravnati z različnimi tako imenovanimi »nepravilnimi primeri«, so sinodalni očetje dosegli s splošnim
soglasjem, in sicer: »V skladu s svojim pastoralnim pristopom ima
Cerkev nalogo, da tistim, ki so poročeni samo civilno ali so ločeni in
ponovno poročeni ali preprosto živijo skupaj, pokaže Božjo pedagogiko milosti v njihovem življenju in jim pomaga doseči polnost Božjega
načrta«, kar je z močjo Svetega Duha vedno mogoče.
Mi pa se lahko vprašamo, kako kot kristjani in kot župnijska skupnost presojamo ljudi, ki jim je razpadel zakon? Jih skušamo razumeti
ali jih zgolj posplošeno obsojamo in širimo o njih govorice?
Hoja za Kristusom je zvesta. Zaradi vere so nekateri pripravljeni
spremeniti svoje zakone. Vera se prenaša po starših.
Cerkev ima nalogo, da pokaže Božjo podobo milosti in nam jo pomaga doseči.
Pregledali smo koledar in zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik
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POČITNICE NA POHORJU
ončno smo dočakali težko pričakovane zimske šolske počitnice in
že prvi dan, v soboto 25. februarja smo se okoli 8:30 zbrali pred
cerkvijo na Rakovniku. Vsi zbrani, bilo nas je okoli 80, smo z velikim
žarom in ogromnimi pričakovanji zlagali smuči in borde v kombi ter
težke in do zadnjega kotička napolnjene potovalke na dvonadstropni
avtobus, kmalu zatem pa smo se vsi kar na hitro zvrstili na svoje sedeže, saj smo komaj čakali odhod proti Mariborskemu Pohorju.
Na poti nas je že pozdravljalo sonce ob vzponu proti Dominikovem domu na Pohorju pa smo zagledali tudi lepo zasneženo pokrajino ‒ pričakala nas je prava zimska idila. Po prihodu smo se razkropili
po sobah in takoj skočili v smučarsko opremo, ob tako lepem dnevu
smo po krepki malici komaj čakali, da se odpeljemo na smučišče. Prvi
dan smo smučali na Mariborskem Pohorju, ostale dni pa na Arehu. Na
smučišče smo odhajali vsak s svojo smučarsko skupino, peljali smo se s
kombiji in tako smo bili na smučišču res hitro. Vsak dan smo nekaj ur
smučali, vmes pa smo se ustavili še na kakšnem toplem čaju, v kateri
izmed koč na smučišču. Po dopoldanski smuki smo prišli nazaj v dom,
kjer smo bivali in kjer nas je vsak dan pričakalo toplo in zelo okusno
kosilo, starši pa so poskrbeli, da je bilo pri vsaki mizi vsega dovolj in da
smo se dodobra podkrepili.
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Prvi dan smo se že skoraj takoj po kosilu odpravili nazaj na nočno
smuko, razgled na prelepo razsvetljen Maribor je bil prelep. Želodčki so
bili zopet lačni, nas pa je že čakala večerja, po njej pa še veseli večer,
da smo se pred spanjem še malo sprostili in nasmejali. Sledila je kratka
molitev pred spanjem, zatem pa smo vsi utrujeni od napornega dne popadali v posteljo. Budnico smo imeli ob 7:30, molitev 15 minut kasneje,
ob osmi uri pa krepak zajtrk, s katerim smo se založili z energijo za dopoldansko smuko in da se nam želodčki do kosila niso preveč oglašali.
V naslednjih dneh je po kosilu sledil malo daljši odmor, ko smo se igrali razne
družabne igre, v nedeljo pa smo se udeležili tudi svete maše. Po popoldanskem
odmoru in maši smo v nedeljo pred večerjo pustovali. Razdeljeni v skupine, kot
na smučišču, smo po navodilu kralja Ramzesa sestavili kratek skeč, nato zaplesali
bans in si tako pridobivali točke, na koncu pa smo izbirali še najboljšo ter najlepšo masko. Po večerji smo si ogledali polovico filma o slončku Hortonu. Tretji dan
je potekal podobno, le da smo imeli zvečer nočno igro v naravi. Z naglavnimi
svetilkami smo iskali skriti zaklad, po večerji pa smo si ogledali še drugo polovico risanega filma Horton.
Kot bi mignil je prišel torek, čas za odhod. Ta dan smo si privoščili malo
daljši jutranji počitek, tako smo tudi na smučišče odšli s polurnim zamikom, pa se zaradi tega nismo nič manj »nasmučali« oziroma »nabordali«.
Po zadnjem dnevu smuke smo se okrepčali z zopet odličnim kosilom in
bili pripravljeni na pakiranje in končno pospravljanje doma, v katerem smo
se imeli štiri dni tako lepo. Smučanje, igre, veseli večeri in molitve, vse to
nas je povezovalo teh nekaj dni na Pohorju. Pred odhodom smo se pred
Najsvetejšim zahvalili za prečudovit začetek počitnic ter da se v Ljubljano
vračamo vsi živi in zdravi.
Ob tej priložnosti se lahko še enkrat zahvalim predvsem kaplanu Juretu
za vso organizacijo, odlični ekipi animatorjev, ki smo tako lepo sodelovali,
da je vse teklo tako, kot mora, ter da se nikomur ni nič zgodilo, kuharjema,
ki sta odlično skrbela za naše lačne in utrujene želodčke, voznikom kombijev, ki so nas, kakor hitro so lahko, vozili na smučišče in nazaj v topel dom,
in seveda staršem, ki so bili z nami in ki so poskrbeli, da smo imeli vsi vsega
dovolj. Komaj že čakamo na naslednje leto.
Eva Remžgar
VARUJ NAS MATI
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ZIMSKE POČITNICE NA RAKOVNIKU
aj si počel čez počitnice? Poležaval?! Otroci in animatorji na zimskem oratoriju smo zagotovo bolj koristno in lepše preživeli prosti
čas. Imeli smo krasno družbo in nikoli nam ni bilo dolgčas.
Pri jutranji molitvi smo vsak dan poslali pismo Bogu. Glasno smo
ga prebrali in dali v kuverto z napisom Dobri Bog. Zagotovo je bil pisem vesel.
V ponedeljek in torek smo si v dveh delih ogledali risanko Horton.
Pri katehezah smo odkrivali njegove lastnosti in s pomočjo Svetega pisma odkrivali simbole, ki so nas spremljali cel teden in nas spominjali
na naše pogovore, razmišljanja in obljube, da se bomo trudili v naših
življenjih delati dobro.
V delavnicah smo z animatorji odkrivali našo ustvarjalnost in kdor
se je res potrudil, je bil ob koncu tedna zelo ponosen na svoj cof, kipec
iz slanega testa, slončka iz papirja in sliko, vžgano na furnir.
Malice so bile čudovite. Moram povedati, da ko tole pišem, še vedno
cel hodnik diši po palačinkah. Mmmm …
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Popoldnevi so bili razgibani: velike skupne igre, bansi, ples, zbiranje
barvnih pikic po postajah, drsanje … Gibanje in šport ‒ dokazali smo,
da nam gre vse to krasno od rok in nog.
Zaključili smo vedno z novicami, obvestili in seveda čisto za zaključek z molitvijo. Hvaležni, razigrani in nekoliko utrujeni smo se počasi
razkropili vsak na svoj dom.
Tako tudi v petek, na zadnji dan. Počitnice smo si sicer želeli podaljšati, vendar to res ni v naši moči. Smo si pa obljubili, da kakšno pismo
Bogu napišemo tudi sami doma. Vemo, da ga bo vesel.
Animatorji zimskega oratorija
SOBA POBEGA
2. marca so pogumni in bistri udeleženci Sobe pobega stopili v
dvorano SMC-ja v upanju, da razrešijo uganke, ki se tam skrivajo.
Uspelo jim je! Vendar ne brez težav.
Naš animator Andraž Krnc je s svojim sošolcem iz Gimnazije Želimlje poskrbel, da so morali »ujetniki« pošteno razgibati možgane.
Ena od udeleženk je povedala: »V sobo smo vstopili prepričani, da
pridemo ven. Vendar nismo vedeli, da bo trajalo tako dolgo. Do konca
nam je ostalo le še nekaj minut. Ni bilo lahko. Sploh ne.«
Hvala obema fantoma za čas in trud, ki sta ga vložila v ta pester
večer.

