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VIDCI NEVIDNEGA
ečina ljudi ne premišljuje veliko o svojih očeh. Preprosto jih uporablja, bolje rečeno: z njimi vsak dan gleda in opazuje sto in tisoč
reči okrog sebe.
Pisatelj Malega princa S. Exupery je povedal besede, ki so jih za
njim mnogi ponavljali. Pravi, da je treba gledati s srcem, če hočemo
stvari, ljudi in dogodke prav razumeti. Ni zanikal vloge, ki jo imajo oči
v našem življenju, saj je tudi sam z njim gledal. Opozoril je le na resnico, da same telesne oči ne vidijo vsega in ne dosežejo bistva; da imajo
stvari, ljudje in dogodki neko globljo vsebino in resničnost, do katerih
se dokopljemo šele, ko pogledom oči dodamo poglede srca.
So pa ljudje, ki vidijo še več. Recimo Friderik Baraga – o njem so Indijanci, med katerimi je deloval kot misijonar, govorili: »Hodil je, kakor
bi videl pred seboj neko skrivnostno luč.« Indijanci te luči niso videli.

V

UVODNIK

Baraga jim o njej ni pripovedoval. Ko so ga opazovali, kako odločno stopa pred njimi; ko so se spraševali, od kod jemlje moč za tako dolga in naporna potovanja, kako je neustavljiv v svojih načrtih, se jim je porodila
misel: Neko luč vidi pred seboj.
Množica ob Jordanu se gnete okrog postavnega, koščenega, z velblodjo kožo ogrnjenega moža. »Ali si ti Kristus, si Elija, si prerok …,«
ga sprašujejo. »Nič od tega nisem,« odgovarja. »Sem pa glas vpijočega.
Vidim, česar vi ne vidite. Sredi med vami je Nekdo, ki ga ne poznate. Zastrte oči imate, ker imate zastrta srca. Spreobrnite se, odrecite se
hudobiji in popačenosti, molite in pokoro delajte, glejte s srcem, pa se
vam bodo oči odprle!«
Dejstvo je, da smo tudi mi toliko kristjani, kolikor smo resnično
vidci Nevidnega.
Po: F. Cerarju
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KORAKI / ZA ZAKONCE

Vsak mora v svojem srcu
sam pripraviti prostor za Jezusa.
Vsak mora sam
zravnati Gospodovo pot
in mu odpreti vrata svoje duše.
To mora storiti prav vsak sam!
Nihče ne more v srcu drugega
pripravljati poti za Gospoda.
A ne pozabimo,
da le po zravnani poti
se bo Odrešenik lahko približal
najglobljemu kotičku našega srca.
Naj bo to naša vzpodbuda
v tem novem adventnem tednu,
da bodo naša srca
resnično pripravljena
na njegov prihod.
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
Ljubezen je pojav večnega v naši časnosti, zato nikoli ne mine!
Anselm Grün
eren oče je prihitel v bolnišnico, kjer je ležal sedemletni sin. Bil je
zelo bolan in na tem, da umre. Deček je najbrž zaslutil svoj konec
in vprašal:
»Oče, a bom umrl?«
»Zakaj sprašuješ, sine? Ali se bojiš umreti?«
Zaupno je pogledal očeta in rekel: »Ne, če je Bog tak, kot si ti.«
… Kakšen oče pa si ti?
B. Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči

V
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 13. 11. 2017
rebrali smo svetopisemski odlomek Mt 5, 34-40 in ob njem razmišljali.
Zavedati se moramo, da je Božje ljubeče navzočnosti in milosti polno naše vsakdanje družinsko življenje in predvsem način, kako ga živimo. Preko ljubezni v naših medosebnih odnosih se na nek način zrcalijo zakramenti Cerkve (prvo sveto obhajilo, sveta birma, sveti zakon,
bolniško maziljenje, mašniško posvečenje). Žalostno je, ker so se botri
prelevili v materialne podpornike. Sprašujemo se, kaj se je zgodilo z
mojo osebno vero? Med mladimi spoznavamo versko neznanje, ker
družina tega ne živi, ne živi pravega krščanskega življenja.
Svetopisemski odlomek nam daje vodilo, da se moramo obračati k
družini in se zavedati, da je družina kot domača cerkev.
V naši župniji imamo zakonske skupine, ki k temu veliko pomagajo.
Kaj pa lahko še naredimo kot člani ŽPS?
Pogovarjali smo se, kako bi še ostalim zakoncem ponudili, da bi se
vključili v zakonske skupine. Imamo voditeljske pare, ki so v zakonske
skupine vključeni že nekaj let in so se izobraževali za voditelje. Tudi
zakonci, ki smo že vključeni v zakonske skupine, jih lahko povabimo.
Sprejeli smo sklep, da starše veroučencev 1. triade kateheti povabijo v
zakonsko skupino, ki se na novo ustvarja.

