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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mr 10,2–16
MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA

7
. oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Božje Matere, ki je bil v bo-
goslužje vpeljan kot spomin na krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 

7. oktobra 1571. Molitev rožnega venca je bila skozi mnoga stoletja vir moči 
in poguma, vir milosti in blagoslova. V mnogih Marijinih prikazovanjih na 
različnih koncih sveta je bilo po vidcih slišano naročilo: Molite rožni venec! 
Skupaj z naročilom po molitvi slišimo mnoge odmeve, kaj vse lepega in bla-
goslovljenega se je zgodilo po vztrajni in goreči molitvi ter premišljevanju 
rožnovenskih skrivnosti. 

Tudi marsikateri zakon in družinska preizkušnja se reši v moči molitve 
rožnega venca. Dejstvo je, kar nam potrjuje tudi današnja Božja beseda, da 
zakonska zveza med možem in ženo presega zgolj človeško zakonodajo in 
je več kot le dogovor med zakoncema. Je uresničitev zamisli, ki jo je imel 
Bog, ko je ustvaril človeka kot moža in ženo. Kdor to zvezo pretrga in osnu-
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je drugo zakonsko skupnost, po Jezusovih besedah prešuštvuje.
Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. Ljudska govorica ga ne upo-

rablja. Mogli bi preprosto reči, da zakonec, ki to stori, stori nekaj, kar ni 
prav. Oddaljuje se od Božje zamisli. Ker je zakonska zveza med možem 
in ženo v Božji zamisli nekaj velikega, tudi njena prelomitev ne more 
biti brez velike odgovornosti.

Mojzes je razrešitev zakonske zveze dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi 
ta izraz kaže na oddaljevanje od Božje zamisli. Bog je ljubezen; zveza 
med možem in ženo je najmočnejši odsev te ljubezni, razbitje te zveze 
je znak velikega pomanjkanje ljubezni, je trdosrčnost. Bolj se človeštvo 
oddaljuje od Boga, več je med ljudmi trdosrčnosti. Zato je tudi vedno 
več »prešuštvovanja«. 

Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubezni med zakonci ena od tistih, 
ki jih vključimo v naše molitvene namene, še posebej v tem mesecu 
premišljevanja skrivnosti rožnega venca.

Po: Beseda da Besedo

Gospod, hvala ti za naše družine. 
Za vse, ki v svojo skupnost                                      
vabijo tudi tebe 
in se ti vedno znajo zahvaljevati.
Hvala, da družinam namenjaš 
posebno ljubezen, skrb in pomoč 
po različnih dejavnostih Cerkve. 
Ob doživljanju tvoje ljubezni 
nas krepiš 
in medsebojno povezuješ.
Amen.

Če ob evangelijski zgodbi premišljujete v vsakdanjem življenju, naj 
to ne bo omejeno le na trenutke tišine. Namesto tega vzemite zgodbo s 
seboj tudi v svoj vsakdan, na svoje delo, v svoje poslušanje in govorje-
nje čez ves dan, ne glede na to, kje se boste gibali. 

UVODNIK



oktober 2018, številka 8VARUJ NAS MATI 3

Bodite pozorni na svoje poslušanje in govorjenje, ali zares poslušate 
s srcem in iz srca govorite. In navajajte se na poslušanje, ki med mnogi-
mi besedami, ki jih zaznavate, zasliši Boga. In naučite se govoriti tako, 
da bodo vaše besede prihajale iz ljubečega srca. Potem boste začutili, 
kako se vaše besede dotikajo ljudi okrog vas in jih zbujajo v življenje, 
kako nenadoma nastaja odnos in se nad vami odpira nebo. 

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

V
saka doba človeškega življenja ima svoje prednosti in seveda svoje 
težave. Obdobja zakonskega življenja niso izvzeta od tega pravila. 