1
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DUHOVNI VIKEND ZA ZAKONCE IN MINISTRANTE

okrat smo šle na duhovni vikend v Veržej štiri mlajše zakonske
skupine. V našo družbo smo povabili še nekaj parov in tako smo
bili z otroki vred kar pisana druščina. Pridružilo se je še nekaj rakovniških ministrantov, ki so imeli vzporedno svoj program.
V petek smo se zbrali pri večerji, nato smo imeli skupno molitev
z otroki. Premišljevali smo o tem, kako je Bog ustvarjal svet in vse je
bilo dobro. Nato so šli otroci z animatorji po svoje, zakonci pa smo v
naši sredi pozdravili našega župnika Mirka, ki duhovno spremlja naše
skupine skozi vse leto in se nam rad pridruži tudi v Veržeju.
Potem smo pozdravili še Petra Pučnika, ki nas je nagovoril z dobro
prispodobo kitare. Vzeli smo si še nekaj časa, da smo se drug drugemu
predstavili in se tako spoznali tudi s tistimi, ki so bili z nami prvič.
V soboto zjutraj se nam je pri skupni molitvi z otroki pridružilo še
nekaj družin in tako smo bili kompletni. V dopoldanskem delu nas je
nagovoril Peter Pučnik s temo Sprejmi me in ne spreminjaj. Spomnil
nas je, da v medsebojnih odnosih vse prevečkrat tlačimo svoja čustva
in nerazrešene konflikte. Vse, kar se nalaga, kar pometamo pod preprogo, česar ne zmoremo povedati in dati na primeren način iz sebe,
prej ko slej pride ven, a na žalost v prepirih, ki privedejo tudi do ločitev.
Vse to pa v veliki meri na račun otrok, ki so dovzetni za vse, tudi za
tisto, kar smo mislili, da smo jim prikrili.
Dokler mislim in pričakujem, da se mora spremeniti moj zakonec,
bom vedno znova razočaran. Spremenim lahko samo sebe. Iz svojega
srca lahko drugemu dajem kamen ali pa tisto, kar najin odnos napolnjuje z lepim in dobrim. Ali zmorem svojega partnerja slišati v njegovi
resničnosti, ali pa vse njegove besede sprejemam kot očitke?
Vsi poročeni vemo, da sprejemati in zares poslušati ni enostavno,
zato se vedno znova zatekamo k Bogu, ki smo ga na naš poročni dan
z zakramentom svetega zakona povabili v naš odnos. Moč za premagovanje težav pa iščemo v molitvi, sveti maši in zakramentu svete spovedi.