P

Pohvalili smo organizacijo župnijskega dne. V bodoče predlagamo,
da bi ukinili srečelov in namesto tega uvedli ofer. Pri tem je potrebno
natančno povedati, za kaj se bo denar porabil (kritje stroškov ...).
Pogledali smo pomembne dogodke, ki bodo v naslednjem mesecu.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik
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DRUŽABNO DUHOVNI VIKEND
ZAKONSKE SKUPINE MAVRICA
akonska skupina Mavrica je začutila, da nujno potrebuje družabno duhovni vikend. Odmakniti smo se želeli od vsakdanjega tempa in skrbi ter se pogovoriti, kako naprej. Izbrali smo si Pohorje in
vikend od 1. do 3. decembra preživeli v Dominikovem domu, kjer smo
si sami kuhali.
Petkov večer smo začeli z večerjo in nadaljevali s pogovorom, pesmijo in zaključili z večerno molitvijo. Zbudili smo se v prekrasno sneženo okolico. Dopoldne so otroci preživeli z animatorko in se igrali
igre na snegu in v hiši. Nas pa je obiskal gospod župnik in voditeljski
zakonski par. V parih smo razmišljali, kaj bomo videli, ko bomo 4 različne simbole pogledali skozi veliko posodo polno vode, postavljeno na
4 različne načine. Iskali smo komunikacijo med zakoncema. Ugotovili
smo, da tako delamo tudi v vsakdanjem življenju.

Z
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Komunikacija je proces, s pomočjo katerega ljudje skupaj ustvarjamo in upravljamo socialno varnost. Je proces informacij, idej, čustev
in spretnosti. Je edini način, da spoznamo sebe in to povemo drugim.
Sledila je debata, ki sta jo vodila zakonca, ki sta se izobraževala pri Sitarju. Predstavili smo se, povedali, koliko časa smo v zakonu in kakšen
poklic opravljamo. Povedala sta nam, da sta tudi onadva v zakonski
skupini, ki je v nekakšni krizi in ne vedo, kako naprej. V pričevanju sta
povedala, da v njihovi zakonski skupini molijo drug za drugega ali pa
če je kdo v kakšni težavi. Ugotovili so, da je zelo dobro, če si dajejo tudi
domačo nalogo: randi, debata ob kavi ...
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Za naše bodoče delo sta predlagala, da si kot zakonca v adventnem
času vsaj 15 minut na dan vzameva za premišljevanje in debato. Zaključili smo s pogovorom, pesmijo in molitvijo. Zakonca sta se vrnila k
svoji družini, gospod župnik pa je ostal še z nami.
Po kosilu smo šli na prijeten sprehod s kepanjem in sankanjem z
lopatkami po sončnem in belem Pohorju. Sledil je kratek počitek in
topel čaj. V kapeli smo imeli adoracijo in nato sveto mašo. Gospodu
smo priporočili naše družine, naše zakone, zakonsko skupino in prosili
za naše čim bolj plodno delo naprej. Uvedli smo se v adventni čas in
prižgali prvo adventno svečko.
Po sveti maši se je župnik odpeljal nazaj na Rakovnik, otroci pa so z
Andrejem za večerjo pripravili pico. Ko so starši uspavali otroke, smo
si večer popestrili s pantomimo in se pri tem zabavali.
Zbudili smo se v sončno nedeljsko jutro. Po zajtrku smo se dogovorili, kako bom nadaljevali naše delo. Nato so nekateri pripravljali kosilo, drugi pa smo uživali v zimskih radostih. Po zelo dobrem nedeljskem kosilu smo pospravili in se odpravili veseli, duhovno napolnjeni
in še bolj povezani nazaj na svoje domove. Bil je čudovit vikend.
Barbara