Če je bil začetek zakona navadno težak, ker se je bilo treba nenehno 
prilagajati drug drugemu, tudi v nadaljevanju ni bilo lahko, predvsem 
zaradi neštetih težav, ki pridejo z otroki. Ko pa zakonca te težave ne-
kako prerasteta, stopi pred njiju nova – staranje. Ne samo telesno, am-
pak staranje zakona samega. Kot da začenja razpadati nekaj, kar sta vse 
življenje gradila. Otroci odhajajo in se morda vedno redkeje vračajo. 
Ni več pravega dela, ki sta se ga z leti kar navadila, in pred zakoncema 
lahko zazija nevarna praznina ali naveličanost. To je trenutek, ko sta 
verna zakonca povabljena, da toliko raje vzameta v roke evangelij.

V. Vider:  Z očmi zakoncev

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 11. 9. 2018

Začeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo.
Pozdravili smo ravnatelja rakovniške skupnosti mag. Marjana La-

movška in novo imenovanega kaplana Janeza Suhoveršnika. Oba sta 
se na kratko predstavila, se zahvalila za dosedanje sodelovanje in se 
priporočila tudi za naprej.

Ogledali smo si novi priročnik za letošnje pastoralno leto Eno srce 
in ena duša. Priročnik je sestavljen iz desetih poglavij. Posvečen je pri-
zadevanju za medsebojno povezanost in dobre odnose v župniji, skrbi 
za skupno gradnjo župnijskega občestva ter spodbujanju vzajemnega 
sodelovanja med župnikom in župljani.

Prebrali smo svetopisemski odlomek Apd 4,32-37; 6,1-7 in ob njem razmišljali. 
Odlomek priča o tesni medsebojni povezanosti in globokem spoštovanju med vsemi 
člani prve krščanske skupnosti. V prvem obdobju krščanstva so bili tudi zaradi prega-
njanj, ki so jih bili deležni, kristjani zelo povezani med seboj. Ob pokorščini škofu so 
prvi kristjani gradili živo in zrelo občestvo, v katerem so skupaj delali, se odkrito pogo-
varjali, prepoznavali potrebe in sprejemali odgovornost.

Papež Frančišek poudarja, da se moramo učiti drug od drugega, 
se poslušati in iskati načine, kako skupaj prevzemati odgovornost za 
oznanjevanje evangelija.

Razmišljali smo, kako člani ŽPS spodbujamo medsebojno poveza-
nost s župljani oz. med župljani in tako gradimo živo občestvo. 

Ugotovili smo: 
povezanost v molitvi, 
pomembna je komunikacija, da se znamo pogovarjati,
pomoč drug drugemu,
senzibilnost širše skupnosti do posameznikov.
Pohvalili smo izvedbo župnijskega dneva. Prav je, da se na ta dan 

obhaja tudi zakonske jubilante. Namesto srečelova je bil ofer v cerkvi. 
Nabralo se je dovolj denarja za pokritje stroškov župnijskega dne, pre-
ostanek pa je bil namenjen pomoči v Beli Krajini.

UTRIP
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V ŽPS se že nekaj časa sprašujemo, kaj narediti v naši župniji, da 
bomo župljani 24. maj prevzeli kot žegnanje v naši župniji. Vsi mora-
mo o tem razmišljati in iskati konkretne načine sodelovanja.

Pregledali smo koledar. Posodablja se spletna stran župnije.
Sejo smo zaključili z molitvijo.

Zapisala: Barbara Flajnik

HVALEŽEN SPOMIN

D
ragi Stane!

Gledati nekomu v oči pomeni darovati odpuščanje in odpu-
ščanje prositi, pomeni spoznati stisko in sprejeti uganko življenja, po-
meni videti solze grenkosti in zaslutiti tesnobo življenja.

Gledati nekomu v oči pomeni priznanje in prijateljstvo, zavzetost in 
navdušenje, pomoč, tolažbo in naklonjenost.

Gledati nekomu v oči pomeni postajati eno z njegovo prijaznostjo 
in dobrohotnostjo, pomeni biti presenečen ob njegovi odprtosti in pri-
srčnosti, pomeni biti povabljen v igro nežnosti in fantazijo prijateljstva.