T

VARUJ NAS MATI 11

april 2017, številka 4

UTRIP V SMC-JU

Po predavanju nas je Peter povabil k pogovoru po parih, nato pa
smo se zbrali v kapeli, kjer smo se skupaj Bogu zahvalili za zakonca in
možje prosili blagoslova za svoje žene, žene pa za svoje može.
Po kosilu smo imeli odmor, ki smo ga preživeli zunaj. Otroci so
risali s kredami, igrali nogomet in druge igre, nekateri pa smo odšli na
sprehod do mlina na Muri. Ko smo poskrbeli za telo, je bil čas, da zakonci storimo še nekaj za svojega duha, ki je Božja podoba v nas. V kapeli je g. Mirko izpostavil Najsvetejše in vodil molitev. Za popoldanski
del smo si organizirali ogled filma, v katerem smo spremljali zakonca,
ki sta bila tik pred ločitvijo. Nista se slišala, razočarana sta vsak stavek
slišala kot očitek in se vneto trudila, da otroka ne bi ničesar opazila.
Nikjer ni bilo videti več rešitve, dokler se ni eden od njiju poskusil
vživeti v situacijo drugega … Tudi po filmu smo odšli na pogovor po
parih, tisti ki so želeli, pa so se pogovarjali v skupini. Odmerjen čas je
kar prehitro minil.
Pri skupni molitvi z otroki smo premišljevali o tem, kako je vsak izmed
nas ustvarjen zelo dobro in vsak je dobil »biser«, saj je v Božjih očeh zelo
dragocen. Po večerji nas je čakal še veseli večer, na katerem smo se zabavali
v igrah Vse je mogoče. Starši, otroci in animatorji smo združili moči in
pokazali našo inovativnost in seveda tekmovalnost.
V nedeljo smo se zakonci ustavili ob odlomku iz evangelija Jezus in Samarijanka – izvir vode, ki teče v večno življenje. Osvetlili smo zgodovinsko
ozadje in spoznali, kako je Jezus stopal čez okvire tistega časa, da je lahko pristopil k človeku. Nato pa smo v času, ki je bil namenjen osebnemu
premišljevanju, razmišljali o svojem življenju. Ali sem pripravljen v svojo
ranjenost spustiti Gospoda, stopati iz svojih okvirjev in oznanjati, kar sem
doživel v srečanju z Njim? To premišljevanje ob odlomku je bila naša priprava na sveto mašo. Preden pa se je začela maša, nas je s svojim obiskom
presenetil škof Peter Štumpf, ki je bil pred leti naš župnik. Skupaj smo molili
rožni venec, potem pa nas je pozdravil in seveda blagoslovil vse može, saj
smo ta dan praznovali praznik sv. Jožefa. Pa tudi blagoslov žena in otrok ni
izostal. Škofovska služba je vse prej kot lahka, zato smo Petru obljubili, da
bomo molili zanj in za vse škofe, da bi bili naši dobri pastirji.
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Tudi otroci so se pripravili na sv. mašo in jo obogatili s svojim sodelovanjem. Naše ubrano petje pa so spremljali mladi kitaristi. Mašo
je daroval naš kaplan Jure, ki je s pomočjo zavzetih animatorjev ves
vikend skrbel za naše otroke. Tako smo imeli starši več časa zase in za
pogovor z zakoncem.
Naš vikend smo ovekovečili s skupno fotografijo in ga zaključili z
zasluženim kosilom. Večina je krenila proti domu, nekateri pa smo se
odpeljali še na kratek izlet v župnijo Sv. Trojica v Slovenskih goricah.
Skupaj smo preživeli lep vikend, pa ne samo zato, ker se nam je toliko zanimivega dogajalo, ampak predvsem zato, ker smo si s skupnim
prizadevanjem pripravili lep »prostor«, v katerega smo povabili Gospoda, ki nas je nagovarjal. Lep vikend, ker smo si upali spustiti Jezusa
v svojo ranjenost in nemoč pri spreminjanju sebe. Lep, ker smo gradili
skupnost. V sproščenem druženju, tudi med vsemi odmori, smo pokazali, da smo veseli kristjani, ki se zavedamo, da skupaj gradimo tudi
našo župnijsko skupnost in se trudimo sprejemati drug drugega in ga
ne spreminjati.
Mihaela
POSTNO ROMANJE DEKANIJE VIČ–RAKOVNIK
H GOSPE SVETI NA KOROŠKEM
soboto, 4. marca 2017, smo se zbrali pred župnijsko cerkvijo Marije Pomočnice na Rakovniku in se razvrstili na dva avtobusa: 1
(Rakovnik in Barje) – pod vodstvom našega župnika in dekana g. Mirka Simončiča ter duhovnega pomočnika g. Franca Drobniča, 2 (Rudnik) – pod vodstvom rudniškega župnika g. Lojzeta Zupana. Ob 7:00
smo se odpeljali na postno romanje. Po jutranji molitvi in pozdravu g.
dekana smo ob 7:30 naredili prvi postanek na počivališču Voklo, kjer
smo imeli 40 minut časa za kavico, malico, WC in druženje s preostalimi romarji, ki so se nam še pridružili; 3 (Ižanci) – pod vodstvom g.
Jožeta Pozderca, 4 in 5 (Vičani …) – pod vodstvom viškega župnika p.
Pepija Lebrehta ter drugih duhovnikov.