UTRINEK IZ MOLITVENEGA SREČANJA
MLADIH NA ŽALAH
sredo 1. novembra smo se mladi vseh starostnih obdobij srečali na
molitvenem srečanju, ki je potekalo v cerkvi Vseh svetih na Žalah.
Ko smo s preostalimi Rakovniškimi Salezijanci prispeli tja nas je že na
začetku presunilo čarobno vzdušje, ki je vladalo v cerkvi. V soju prižganih svečk smo uživali v krasnem petju tamkajšnjega mešanega pevskega zborčka, ki smo se mu kmalu še sami priključili. Nato je sledilo
slavljenje, ki se je prepletalo s pridigo kaplana župnije Ljubljana – Sveti
križ Petra Možino. Pridiga je nas mlade navdušila, da smo začeli še bolj
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poglobljeno razmišljati o onostranstvu – temi, ki je za večino še vedno
tabu, obenem pa smo v tem času tudi poglobili naš odnos s svetniki.
Na koncu tega čudovitega meditativnega dela, je sledil sprehod s svečkami med grobovi na Žalah, kjer smo se ustavili tudi na grobu naših
Salezijanskih prednikov. Nazadnje pa nas je naš kaplan Jure zapeljal še
na topel prigrizek, ki je samo še dodatno utrdil naše prijateljske odnose
in bil pika na i celotnega večera.

DUHOVNE VAJE ZA MINISTRANTE V ŽELIMLJEM
uhovne vaje za ministrante so potekale od petka, 24. do nedelje, 26. novembra. Bile so izredno lepe, tako za našo duhovno
poglobitev kot za spoznavanje novih in obujanje starih prijateljstev.
Dale so nam nov zagon v običajnem vsakdanu in upanje v dobro. Seveda pa se vsi veselimo naslednjih duhovnih vaj, medtem pa ostajamo
povezani v molitvi.
Anej Anžič

D

SLIKARSKI TEČAJ Z MATJAŽEM STOPARJEM
NA RAKOVNIKU
ečaj je primeren tako za začetnike kot tiste z likovnim predznanjem ter pripravo na sprejemne izpite.

T

Tečaj bo trajal 24 pedagoških ur (8 srečanj), srečanje bo enkrat tedensko. V skupino sprejmemo 10 tečajnikov. Cena tečaja je 50 evrov oz.
25 evrov na mesec. Čaka vas 24 ur izčrpnih in zgoščenih informacij
o likovnih tehnikah s praktičnimi primeri in vajami, s pomočjo katerih boste lahko uspešno začeli ali pa nadaljevali svojo likovno pot, ves
potreben osnovni likovni material za vaje in potrdilo o opravljenem
tečaju.
VARUJ NAS MATI
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Okvirni program:
Naučimo se gledati 1 – temeljne oblike, kompozicija, zlati rez, točke
pozornosti in mreže.
Naučimo se gledati 2 – perspektiva, svetloba in senca, prostorski
ključi.
Risanje 1 – povečevanje in pomanjševanje, materiali in tehnike, risanje tihožitja, risanje portreta in človeške figure.
Risanje 2 – izdelava kopije po izboru.
Slikanje 1 – nauk o barvah, materiali in tehnike, abstrakcija.
Slikanje 2 – izdelava kopije po izboru.
Izdelava slike po lastni predlogi.
Izdelava slike po lastni predlogi – nadaljevanje.
Dodatne informacije: matjazz.stopar@gmail.com
PRVI ADVENTNI VENEC V ZGODOVINI
dventni venec je bil v adventne običaje vključen v moderni zgodovini.
Prvi moderni adventni venec je zasnoval protestantski pastor Johann Hinrich Wichern v letu 1839. Bil je ustanovitelj in voditelj hiše
za revne otroke v Hamburgu v Nemčiji. V tednih pred božičem so ga
otroci nenehno spraševali, če je že božič in kdaj bo.
Zato si je zamislil lesen krog, za katerega je uporabil leseno kolo od
voza. Nanj je pripel 19 majhnih rdečih sveč in štiri večje bele sveče.
Vsak dan so prižgali dodatno svečo, ob delavnikih male rdeče in ob
nedeljah večje bele.
Ta originalni venec se je potem razvil v venec s štirimi vijoličnimi
ali rdečimi svečami, kakor ga poznamo danes, nekateri dodajo še peto
svečo za božič.
Tradicija adventnega venca se je šele po letu 1930 razširila tudi izven
Nemčije, danes jo seveda lahko zasledimo po celem svetu.
Prevedeno po: http://www.aquinasandmore.com/catholic-articles/
history-of-the-advent-wreath/article/78