UTRIP
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Koliko prijateljstev nam je podarjenih na preprost , neposreden in 
skrivnosten način. V prijateljstvu naša ljubezen odmeva in se nam vrača.
Dragi Stane, ti si bil naš ODMEV.  Mi, tvoji prijatelji, smo bili deležni 
tvojih neštetih pogledov, objemov, pozornosti in zavzetosti. 

V tvojem velikem srcu, ki je neizmerno ljubilo svoje naj-
dražje, je bilo vedno dovolj prostora tudi za nas, Tvoje prijatelje. 
Dragi Stane – hvala ti za prijateljstvo.

Oprosti nam, če smo te kdaj nehote prizadeli. Mnogo, mnogo pre-
zgodaj si se pridružil našim prijateljem, Irmi, Petru in Jožetu. Naj ti bo 
lepo z njimi.

  Tvoji Kofetarji 

ODBOJKARICE NA POLJSKEM 

T
ako kot preteklo leto smo tudi letos dobili povabilo iz poljskega 
Ełka, da se udeležimo njihovega mednarodnega turnirja. Del naše 

ekipe je bil tam že lani, nekateri pa smo tja potovali prvič. Ker je pot 
zelo dolga, smo se letos odločili, da je del prepotujemo z letalom. Z Ra-
kovnika smo se peljali do Bergama, od koder smo imeli lepo izkušnjo 
z letom do Varšave, saj ni bilo zamud, let je bil prijeten in prispeli smo 
hitro. Do Ełka so nas nato zapeljali gostitelji z minibusom, z nami je 
potovala tudi portugalska ekipa. Na Poljskem so lepe ceste, okoli njih 
je veliko travnikov, polj in gozdov. Tako kot že prej v kombiju smo po-
slušale glasbo in uživale, čeprav je pot po Poljski zaradi prometnih za-
maškov trajala pet ur. Namestili so nas v pritličje družinske hiše, ki ga 
je za ta turnir ponudila ena od domačih družin. Prostor, v katerem smo 
spale, je bil zelo prijeten. Popoldne je bila uradna otvoritev turnirja, 
ker pa tekme nismo imele, smo prvi večer v salezijanskem mladinskem 
centru plesale ob računalniški igri. Že prvi večer smo ugotovile, da bo 
hrana dobra, ljudje pa zelo prijazni in ustrežljivi. V soboto smo vstale 
zgodaj, saj so sledile tekme. Čeprav na tekmah nismo bile zelo uspešne, 
smo dobile veliko izkušenj. 

UTRIP V SMC
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V nedeljo smo se vse ekipe udeležile ene od župnijskih svetih maš. 
Maša je bila zelo lepa, zelo so se potrudili, da smo jo sami z branjem 
in duhovnik v pridigi obogatili v več jezikih. Na splošno je Ełk zelo lep 
kraj, čudovito urejen in z zelo prijaznimi prebivalci. V nedeljo popol-
dne smo se brez večjih zapletov po isti poti vrnili domov. Izlet je našo 
ekipo še bolj povezal. 

Hanna Habot
 

»NE BOJ SE« 

Stična mladih 2018

T
udi letos smo se rakovniški animatorji tradicionalno odpravili v 
Stično. Vsebina Stične mladih vsako leto temelji na papeževi po-

slanici mladim in tako je bilo letošnje geslo navdahnjeno po nagovo-
ru angela Gabrijela Mariji: »Ne boj se Marija, kajti našla si milost pri 
Bogu.« (Lk 1, 30) 

Na srečanju smo bili zbrani vsi mladi polni energije, idej in dobre 
volje. Nekateri smo pripotovali z vlakom, drugi z avtobusom, najbolj 
pogumni pa tudi peš. Ko smo prispeli, je večina najprej zagledala pri-
jatelje in jim stekla v objem. Tekom dneva se je dogajalo marsikaj. Ho-
dili smo na razne delavnice, se družili in spoznavali nove prijatelje. 
Nastopali so najrazličnejši bendi, igralo se je nogomet in tudi skavti so 
imeli svoje srečanje. Po delavnicah je sledila sveta maša. Nepozaben 
trenutek. Po maši pa je nastopil Stična bend. Množica mladih je skaka-
la, pela in plesala.