V
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Pot smo nadaljevali mimo Naklega ter pri Podbrezju zavili desno
proti Tržiču. Vmes smo zmolili častitljivi del rožnega venca. Ob 8:40
smo čez mejnih prehod Ljubelj prispeli v Avstrijo. Po spustu mimo
Podna v Podljubelj se nam je na naši desni v vsej svoji lepoti (v sončku) prikazala romarska cerkev v Žihpolju. Prečkali smo Dravo in pred
Celovcem na levi zagledali Vetrinjsko polje. Ob 9:30 pa se je pred nami
na Gosposvetskem polju že prikazala veličastna romarska cerkev Marijinega vnebovzetja – GOSPA SVETA – nekdaj na slovenskih tleh najstarejša romarska božja pot. Potem smo se skupaj povzpeli do cerkve,
kjer smo imeli čas za osebno molitev in ogled cerkve.
Že na začetku nas je razočaral velik plakat, ki je zakrival veličastno
milostno podobo Matere Božje. Žal nam ni nihče povedal, da je na
Koroškem od srednjega veka dalje v postnem času običaj, da se obesi
POSTNI PRT, ki prekrije glavni oltar – in ta tu pri Gospe Sveti je NAJVEČJA BATIKA SVETA (Batik je indonezijski ročni način vzorčenja
tkanin z voskom. Vzorec se nanaša z vročim voskom na tkanino. Ta
se nato barva v hladni barvni kopeli. Tam, kjer ni voska, oziroma se ta
prelomi, se tkanina obarva, tam kjer je nanesen vosek, pa se ohrani originalna barva. Postopek se lahko ponavlja z različnimi barvami in različnimi nanosi voska.) – KRISTUSOVA GLAVA S TRNJEVO KRONO.
Ob 10:00 naj bi se pričela slovesna sveta maša, vendar sta tamkajšnji
župnik in mežnar pozabila na nas … vmesni čas smo zapolnili z molitvijo rožnega venca – no, pa saj smo bili na romanju – prav, da smo
molili. Ob 10:55 pa so zasvetile luči, odmaknili so vrvico z alarmom in
končno smo lahko pričeli s slovesno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju vseh duhovnikov, ki so bili z nami, vodil viški župnik g. Pepi. Po
obhajilu smo skupaj zmolili molitev za našo dekanijo.
Takoj po sveti maši (opoldne) smo po molitvi Angelovega češčenja imeli skupno malico na parkirišču pri avtobusih. Potem smo imeli
do 13:20 prosto – oz. čas za druženje, osebno molitev, ogled cerkve
(ogledali smo si veličastni gotski krilni oltar (1520) iz delavnice beljaških rezbarjev v apsidi severne ladje, fresko slikarja Herberta Boeckla
(1928), ko Jezus rešuje Petra, kamnito ploščo romanskega miznega olVARUJ NAS MATI 14
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tarja, ki jo podpira šest stebrov, pod njo pa v rimskem sarkofagu počivajo relikvije svetega Modesta …). Spet smo se vsi zbrali na avtobusih in pot nadaljevali na naš naslednji cilj (»Knežji kamen«) – ne,
tega nismo videli – ustavili smo se ob 13:30 na Gosposvetskem polju
pri VOJVODSKEMU PRESTOLU. (Ta za Slovence ni tako pomemben
kot Knežji kamen, pa vendar.) Vojvodski prestol je obkrožen z železno
ograjo in obdan s košatimi lipami. Gre za preprost in hkrati veličasten
prestol, sestavljen iz lašt, najverjetneje vzetih iz razvalin noriškega mesta Virunum, ki se je nahajalo v bližini. Vojvodski prestol je sestavljen
iz dveh sedežev. Na vzhodni strani je sedež vojvod, na zahodni pa palatinov. Palatin ali palatinski grof je bil po letu 800 namestnik kralja
v vsaki vojvodini, ki je bila po frankovskem kralju Karlu Velikem povezana v Sveto Rimsko cesarstvo. Ena izmed teh vojvodin je bila tudi
Karantanija, ki je zato prav tako imela palatina.
Vojvodski prestol je edinstven primer prestola, ki z dvema sedežema
predstavlja dvojno oblast, vojvodovo in kraljevo (cesarjevo), v čemer se
odraža državnopravni položaj slovenske Karantanije ter njene naslednice vojvodine Koroške. Tu smo naredili tudi skupinsko fotografijo
… V daljavi pa gledali mogočno cerkev in grad na Plešivcu, sv. Heleno
na Štalenski gori, Šentursko goro, v daljavi Krnski Grad (kjer je nekoč
stal Knežji kamen, ki ga sedaj hranijo v Celovcu), zadaj pa Gospo Sveto. Ob 13:40 smo našo pot nadaljevali po AC, in sicer mimo Celovca
ob Vrbskem jezeru proti Karavankam; bolj smo se bližali DOMOVINI
– sončni strani Alp – bolj črno in oblačno je bilo. Ko smo prispeli pred
predor, pa je pričelo močno deževati. Ob 14:20 smo prišli v deževno
Slovenijo. Ob 14:40 smo (samo naš avtobus) prispeli v Moste pred Žirovnico, kjer smo imeli v Lovskem domu Stol obilno slastno kosilo. Ni
ga bilo junaka (mogoče le kakšen posameznik), ki ni želel alu-folije za
preostanek hrane … še poobedek, bi najraje kdo vzel kar domov. Po
kosilu ob 16:45 smo pot nadaljevali na BREZJE ‒ do bazilike Marije
Pomagaj, kjer smo ob 17:10 imeli slovesne litanije in na koncu prejeli
sklepni blagoslov z Najsvetejšim. Ob 17:30 pa smo se ustavili še pri
relikvijah sv. Janeza Pavla II in pri milostni podobi Marije Pomagaj.
VARUJ NAS MATI 15
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Potem smo se kmalu zbrali na avtobusih in se v dežju vračali proti
domu, vmes zmolili večerno molitev, prepevali ter se zahvalili g. dekanu za čudovito romanje. Za nami je bil zelo lep in duhovno bogat
dan – videli smo veliko lepega in zanimivega. Več slik (s tega romanja
in postne prte) si lahko ogledate na naši spletni strani www.NaIzletu.Si
™ – naša družina si je namreč en teden pozneje ogledala postne prte na
Koroškem (Železna Kapla, Dobrla Vas, Vovbre, Djekše, Šentjur, Krka,
Plešivec, na koncu pa smo se ustavili še na Krnskem Gradu – kje je bil
nekoč res Knežji kamen).
Družina Gaberšek