A
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ANIMATORSKI IZLET V PLITVICE
etošnjo jesen smo se animatorji med počitnicami konec oktobra
odpravili v Plitvice. Po nekajurni vožnji smo prispeli na cilj. Narodni park sestavlja 16 jezer, katerih globina je tudi do 47 m.
Imeli smo srečo, saj smo prišli med zadnjimi dnevi, ko so bila zgornja jezera še odprta; jeseni jih sicer zaprejo. Vsekakor so jezera vredna
ogleda. Okoli vseh jezer so speljane lesene poti in mostički, ki te popeljejo mimo različnih slapov in brzic. Okoli parka vodi več različno
dolgih poti. Sami smo se sprehodili mimo spodnjih jezer, se peljali z
ladjico na drugi breg in prehodili še drugi del poti, ki vodi mimo višje
ležečih jezer. Od tam pa smo se peljali z vlakcem nazaj do spodnje ali
začetne točke naše poti.
Pot ob zgornjih jezerih se je zdela rahlo zahtevnejša, ker je večinoma gozdna pot, ki pa jo sestavljajo tudi korenine in kakšen kamen.
Ker je jesen, je pot zakrilo odpadno listje, kar je še polepšalo idilo in
pripomoglo k lepoti parka. Po prehojeni poti smo se odpravili v bližnjo
salezijansko hišo, kjer smo dan zaključili s sveto mašo.
Vsekakor se Plitvice splača obiskati, saj so resnično narava v najlepši podobi. Izleta se je udeležilo 12 animatorjev, uživali smo ob sprehodu po prekrasnem parku in se ob tem lepo imeli.
Klavdija

L

VEČ KOT 300 MLADIH GRL SKUPAJ V BOŽJO SLAVO
nedeljo, 26. novembra, se je na Rakovniku odvilo nacionalno srečanje mladinskih pevskih zborov.
Srečanja mladinskih pevskih zborov vsaki dve leti pripravlja Salezijanska mladinska pastorala. Namenjena so tako druženju mladih in
močni, navdušujoči skupni izkušnji zborovskega petja, kot širjenju repertoarja župnijskih pevskih zborov.
Zbori so že pred meseci prejeli note skupnega programa. Sledile so
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ure in ure vaj, v katere so mladi zagrizli najprej znotraj lastnih zborov,
oktobra pa so se dobili tudi na skupni vaji. Samo srečanje je imelo obliko svete maše, ki so jo s svojim petjem sooblikovali vsi zbori skupaj
ob spremljavi instrumentalistov. Glasbene niti je v svojih rokah držala
zborovodkinja Polona Stegu.
Tudi letos je bil odziv mladih lep, saj je sodelovalo skoraj 300 mladih
pevcev iz 19 zborov z vseh koncev Slovenije. Poleg njihove zagnanosti,
čudovitih glasov in mladostne energije je k čudoviti izkušnji prispeval
tudi zanimiv izbor pesmi, ki je zajemal tako iz domačih kot tujih logov.
Še posebej navdušujoče pa je bila zapeta pesem Več kot zmagovalci
– verjetno zato, ker so se tako ob koncu srečanja počutili tudi mladi
sami. :)
T. M.
Fotografije dogodka so tukaj: http://donbosko.si/vec-kot-300-mladih-grl-skupaj-v-bozjo-slavo

SREČANJE SALEZIJANSKE MLADINE NA BLEDU
etno srečanje salezijanske mladine se je letos odvijalo na Bledu,
kjer se je zbralo nekaj čez 60 mladih, skupaj s sestrami HMP in salezijanci. Srečanje so pripravili mladi, ki so se letos udeležili evropskega srečanja salezijanske mladine Confronta v Italiji z istim naslovom:
Agentje don Boskove vizije, gorečnosti in poslanstva. Namen srečanja
je bil prenesti nekaj tega navdušenja in podelitev izkušnje tudi s slovensko mladino.
Petek je bil v znamenju spoznavanja in prvega nagovora o don Boskovi viziji in viziji, ki bi jo moral imeti vsak posameznik. O tej temi
nam je spregovoril Boštjan Jamnik. Večer smo zaključili z adoracijo in
besedico za lahko noč, ki nam jo je namenila inšpektorica, s . Mojca
Šimenc.
Naslednji dan smo prisluhnili s. Danijeli Kordeš, ki je spregovorila o gorečnosti in poslanstvu sv. Marije D. Mazzarello. Sledilo je delo