Jaz osebno sem bila v Stični prvič. Zelo lepo je bilo videti tisoče 
mladih na enem mestu. Zagotovo grem tudi naslednje leto, saj sem 
spoznala veliko novih ljudi in sem se imela na sploh super!

Katarina Račič

UTRIP V SMC
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INTERVJU S KLEMNOM BALAŽIČEM

D
olgo časa si bil v Želimljem, od avgusta pa si na Rakovniku. 
Kaj so tvoje naloge, področje delovanja?

V Želimljem sem bil 14 let in sem bil vzgojitelj v dijaškem domu ter 
učil sem Vero in kulturo. Tukaj pa sem vzgojitelj v formacijski hiši, mentor 
fantom, ki so v začetni formaciji, na poti do večnih zaobljub, predvsem to 
pomeni, da jih spremljam na njihovi poti. Sem tudi delegat za poklicno 
pastoralo; to pomeni, da širim kulturo in zavest, da smo vsi poklicani, vsak 
izmed nas s svojim življenjem odgovarja na Božji klic. S svojim življenjem 
in držo skušam spomniti, da smo vsi poklicani. Ožje pa delegat za poklicno 
pastoralo pomeni, da med sobrati spodbujam zavest, da je od kvalitete na-
šega odgovora poklicanosti odvisno, kako smo zvesti salezijanski karizmi. 
V skupnosti sem tudi vikar, torej namestnik ravnatelja, da skupnost lažje 
živi in deluje. Največji izziv pa mi prinaša vprašanje, kaj narediti, da bi prišlo 
več fantov, ki bi jih veselil poklic salezijanca.

Kako se je Rakovnik spremenil od takrat, ko si bil tukaj bogoslo-
vec, pa vse do danes?

Rakovnik je v vseh teh letih postal ogromen, nastalo je kar nekaj 
novih stavb, drugačna je zunanja podoba, veliko več je tudi dejavnosti. 
Odkar sem šel, so nastali: glasbena šola, internat in študentski dom, 
tudi SMC ima čisto drugačne razsežnosti, postal je precej bolj komple-
ksen in raznolik. 

Kje vidiš glavno poslanstvo/področje delovanja salezijancev da-
nes?

Naš izziv je iti spet nazaj k don Bosku. Na začetku je bil oratorij preprost ve-
rouk, kateheza, evangelizacija. Evangelij danes ni več vesela novica in to je treba 
spremeniti, spet je treba prinesti ljudem evangelij kot veselo novico. Več je treba 
delati na katehezi, mogoče na novih pristopih in še bolj odkriti, kateri so tisti 
mladi, ki nimajo drugega, da bi zanje poskrbel. Potreben je večji napor, da od-
krijemo, kdo so mladi, ki jih ne cerkev ne družba nimajo pred očmi, ki najbolj 
potrebujejo našo bližino in se tudi več ukvarjati z njimi. Potrebno je tudi več so-
delovanja z laiki, zavedati se, da imamo skupno poslanstvo. 

UTRIP V SMC
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Kako se lahko še bolj približamo mladim?
Ni univerzalnega odgovora, bistveno pa je, da si z mladimi, da začu-

tijo, da si tam zaradi njih in da ti ni vseeno zanje. Ko imajo mladi obču-
tek, da ti nekaj pomenijo, da ti ni vseeno za njih, se začnejo odpirati in 
ti dovolijo, da se jim približaš. Vprašanje je, kako bi se lahko osvobodili 
struktur, organizacij, ki so sicer nujno potrebne, vendar včasih vzame-
jo preveč časa, da bi lahko bili še bolj navzoči med mladimi.