MATERINSKI DAN
soboto, 25. marca, na praznik Gospodovega oznanjenja, smo v
naši župniji obhajali materinski dan in praznik staršev. Pri večerni sv. maši so sodelovali naši otroci – veroučenci, ki so v začetku maše
najprej zaigrali prizor iz družinskega življenja. Čeprav je bila zgodba
izmišljena, pa nas je vseeno spomnila na resnico, ki se v vsakdanjem
življenju pogosto dogaja; namreč, da bolj opazimo tisto, kar manjka ali
kar nas moti, spregledamo pa, koliko dobrega nas obdaja in kaj vse naši
bližnji naredijo za nas.
Marsikdaj nam je vse kar samoumevno, pozabljamo pa na hvaležnost, predvsem do tistih, ki so nam najbližji. Zato smo se pri sv. maši
predvsem zahvalili za naše starše in priporočili naše družine.
V znamenje hvaležnosti so otroci ob koncu maše svojim staršem
izročili tudi simbolno darilce. Veroučenci so z dejavnim sodelovanjem
pri maši, z branjem prošenj, zahval in uvodov, s petjem in igranjem
obogatili praznično bogoslužje, da je bilo v otroškem duhu veselo in
prisrčno.
Urška

V
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OBISK MLADIH IZ SMC CERKNICE
nedeljo, 12. 3., so nas obiskali mladi iz SMC Cerknica. Najprej
nam je njihov mladinski zbor z lepim petjem polepšal mašo, po
maši pa smo se zbrali v smc-ju, kjer je sledilo predstavljanje. Nato smo
odigrali nekaj iger kraje zastavic, kjer se je izkazala premoč domačega
terena. Po zanimivi igri je sledilo kosilo ‒ pice, da smo si nabrali moči
za ihro roverja. Po pestrem in zabavnem popoldnevu smo se poslovili
drug od drugega z obljubo, da jim obisk vrnemo.

V

SKAVTSKI IZLET
once je zgodaj zjutraj nekega sobotnega dne obsijalo Livado, kjer
se je zbral celotni steg Ljubljane 2. Stari in mladi, voditelji in člani,
volčiči in izvidniki so se podali na pot v neznano. Tokratna minionska
misija je bila, da Viktorju ukrademo ukradeno Luno. Seveda smo na
poti kot nori iskali poskrite banane. Dopoldne je minilo v urjenju, saj
misija kraje Lune zahteva več kot le minionsko predanost Gruju.

S
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Urili smo se v streljanju, na drugi postojanki smo izdelali pomanjševalnik in lastno prevozno sredstvo iz naravnih materialov.
Izdelali smo si tudi novo pomladansko kolekcijo minionskih očal
ter si zapeli odo bananam. Voditeljem smo dokazali brezmejno domišljijo v skečih in ustvarjalnosti na delavnicah. Sledila je malica iz
popotne torbe, seveda pa niso manjkale niti banane. Popoldne smo se
preizkusili še v kraji zastavic in dan zaključili z nasmehom na obrazu.
Aja, še to! Kot vidite, Luna je že nazaj na nebu in ponoči kraljuje ob
zvezdah. Zmagovalna skupina je premagala Viktorja, mu zavzela Luno,
Gru pa jo je po tehtnem premisleku vrnil na njeno staro mesto.
Vse pohvale klanovcem za odlično izpeljan izlet. Se vidimo na
skavtskih obljubah!
Več foto na naši Facebook strani Skavti Ljubljana 2.
Vseveda kuna
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JE BOG HOTEL SMRT SVOJEGA LASTNEGA SINA?
o Jezusove nasilne smrti ni prišlo zaradi tragičnih zunanjih okoliščin. Jezusa so izročili »prav kakor je Bog hotel in predvideval«.
(Apd 2, 23) »Da imamo mi, otroci greha in smrti, življenje, je Oče v
nebesih njega, ki ni poznal greha, zavoljo nas storil za greh.« (2 Kor 5,
21) Veličina žrtve, ki jo je Bog Oče zahteval od svojega Sina, pa je ustrezala veličini Kristusove predanosti: »In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te
ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro.« (Jn 12, 27) Tako s strani
Očeta kakor Sina gre tu za ljubezen, ki se je v največji meri pokazala
na križu.
(KKC 590–609, 620)