L
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po skupinah, kjer so se mladi pogovarjali o svojih vizijah, poslanstvu.
Odmor po kosilu smo izkoristili za sprehod do jezera, naredili nekaj
fotografij in se kmalu vrnili nazaj, kjer smo popoldanski del pričeli s
pričevanji mladih, ki so bili na Confrontu. O svoji izkušnji so spregovorili Nikolina Nagode, ki je bila na Confrontu animatorka, Marko
Okršlar, ki je bil udeleženec in Blažka Merkac, ki je bila med organizatorji dogodka. Sledilo je delo po skupinah s konkretnimi predlogi in
pobudami mladih za salezijansko mladino pri nas.
Prehitro je minil ta čas in že smo sedeli v kapeli, kjer je sveto mašo
daroval inšpektor Janez Potočnik.
Sedaj je na nas, da to izkušnjo prenesemo v svoje okolje, tja, kjer
smo. Da bi res bili agentje don Boskove vizije, gorečnosti in poslanstva.
Blažka
Fotografije dogodka so tukaj: http://donbosko.si/srecanje-salezijanske-mladine-0

DELANJE ADVENTNIH VENČKOV V SMC
ikoli še nisem delala adventnega venčka, je rekla ena od deklic,
ko sem napovedala, da bomo šli zadnje pol ure verouka delat
adventne venčke v SMC. Ker je bilo navdušenje prve skupine zelo veliko, so animatorji SMC-ja z vsemi otroki 1. in 2. r to »delavnico« tudi
izvedli. Na podlago so lepili koščke blaga in nato pritrdili še 4 svečke in
okraske. Istočasno je potekal kviz o adventnem času, na katerem so se
nekateri zelo dobro odrezali.
Kar nekaj otrok, družin je takih, ki ob večerih (vsaj enkrat na teden)
ob adventnem vencu prebere zgodbo iz adventnega koledarja in moli.
Tako je tudi v naših družinah in župniji več luči v pripravi na božič.

N

s. Danijela
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PRINAŠALEC MIRU
Gospod, Bog miru,
zahvaljujemo se ti
za vse želje,
za ves trud in delovanje,
da se v našem času
razplamti tvoj Duh miru.
Odpri nam še bolj duha in srce
za vse naše brate in sestre,
ki prav sedaj
potrebujejo našo ljubezen,
da bomo vedno bolj
postajali prinašalci miru.
Amen.
Pavel VI.
Youcat – Molitvenik za mlade
Gospod Jezus!
Prihajamo predte, ker vemo,
da nas ljubiš take, kakršni smo.
Hočemo čutiti kakor ti,
ljubiti kakor ti.
Naše življenje brez tebe nima smisla.
Verujemo in upamo vate,
ljubimo te in častimo
s preprosto navzočnostjo, tišino,
pričakovanjem in zadoščevanjem.
sv.. Janez Pavel II.; Youcat – Molitvenik za mlade
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16. december
ADELAJDA (ADELA)
ila je hči Rudolfa II., kralja Burgundije, Jure in Arlesa. Leta 974 se
je poročila z italijanskim kraljem Lotarijem. Ko je po treh letih zakona postala vdova, saj so njenega moža zastrupili Brengarij in njegovi
pomagači, je morala bežati iz Italije. Zatočišče je našla pri nemškem
kralju Otonu I., ki se je z njo poročil leta 951. Oton I. je premagal Brengarija in postal kralj Italije ter leta 962 tudi cesar. Cesarica Adelajda je
imela štiri otroke. Vse svoje moči je posvetila pomoči revnim, zagovarjala je clunyjsko meniško gibanje in pomagala Cerkvi. Spodbujala je
soproga, da je bil zaščitnik evangelizacije vzhodne Evrope. Po njegovi
smrti je skrbela za vzgojo njegovega vnuka Otona III. vse do njegove
polnoletnosti leta 996. Umrla je leta 999 med obiskom v samostanu v
Seltzu blizu Salzburga, ki ga je sama ustanovila.

B
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25. december
ANASTAZIJA
nastazija se je rodila v sredini 3. stoletja v Rimu. Po smrti krutega
moža se je posvetila skrbi za kristjane po ječah. Ko so Dioklecijanovi preganjalci prijeli njenega duhovnega voditelja Krizonoga, je
odšla z njim do morišča, tam pa so prijeli tudi njo. Po dolgotrajnem
mučenju so jo obsodili na smrt – poslali so jo na preluknjano ladjo, a
se ladja ni potopila, zato so jo v Sirmiju sežgali. Na upodobitvah so prikazovali njeno mučeniško smrt. Na bronastih vratih cerkve sv. Marka v
Benetkah je upodobljena kot oranta brez atributa. Sicer pa je zavetnica
proti boleznim glave in pljučnim boleznim.