Kako mlade navdušiti za poklic salezijanca/sestre HMP?
Tisti, ki živimo poklic, moramo pokazati, da je naš poklic res nekaj 

lepega. Ne poznam nobenega poklica, kjer bi prišlo do toliko zaupa-
nja, iskrenosti, odprtosti. Ko sem bil v Želimljem, sem imel občutek, 
da sem resnično mlad, saj sem bil ves čas obkrožen z mladimi. Mladi 
te prisilijo, da si mlad, če hočeš biti mlad tudi pri osemdesetih, posta-
ni salezijanec. Mladi te s svojo iskrenostjo prisilijo, da si res pristen 
duhovnik, da živiš iskreno z Bogom, ne moreš se pretvarjati, saj ti to 
takoj povejo. Če bomo iskreni, bodo mladi to tudi odkrili. Če bomo z 
veseljem živeli poklic, bodo mladi to videli. Biti moramo zgled in vzor. 

Kje vidiš glavne ovire, da se mladi danes ne odločajo za redovni/
duhovniški poklic?

Dandanes je preveč materializma, malikovanja materialnih stvari, 
prostega časa in uživanja. Vedno več je tudi upadanja vere in sekulari-
zacije. Duhovni poklic je vedno odgovor v veri, če ni vere, ni poklica. 
Na odločanje za duhovniški poklic vpliva tudi število otrok, ki jih je 
danes vedno manj. Hkati posesivni starši delajo načrte za svoje otroke 
in jim ne puščajo svobode v izbiri. V družbi je proticerkeveno vzdušje, 
kar tudi vpliva na odločitev. V družinah se premalo moli za duhovne 
poklice, pa tudi prešibek pričevalni, preroški naboj redovnih skupnosti 
je. Da se danes nekdo odloči za duhovništvo, mora iti čez ogromno 
ovir, zato je danes vsak poklic čudež. Sicer pa je v vsakem času ogro-
mno ovir, potrebno jih je znati premagati. Potrebno je tudi več moliti 
za duhovne poklice.

Klemen, hvala, da si si vzel čas in nam odgovoril na vprašanja. 
Pri tvojem delu ti želimo veliko božjega blagoslova.

UTRIP V SMC
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LJUBLJANA NA NAŠEM DVORIŠČU

V 
četrtek, 20. septembra, med 14. in 19. uro, smo se drugo leto zapo-
red pridružili  akciji Mreže mladinskih centrov Ljubljana Zelena 

KULtura mlade po Ljubljani fura v Evropskem tednu mobilnosti 2018. 
Ta je letos potekal pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj«, ki je 
usmerjen k spodbujanju možnosti ter poudarjanju koristi prepletanja 
in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko pripeljejo do ci-
lja.  

Letošnja akcija se je začela s potjo s trajnostnimi oblikami mobil-
nosti od različnih ljubljanskih mladinskih centrov ter se nadaljevala 
in končala pri nas v SMC-ju. Za obiskovalce smo pripravili sproščeno 
druženje, ki ga je spremljala debata ZA/PROTI trditvi “Mesto naj daje 
prednost javnemu prevozu, kolesarjem in pešcem pred avtomobili.”

UTRIP V SMC
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INTERVJU Z JANEZOM

J
anez, na kaj si najprej pomislil, ko si izvedel, da boš konec poletja 
postal del ekipe SMC Rakovnik?
Pomislil sem na mlade, ki jih bom odslej vsak dan srečeval v mla-

dinskem centru, na igrišču in v učilnici.
Slišati je, da te tvoji mladi prijatelji kličejo »Đoni«. Od kod ta 

vzdevek?  
S tem imenom so me najprej klicali v Želimljem, ko sem bil med 

dijaki na vzgojni praksi. Rekli so mi, da se jim zdim premlad, da bi me 
klicali z imenom Janez. Upam, da me mladi na Rakovniku s tem razlo-
gom še danes kličejo Đoni. 