D

Da bi nas rešil smrti, se je Bog odpravil v nevarno poslanstvo: v naš
svet smrti je vključil »zdravilo nesmrtnosti« (Ignacij Antiohijski) – tj.
svojega Sina Jezusa Kristusa. Oče in Sin sta bila v tem poslanstvu neločljiva zaveznika, pripravljena in polna hrepenenja, da bi iz ljubezni
do človeka sprejela nase najskrajnejše. Bog je hotel izpeljati menjavo,
da bi nas za vedno rešil. Hotel nam je dati svoje večno življenje, da bi
uživali njegovo veselje, in hotel je pretrpeti naše umiranje, naš obup,
našo zapuščenost, našo smrt, da bi bil v vsem povezan z nami; da bi
nas ljubil do konca in še čez. Kristusova smrt je Očetova volja, vendar
ni njegova zadnja beseda. Odkar je Kristus za nas umrl, lahko mi svojo
smrt zamenjamo za njegovo življenje.
YOUCAT – katekizem za mlade
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4. april
IZIDOR SEVILJSKI
zidor, škof v Sevilji, se je rodil rimskim staršem kot najmlajši sin
okoli leta 560. V mladosti si je izbral duhovni poklic, najbrž je bil
menih in opat. V svojem delu o samostanskem življenju se Izidor kaže
kot človek reda. Preuredil in poenostavil je mnoge predpise in pravila za samostansko življenje. Njegovo pastirsko delo je bilo usmerjeno
predvsem na utrjevanje katoliške vere in verskega življenja med Goti,
ki so se šele pred nedavnim obrnili od krive vere arijanstva. Leta 633
je predsedoval splošni sinodi v Toledu. Z vztrajnim študijem si je pridobil neverjetno obsežno znanje v svetih in svetnih vedah in velja za
zavetnika interneta.

I

28. april
PETER CHANEL
odil se je leta 1803 v lyonski škofiji. Prvo znanje si je nabral v
župnijski šoli. Že od mladih let ga je mikalo, da bi šel za misijonarja
med pogane. Leta 1827 je postal duhovnik. Štiri leta po novi maši se je začel
pripravljati na misijonsko delo v Oceaniji. Njegov cilj je bila Nova Zelandija.
Njegovo življenje je zaznamovala nesebična pomoč bolnikom in neizčrpna
potrpežljivost. To je pri otočanih vzbudilo naklonjenost. Zaradi te naklonjenosti pa se je poglavarjev svet starešin zbal za svoj ugled pri ljudstvu, zato
so mu začeli nagajati. Vse se je stopnjevalo tako daleč, da so 28. aprila 1848
vdrli v njegovo kočo, ga pobili s kolom in mu nato z motiko razklali lobanjo.
Je zavetnik otokov Južnega morja.

R

VARUJ NAS MATI 20

april 2017, številka 4

KARITAS

VABILO ZA STAREJŠE, BOLNIKE IN SKUPINO
VERA IN LUČ
odelavke in sodelavci Župnijske karitas Rakovnik vas vse prav prisrčno pozdravljamo ‒ še posebej starejše, bolnike, invalide in tudi
skupino Vera in luč. Smo v postnem času, v pripravi in v pričakovanju
Velike noči. Tudi letos se želimo srečati z Vami
na cvetno nedeljo, 9. aprila 2017, ob 15. uri pri sveti maši v cerkvi
Marije Pomočnice na Rakovniku. Pred sv. mašo bo možnost svete
spovedi, med mašo prejem zakramenta bolniškega maziljenja, po
maši pa bo družabno srečanje.
Tarejo nas najrazličnejše skrbi, negotovost, bolezen, strahovi, zato
Vam posredujemo misli pokojnega psihologa, dr. Bogdana Žorža, ki
je v starosti 66 let pred 3 leti umrl zaradi bolezni. Te misli je napisal v
bolnici že težko bolan:
»Veselite se življenja v vsakem njegovem trenutku. Veselite se, ko Vam
gre dobro, a tega ni potrebno posebej poudarjati, saj to je vendar zelo
naravno, mar ne?
Veselite se takrat, ko Vam je hudo. Veselite se, ko vidite, da to zmorete, pa čeprav ste se še malo prej bali, da Vi česa takega ne bi prenesli.
Veselite se, ko Vam gre narobe, saj so to za Vas morda čudovite življenjske preizkušnje, iz katerih se lahko nekaj zares pomembnega in
koristnega naučite, se lahko obogatite za veliko izkušnjo življenjske modrosti.
Veselite se, ko spoznate, da so Vam tudi v najtemnejših trenutkih dani
trenutki posebne milosti, da niste sami in zapuščeni, le odprti morate biti
za to milost.«
Če se kdo zaradi bolezni ali onemoglosti ne bi mogel udeležiti srečanja in bi želel v pripravi na velikonočne praznike prejeti zakramente,
naj nam sporoči, da ga bo g. Drobnič ali kateri drugi duhovnik obiskal
na domu. Vsak prvi petek v mesecu obiskuje bolnike po domovih skozi celo leto, ne samo za praznike. Na srečanju pa bomo molili tudi za
vse tiste, ki zaradi bolezni ali onemoglosti ne bodo mogli priti.