A

VARUJ NAS MATI 15

december 2017, številka 10

KARITAS

SKRIVNOST ADVENTA
a nas vernike je ‘’veseli’’ december vsako leto vse večji izziv, da iz
tega zunanjega veselja naredimo nekaj zase, za svoje bližnje in še
za koga.
Letos se je celo zgodilo, da smo veseli december prenesli že kar v tedne po prvem novembru; na začetku decembra pa so že prižgane lučke
na ulicah in v trgovinah. Takoj ko so pospravili nagrobne aranžmaje,
so že postavljali smrekice in lučke.
Lahko pozitivno gledam na praznične ponudbe po trgovinah, na
stojnicah po večjih mestnih središčih, po znižanih cenah po trgovinah
… ali pa to doživljam kot motnjo, ki je skalila nekdanjo umirjenost narave v nas v mesecu decembru, ko smo bolj v skromni idili in v ožjem
družinskem krogu pričakovali rojstvo našega gospoda Jezusa Kristusa?
Priprave na božične praznike so postale sestavni del skrivnosti veselega decembra. Nalašč uporabljam besedo skrivnost, kajti prepričana
sem, da mora vsak od nas vernih iz blišča zunanjih luči, od mnogih,
mnogih praznih ponudb za veselje, za obleči, za pojesti, zase izluščiti,
kaj resnično potrebuje za skrivnost Božiča.
Jezus se danes še zmeraj želi rojevati – učlovečiti v naših srcih ob
mnogih drugih prazničnih ponudbah že dober mesec prej. Seveda je
nevarnost, da se vrtimo samo v zunanjem objemu le-teh, toda še zmeraj v vsaki župniji obstaja devetdnevnica tik pred Božičem, še zmeraj
izdelujemo in imamo adventne venčke doma in v cerkvi ter štiri nedelje prižigamo po eno svečko kot neposredno počasno pripravo na
božične praznike.
Morda je skrivnost veselega decembra tudi v tem, da ob zunanjem
blišču dopušča dokaj velik izziv, da v svoji notranjosti nekaj postorim
za rojstvo božjega v meni.
Vsako leto znova nam prerok Ezekiel ob Božiču kliče: »Svojega
duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih

Z
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zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.« (Ezk 36,27)
Ko bomo imeli čas za molitev, čas za sveto mašo, čas za adoracijo,
bomo resnično našli pravi čas tudi za bližnje. Lepo in dobro je, če drugi
mislijo na nas in nas imajo radi in to pokažejo na zunaj.
Bodimo tudi mi angeli za druge ljudi.
ZAHVALE:
V adventni dobrodelni akciji - Klic dobrote 2017 smo za ljudi v stiski v naši župniji darovali: 2395,90 EUR ter nekaj dobrot - tako hrane
kot osnovnih potrebščin ter veliko vrečo krompirja. Najlepša hvala
za odprta, plemenita srca, za podano roko bližnjemu. S sredstvi bomo
odgovorno delili pomoč našim prosilcem. Naša pomoč vliva upanje in
daje korajžo ljudem okoli nas.
Zahvaljujem se vsem, ki darujete tudi med letom za potrebe ljudi v
stiski. Zahvaljujem se tudi vsem, ki svoj prosti čas žrtvujete za dežurstva, pomoč.
Hvala vsakemu posebej!
HVALA VSEM, ki ste srčno in veselo pripravljali in izdelovali adventne venčke in jih posredovali župljanom. Hvala za darove za te lepe
venčke, darovi so namenjeni žup. karitas in župniji.
Vsaka prižgana svečka na adventnem venčku naj vam ob molitvi
zasije v srcu in približa Jezusu.
Vsem veliko Božjega blagoslova in miru v prihajajočem letu!
Dežurstvo v decembru: četrtek, 14. 12. 2017, od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!!
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v decembru: četrtek, 14. 12. 2017 od 16.30 do 19.00
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.
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ČIŠČENJE
– »Gospod direktor, moja žena vas prisrčno pozdravlja in rada bi,
da bi mi jutri dali odpust, ker načrtuje veliko čiščenje.«
– »Žal imamo preveč naročil – ne bo šlo.«
– »Najlepša hvala, gospod direktor, vedel sem, da me ne boste razočarali.«
PRIGODE pri verouku
Katehistinja (pri otrocih v 4. razredu): Jaz sem Bog Abrahamov, Bog
Izakov. Še čigav?
Otrok: A samo njihov je.
Katehistinja: Kje Jezus stanuje?
Otroci naštevajo: V cerkvi. V tabernaklju. V spovednici. V rdečem
križu.
Eden dopolni: Pa še bolj pri Karitas kot pri Rdečem križu.
Katehistinja: Kako rečemo Božji hiši?
Otrok: Sveti hlevček Betlehem
V prvem razredu katehistinja vpraša: Kako je ime tvojemu bratcu?
Otrok: Max.
Otrok še doda: Ampak se z ipsilonom piše.
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DOPOLDANSKA TEDENSKA SKUPINA:
KAKO SE SREČATI Z BOGOM V KNJIGI ŽIVLJENJA
– SVETEM PISMU?
eliko kristjanov se sprašuje, kaj je Božja volja zame?
Ali so svetopisemska besedila dolgočasna, zastarela, nezanimiva? Ali v njih najdem sploh kakšno korist za svoje osebno življenje?
Se zavedam, da je čas, ki ga preživim z Jezusom, »najboljši/najdragocenejši/najkoristnejši del v življenju« (prim. Lk 10,42), ki mi pomaga pri osebnostni rasti?
Se zavedam, koliko koristnih nasvetov lahko najdem v Svetem pismu, ki bi mi izboljšali kakovost življenja, če bi jih bolje in podrobneje
razumel/a?