Kakšen pa je tvoj komentar na to, da menda obvladaš ukulele in 
z njim razveseljuješ mlade?

Don Bosko je dejal, da je oratorij brez glasbe kakor telo brez duše. 
Mladim se zdijo molitve navadno dolgočasne, medtem ko zelo radi 
pojejo. Z mladimi zato rad pojem duhovne pesmi in upam, da ob tem 
z njimi tudi molim.

Kaj te pri tvojem delu najbolj izpolnjuje?
Zelo rad sem med ljudmi in z Gospodom. Rad sem na igrišči in v 

kapeli. Na kratko rečeno me izpolnjujejo srečanja, naj si bo z ljudmi ali 
z Gospodom. Pri srcu so mi tudi srečanja v učilnici z mladimi. Včasih 
se tam počutim kot na zatožni klopi, kjer branim vero, Boga in Cerkev. 
Včasih je v učilnici kot v ringu, ker se krešejo različna mnenja. Največ-
krat pa je na srečo prijetno vzdušje, kjer skupaj z mladimi razmišljamo 
o vprašanjih vere. Mladi znajo biti učljivi in zahtevni. Oboje me spod-
buja, da tudi sam vedno znova delam za svojo duhovno rast.

Si v minulih mesecih že doživel kakšno zanimivo izkušnjo ali 
zgodbo?

Na igrišču smo se z otroki igrali »guze«. Ker se nisem dovolj potru-
dil, sem iz igre kmalu izpadel. Na robu igrišča sem zato čakal, da igro 
končajo tudi drugi. Med tem časom sem se pogovarjal s fantom, ki 
vsak dan prihaja v SMC. Vprašal sem ga, katere vere je. Dejal mi je, da 

UTRIP V SMC
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je pravoslavne vere. Naprej me je zanimalo, če zna kakšno molitev. De-
jal mi je da zna začetek molitve Očenaš in to v srbščini. Dejal sem mu, 
da je to super, ker jaz v srbščini ne znam niti začetka Očenaša. Nato 
sem ga povabil, da skupaj zmoliva Očenaš kar v slovenščini. Besedilo 
sem poiskal na telefonu. Skupaj sva tako zmolila Očenaš. Don Bosko je 
začel svoj Oratorij z molitvijo Zdrave Marije, ki jo je zmolil v zakristiji 
z Jernejem Garelijem. Za tisto Zdravo Marijo je Don Bosko dejal, da 
je po njej Bog napravil vse v njegovem življenju. Iskreno si želim, da 
bi tudi v našem SMC-ju lahko z mladimi na takšen ali drugačen način 
molil in mlade vodil k Bogu.

Del katerih SMC zgodb, dogodkov in dogajanj si bil do zdaj?
Prvič sem bil na Oratoriju na Rakovniku leta 2007. Od tega leta 

dalje, sem manjkal samo enkrat. Poleg tega programa, ki mi je najbolj 
pri srcu, sem letos z veseljem sodeloval pri končni pripravi in izvedbi 
Biblija Landa. Program je odlično uspel, pravijo mladi. Bil sem tudi s 
skavti na taboru ob reki Krki. Prvič sem s skavti preživel nekaj dni in 
moram reči, da sem se med njimi počutil zelo domače. 

Zakaj je lepo biti salezijanec?
Povsod je lepo, a doma je najlepše, pravi slovenski rek. Pri salezijan-