S
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Po sveti maši se bo srečanje nadaljevalo v prostorih župnijskega
doma na Rakovniku. Lepo vabljeni na prijateljsko druženje in pogostitev, ki jo pripravljajo velikodušne gospodinje iz rakovniške župnije. Ob
veselem razpoloženju bomo poživili stara poznanstva in prijateljstva in
si nabrali novih moči za življenje, ki je pred nami.
Veselimo se srečanja z vami. Veseli bomo prav vsakega izmed vas.
Vabilo velja za vse, če boste prejeli poštno vabilo ali ne (ker se z vsemi
ne poznamo dobro in nimamo imen, naslovov, da bi vas povabili).
Nasvidenje torej na cvetno nedeljo pri Mariji Pomočnici na Rakovniku!
ZAHVALA: Postna akcija v nedeljo, 12. marca 2017, je odprla srca
in roke naših župljanov. Zbrali smo 1620 EUR in nekaj hrane. Hvala
za zaupanje in upanje za pomoči potrebne! Lahko rečemo ‒ ni nam
vseeno!

DRUŽENJE ZA STAREJŠE V MARCU ALI VRTEC NA
OBISKU:
a našem druženju v torek, 14. marca, so se nam pridružili prisrčni otroci vrtca Galjevica, enota Pot k ribniku, skupina RIBICE.
Osemnajst otrok v starosti od 3 do 4 leta z vzgojiteljico Tino in vzgojiteljem Mihom je razvedrilo našo skupino s petjem in plesom. Bilo
je pravo medgeneracijsko druženje, posebno pri pogostitvi, ko so se
otroci pocrkljali s pecivom in sokovi.
Hvala ga. ravnateljici vrtca in vodji enote Galjevica, Pot k ribniku
za pripravljenost sodelovanja z našo skupino starejših, hvala za lepo
poživitev našega srečanja v mesecu, ko praznujemo dan žena in materinski dan.

N
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DRUŽENJE ZA STAREJŠE V APRILU - ALZHEIMER
CAFE - VABLJENI TUDI OSTALI ŽUPLJANI:
torek, 11. aprila, bo ob 9. uri v župnijski dvorani (1. nadstropje)
predavanje in pogovor z naslovom: DEMENCA ‒ IZZIV SODOBNE DRUŽBE. Predavanje bo imela gospa Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčice, predavanju bo sledil pogovor in izmenjava
izkušenj.
Ob skrbi za osebo z demenco so svojci izpostavljeni hudim težavam
tako fizičnim, čustvenim, finančnim obremenitvam in tako pogosto
izgorevajo ob skrbi za osebo z demenco. Več informacij in priporočil,
kako se spopasti z boleznijo, svojci imajo, bolje lahko poskrbijo za osebo z demenco in obenem zase. Samo dobro pripravljeni svojci lahko
zdržijo bremena in težave, ki jih spremljajo skozi dolga leta življenja ob
osebi z demenco.
Tema je zelo aktualna v sodobnem času, lepo vabljeni vsi, ki vas to
zanima.
Veliko blagoslova in luči v vašem življenju vam želi Župnijska karitas. ALELUJA!
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

V

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v maju: četrtek, 4. 5. 2017, od 16.30 do 19.00; v aprilu
ni dežurstva.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.
RAZVEDRILO
KJE BIVA BOG – Katehet: »Morda kdo ve, kje lahko v vsakodnevnem življenju srečamo Boga?« – Janezek: »Med tednom bolj težko, ker
živi v raju, v nedeljo pa pride v Cerkev.«
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NAMENI APOSTOLATA MOLITVE 2017 (APRIL)
splošni:
Da bi se mladi ljudje velikodušno odzvali na svojo poklicanost in
resno pretehtali možnost, da se izročijo Bogu na poti duhovništva ali
posvečenega življenja.
za evangelizacijo:
Da bi preganjane kristjane podpirala celotna Cerkev z molitvijo in
denarno pomočjo.
Slovenski:
Da bi znali spoštovati svoje korenine.