V

Če si želiš srečevanja z Bogom v najbolj brani knjigi vseh časov –
Knjigi življenja (Svetem pismu), se jo naučiti bolje PREBIRATI, bolje
RAZUMETI, v njej odkrivati bogastvo, ki ti ga ponuja, si lepo vabljen/-a v tedensko dopoldansko skupino Kako se srečati z Bogom v Knjigi
življenja – Svetem pismu, kjer bomo brali izbrane odlomke, ob njih
razmišljali (premišljevali), si medsebojno podeljevali spoznanja in s
tem bogatili drug drugega, vsak zase in skupaj odkrivali Božji obraz,
odkrivali njegove številne odgovore na življenjska vprašanja, ob tem pa
še molili tako zase kot za druge.
Skupina Kako se srečati z Bogom v Knjigi življenja – Svetem pismu
je primerna za vse, ne glede na starost, tako za neuke glede Svetega
pisma kot tudi tiste, ki ga že dalj časa berejo in proučujejo.
Več informacij oz. prijava na skupino na 041 296 509 (Boštjan) ali
bostjan.hari@kerigma.si. Število mest je omejeno.
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KOLEDAR:
DECEMBER 2017
PET, 1. 12.: prvi petek: obisk bolnikov na domu; posvetitev Srcu Jezusovemu, družabni večer za birmance.
SOB, 2. 12.: prva sobota: posvetitev Srcu Marijinem, ob 10.00 uri sv.
maša z nagovorom.
NED, 3. 12.: 1. adventna nedelja sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30,
pri sv. maši ob 10.30 predstavitev birmancev.
PON, 4. 12.: ob 19.00 katehetski odbor, ob 19.00 skupina za žene.
TOR, 5. 12.: ob 16.30 MIKLAVŽEVANJE za otroke v cerkvi; ob 20.00
molitev v hišni kapeli.
SRE, 6. 12.: ob 20.00 biblična skupina.
ČET, 7. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 8. 12.: praznik Brezmadežne, pri večerni sv. maši in naprej molitveno srečanje ljubljanske mladine LJUBLJANA SKUPAJ.
PET, 8. 12. do NED 10. 12.: duhovne vaje za 8. in 9. r. OŠ v Želimljem.
SOB, 9. 12.: srečanje starejši in bolnih ob 10.00 sv. maša, prilika za
spoved in bolniško maziljenje.
NED, 10. 12.: 2. adventna nedelja, pri sv. maši ob 10.30 sodeluje ljubiteljski program Glasbene šole, pri tej sv. maši tudi sprejem novih ministrantov, popoldan srečanje Vera in luč
ter ŠporKat liga v košarki in nogometu mlajši, ob 19.30
predavanje NEW AGE IN JEZUS (Boštjan Hari)
PON, 11. 12. do ČET 14. 12: spoved veroučencev
PON, 11. 12.: ob 19.00 karitas; ob 20.00 seja Župnijskega pastoralnega sveta.
TOR, 12. 12.: dopoldan srečanje starejših, ob 19.30 sestanek staršev
birmancev; ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo.
SRE, 13. 12.: ob 19.00 priprava kolednikov na koledovanje, ob 20.00
Glas veselja;
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ČET, 14. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino; zvečer v Rakovniškem
gradu koncert sodobne krščanske glasbe skupina Preroki;
PET, 15. 12. do NED, 17. 12.: duhovne vaje za 9r. OŠ in srednješolce v
Želimljem; duhovne vaje za študente in mlade v poklicih
na Bledu.
SOB, 16. 12.: 1. dan božične 9-dnevnice, sv. maša ob 18.00.
NED, 17. 12.: 3. adventna nedelja in 2. dan božične 9-dnevnice sv.
maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30, popoldan; popoldan
adventno božični koncert Glasbene šole Rakovnik.
PON, 18. 12. do NED 24. 12.: BOŽIČNO SPOVEDOVANJE, vsak dan
od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00.
PON, 19. 12.: 3. dan božične 9-dnevnice, sv. maša ob 18.00, zvečer
srečanje ministrantskih voditeljev.
TOR, 19. 12.: 4. dan božične 9-dnevnice (sv. maša ob 18.00), ob 20.00
molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 20. 12.: 5. dan božične 9-dnevnice (sv. maša ob 18.00); ob 19.00
priprava kolednikov na koledovanje;
ČET, 21. 12.: 6. dan božične 9-dnevnice (sv. maša ob 18.00), uro pred
sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice,
družine in domovino;
PET, 22. 12.: 7. dan božične 9-dnevnice (sv. maša ob 18.00); ob 19.30
Božični duhovni večer s priložnostjo za sv. spoved za
mlade.
SOB, 23. 12.: 8. dan božične 9-dnevnice (sv. maša ob 18.00);
NED, 24.12.: 4. adventna nedelja sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in Sveti
večer; otroška božičnica ob 18.00; polnočnica ob 24.00
(pol ure pred polnočnico bo duhovna akademija v cerkvi).
PON, 25. 12.: B O Ž I Č – Jezusovo rojstvo; sv. maše po nedeljskem
urniku: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
TOR, 26. 12.: sv. Štefan, prvi mučenec; sv. maše po nedeljskem urniVARUJ NAS MATI 21
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ku: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; OBISK KOLEDNIKOV po
družinah od 10.00 do 18.00.
SRE, 27. 12.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse ljudi, ki trpijo;
smučanje za animatorje, pevce, ministrante, kolednike.
ČET, 28. 12. do PON, 1. 1.: Evropsko srečanje mladih v Baslu.
ČET, 28. 12.: Čateške toplice za animatorje, pevce, ministrante in kolednike; ob 20.00 zakonska skupina Iskrice, uro pred sv.
mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice,
družine in domovino.
PET, 29. 12.: ŽIVE JASLICE ob 17h na igrišču SMC-ja.
SOB, 30. 12.: ŽIVE JASLICE ob 17h na igrišču SMC-ja.
NED, 31. 12.: NEDELJA SVETE DRUŽINE, sv. maše ob 7.30, 9.00,
10.30 in 18.30, pri sv. mašah blagoslov otrok, spominski
dan don Boska, sv. Silvester, zaključek civilnega leta; pri
večerni sv. maši zahvalna pesem.
JANUAR 2018
PON, 1. 1.:

praznik Marije Božje matere in svetovni dan miru, sv.
maše po nedeljskem urniku: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
SRE, 3. 1.: ob 20.00 biblična skupina.
ČET, 4. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino;
PET, 5. 1.: prvi petek: obisk bolnikov na domu; posvetitev Srcu Jezusovemu;
SOB, 6. 1.: PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA (TREH
KRALJEV), sv. maše po nedeljskem urniku: 7.30, 9.00,
10.30 in 18.30. Od 14h do 18h praznovanje za kolednike,
pri večerni sv. maši nastop kolednikov.
NED, 7. 1.: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, sv. maše po nedeljskem urniku: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 19.30 srečanje
mentorjev SMC-ja
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CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Timotej Kuhar
Viktorija Grmek Rozman
Valentin Grmek Rozman

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Jerica Dolinar
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk
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Od veselja, ki ga je prinesel Gospod,
ni nihče izključen.
Veliko veselje, ki so ga
v božični noči oznanjali angeli,
je v resnici za vse ljudstvo.
bl. Pavel VI.

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 decembru:
četrtek, 14. 12. 2017, od
16.30 do 19.00
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vaš dar.
Božič – Jezusovo rojstvo,
praznovanje začenjamo na
SVETI VEČER z
božičnico za otroke ob 18.00.
Praznovanje se bo nadaljevalo
s polnočnico
ter s slovesnimi sv. mašami na Božič.
Ob 15.00 ni sv. maše!

Koledniki
bodo letos obiskali vaše
družine v torek, 26. 12.,
na praznik sv. Štefana,
med 10. in 18. uro.
Prinesli vam bodo božični
blagoslov,
voščili vam bodo praznike.
Lahko boste dali
prostovoljne prispevke za
naše misijone.