cih sem se od prvega srečanja dalje počutil kot doma. V mojo domačo 
župnijo so salezijanci prihajali enkrat na leto in sicer ob praznovanju 
zakonskih jubilantov. Otroci smo takrat lahko pri maši zapeli kakšno 
pesem ob spremljavi kitare. Kot otroku mi je bil ta pristop salezijancev 
zelo pri srcu. Kasneje sem se navdušil nad oratorijem, ki smo ga pri-
pravili animatorji v naši župniji. Na osnovi teh izkušenj me je vse bolj 
vleklo v salezijanski poklic. Kot zanimivost naj povem, da mi kot otro-
ku ali mladostniku nikoli ni nihče rekel ali predlagal, če bi šel za du-
hovnika. Verjetno je bilo temu tako tudi zato, ker sem jecljal. Bog si je 
vendar izbral na svetu tisto, kar je v očeh sveta nevredno in zato me je 
poklical. Božji klic sem začutil v don Boskovih krajih in to je bilo zame 
znamenje, da me kliče za salezijanca. Veliko lepega bi lahko naštel, kar 
sem doživel in se naučil v teh letih. Najlepše pa je tisto, kar je v meni 
rušil in podiral, zidal in gradil Gospod. Kot otrok sem imel dve veliki 

UTRIP V SMC
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želji. Prva je bila, da bi se naučil igrati kitaro in bi z njo zabaval ljudi in 
druga, da bi prenehal jecljati. Bog, ki je v mene položil ti dve želji, jih 
je ob svojem času tudi uslišal. Kot salezijanec se zato ne bom prenehal 
zahvaljevati Devici Mariji, ker sem na njeno priprošnjo ozdravel. Njej 
v čast zato najraje pojem in če je potrebno tudi govorim.

Na kaj najprej pomisliš ob naslednjih besedah:
- Bog: ustvarjalnost
- Sreča: prijateljstvo z Bogom in bližnjim
- Hrana: mleko in med
- Križ: novomašni
- Sestra: Pavla (klarisa)
- Blagoslov: delo z mladimi
- Glasba: duhovna
- Mladi: veselje

TOMAŽEVA ZAHVALA

Dragi župljani in župljanke župnije Lj. Rakovnik
naj doni zahvala dobremu Bogu in  Mariji Pomočnici, da sem bil 

pred tremi leti bil poslan skupaj z Davidom v vašo župnijo na pastora-
lo. Hvala da ste me sprejeli in skupaj s salezijanci, še posebej z župni-
kom Mirkom in kaplanom Juretom pripravljali na salezijanski poklic. 
Zahvala gre vsem, ki ste me v soboto 8.9., na dan mojih prvih zaobljub, 
prišli osebno podpreti ali pa ste bili z menoj v mislih in molitvah.

Sebe in vseh drugih devet sobratov, ki smo izpovedali zaobljube pripo-
ročam v molitev, da bi znali tako kot sveča iz Jezusove ljubezni izgorevati za 
zveličanje mladih. Bog povrni za vse in nasvidenje na Rakovniku. 

Tomaž Stojc SDB

UTRIP V SMC
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MOLITEV SV. FRANČIŠKA ZA POKLICANOST 

O vzvišeni in veličastni Bog, 
razsvetli temine mojega srca.                  
Daj mi pravo vero, 
trdno upanje, 
popolno ljubezen.

Daj mi, Gospod, 
pravo razumnost in spoznanje, 
da bom izpolnil tvoje sveto 
in resnično poslanstvo.
Amen.

Th eophan Einsiedler 

B
og je vsakemu namenil njegovo mesto in odgovornost ter bdi nad 
tem, koliko upoštevamo to Božjo voljo. Tudi nate pazi. Tega se 

zavedaj in vsako dejanje stori tako, kakor bi ti bilo naročeno naravnost 
od Boga – pa naj bo to karkoli v tvojem življenju.