KOLEDAR:
APRIL 2017
SOB, 1. 4.: prva spoved za 3. raz. ob 10.30, mladinska maša ob 19.00.
NED, 2. 4.: 5. postna nedelja ‒ tiha nedelja; postno romanje na Žalostno goro (odhod iz Rakovnika ob 7.45); ob 15.00 uri
križev pot na Žalostni gori in sv. maša; ob 18.00 križev
pot doma; popoldan 6. krog salezijanske lige v odbojki in
8. krog salezijanske lige v nogometu za starejše.
PON, 3. 4.: ob 19.15 katehetski odbor; ob 19.00 skupina za žene;
zakonska skupina SZR
PON, 3.4. do ČET, 6.4.: spoved veroučencev.
TOR, 4. 4.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 20.00
biblična skupina (1. torek); ob 19.30 katehumenat.
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ČET, 6. 4.:

uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino; dan odprtih vrat v Glasbeni šoli.
PET, 7. 4.: prvi petek; posvetitev Srcu Jezusovemu in obisk bolnikov, križev pot vodijo ŽPS; ob 19.30 duhovni večer za
mlade.
SOB, 8. 4.: prva sobota; posvetitev Srcu Marijinemu; ob 10.00 sv.
maša z nagovorom.
NED, 9. 4.: cvetna nedelja; pri vseh sv. mašah blagoslov zelenja,
pred sv. mašo ob 10.30 tudi procesija z zelenjem na začetku sv. maše izpred cerkve, ob 18.00 križev pot; ob 15.00
srečanje staršejih in Vera in luč: priložnost za sv. spoved,
sv. bolniško maziljenje, sv. maša ter pogostitev. Popoldan
4. krog salezijanske lige v košarki.
TOR, 11. 4.: dopoldan srečanje starejših Rakovnik (9.00–11.00) tema:
demenca – izziv sodobne družbe; po več. maši duhovna
obnova za MPZ in ŽPS; ob 20.00 molitev v hišni kapeli za
vse, ki trpijo.
ČET, 13. 4.: VELIKI ČETRTEK – spominski dan zadnje večerje;
ob 7.00 hvalnice; ob 9.00 vabljeni v stolnico h krizmeni maši; ob 19.00 obredi velikega četrtka z umivanjem
nog; predstavitev prvoobhajancev in blagoslov kruhkov;
ob zaključku obredov vabljeni, da ostanete pri češčenju
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
PET, 14.4.: VELIKI PETEK − spomin Jezusove smrti na križu; ob
7.00 hvalnice, ob 15.00 križev pot v cerkvi; ob 19.00
obredi velikega petka; nato ste vabljeni h križevem potu
v naravi po Golovcu, v cerkvi pa bo tudi molitev ob božjem grobu.
SOB, 15.4.: VELIKA SOBOTA − Jezus počiva v grobu; ob 7.00 hvalnice; nato ste povabljeni h češčenju pri božjem grobu;
blagoslovi jedil ob 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 in
18.00. Velikonočna vigilija bo ob 19h - katehumeni prejmejo zakramente uvajanja.
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NED, 16.4.: VELIKA NOČ − ob 6.30 velikonočna procesija in slovesno evharistično slavljenje Vstalega Jezusa; slovenske v.
maše bodo ob 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 17.4.: velikonočni ponedeljek; Sv. maše po nedeljskem sporedu
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 20.00 zakonska skupina
SZR. Ta dan je Emavs izlet za mentorje SMC-ja.
TOR, 18.4. do PET, 20.4: vsako popoldne igre s pirhi v SMC-ju.
TOR, 18.4.: ob 20.00 biblična skupina.
ČET, 20.4.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 20.00 v gradu večer sodobne krščanske glasbe.
PET, 21.4.: ob 17h priprava na krst, ob 20.00 zakonska skupina Zvonci.
PET, 21.4. do NED 23.4.: duhovne vaje za birmance.
SOB, 22.4: Duhovna obnova za prvoobhajance in starše.
NED,23.4.: bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja; sv. maše ob
7.30, 9.00, 10.30 in ob 18.30. Popoldan vabljeni k sv. maši
ob prazniku zavetnika mesta sv. Jurija na Ljubljanskem
gradu. Popoldan četrt finale salezijanske lige v nogometu
v obeh starostnih skupinah.
PON,24.4.: ob 20.00 srednja zakonska skupina.
TOR,25.4.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo; ob 20.00
zakonska skupina Mavrica
SRE,26.4.: ob 20.00 zakonska skupina Iskrice.
ČET,27.3.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
NED,30.4.: 3. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
ob 18.30.
MAJ
PON, 1.5.:
TOR, 2.5.:
ČET, 4.5.:

ob 20.00 zakonska skupina SZR.
ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
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PET, 5. 5.:
SOB, 6.5.:
NED,7.5.:

PON, 8.5.:

prvi petek; posvetitev Jezusovem Srcu; obiska bolnikov
in starejših na domu
prva sobota; sv. maša ob 10.00 ter zvečer ob 18.30; posvetitev Marijinem Srcu.
4. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
ob 18.30. Pri sv. maši ob 10.30 srečanje nekdanjih ministrantov.
ob 19.00 karitas in ob 20.00 seja ŽPS

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Lia Novljan

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Pavla Glavič, 1923
Edvina Osterman, 1945

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
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Kajti on sam je pot,
po kateri se splača hoditi,
luč, ki se jo splača prižgati,
življenje, ki je vredno, da ga živimo,
in ljubezen, ki se jo splača ljubiti.
mati Terezija

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 maju:
4. 5. 2017, od 16.30 do
19.00.
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vaš dar.

Šmarnična pobožnost:
V mesecu maju se bomo
Božji Materi Mariji
Še posebej priporočili
vsak večer ob 18.30.

Župnijska knjižnica
je odprta ob nedeljah
po dopoldanskih mašah.