Youcat, Molitvenik za mlade

8. oktober
PELAGIJA

V 
rimskem seznamu svetnikov najdemo za današnji dan sveto Pelagijo 
Jeruzalemsko, ki je umrla okoli leta 457. Njeno češčenje je izpričano že 

v prvi polovici 6. stoletja, po čemer sklepamo, da je zgodovinsko resnična 
oseba, čeprav vemo o njej malo  zanesljivega. Tako lahko nekaj podatkov o 
njej izluščimo iz legend. Ena od njih pripoveduje, da je bila Pelagija po po-
klicu igralka in plesalka, ki je živela bolj malo zgledno življenje. Ko je nekoč 
poslušala pridigo tamkajšnjega škofa, je bila tako pretresena, da je dala svo-

MLADI / SVETNIK MESECA
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jemu dotedanjemu življenju slovo ter odšla živet na Oljsko goro. Nadela si je 
moška oblačila in se zaprla v meniško celico, ki je vse do smrti ni zapustila. 
Druga legenda pa pravi, da je bila sveta Pelagija mučenka v Antiohiji in je 
dala življenje za vero v času preganjanja cesarja Dioklecijana. Bila je stara 
petnajst let in bila je goreča vernica. Antiohijski cesarski namestnik je neke-
ga dne poslal vojake, naj gredo ponjo in jo privedejo pred sodišče. Obkolili 
so hišo in Pelagijo pozvali, naj pride ven. Takoj  je vedela, da jo čaka sodišče, 
mučenje in smrt, zato je odprla vrata in vojake prosila, naj samo malo poča-
kajo. Odšla je v gornje prostore, dvignila roke proti nebu in dolgo molila k 
Bogu, naj sprejme njeno dušo in ne dovoli, da bi jo oskrunili in s strehe hiše 
skočila v smrt. To naj bi se zgodilo leta 302. 

16. oktober
HEDVIKA

H
edviki je bilo pet let, ko sta jo oče in mati iz rodnega gradu Andechs 
na Bavarskem, kjer se je rodila okoli leta 1174, pripeljala v samostan 

benediktink v Kitzingen, da bi dobila tedanjemu času ustrezno vzgojo in 
izobrazbo bodoče kneginje. Mala Hedvika je lepo napredovala v znanju, 
predvsem pa v duhovnem življenju, in prav rada bi ostala v samostanu kot 
redovnica. Toda ko ji je bilo komaj dvanajst let, so jo prišli snubit odpo-
slanci osemnajstletnega šlezijskega vojvode Henrika I. Na željo staršev je 
Hedvika ponudbo sprejela ter odšla v Šlezijo, ki je bila tedaj naseljena s pre-
bivalci slovanskega rodu. O njenih prvih letih življenja v zanjo tuji deželi 
vemo le to, da je svojega soproga “kot krepostnega in ljudstvu koristne-
ga moža v Bogu ljubila” in mu rodila sedem otrok. Kot kneginja Šlezije in 
Poljske je spoznavala svojo deželo, jo vzljubila, med njenimi prebivalci pa 
razvila široko dejavnost krščanske ljubezni. Naučila se je poljščine in se z 
ustanavljanjem samostanov trudila širiti omiko in poglabljati versko življe-
nje. Samostan cistercijank v Trebnici pri Wroclawu je v mnogih pogledih 
postal njen drugi dom. Vendar pa nikoli ni ostala tam kot redovnica, ker je 
čutila, da kot vojvodinja lažje izpolnjuje svojo nalogo dobrodelnosti. Umrla 
je 15. oktobra 1243.

SVETNIK MESECA
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DOBRO JE NE DELATI SLABO, 

JE PA SLABO NE DELATI DOBRO

   »Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s peča-
tom zaznamovani za dan odkupitve. Naj izginejo med vami vsakršna 
ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno 
hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug 
drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. 
Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, 
kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago 
dišečo daritev in žrtev Bogu.« (Ef 4,30-5,2) 

T
oda kako se žalosti Svetega Duha? Svetega Duha smo vsi prejeli 
pri krstu in birmi, zato je potrebno, da ga ne žalostimo, da torej 

živimo na način, ki je skladen s krstnimi obljubami, obnovljenimi med 
sveto birmo. Te obljube imajo dva vidika: odpovedati se zlu in pripa-
dati dobremu. 

ODPOVEDATI SE ZLU pomeni reči »ne« skušnjavam, grehu, sa-
tanu. 

Še bolj konkretno to pomeni reči »ne« kulturi smrti, ki se kaže v 
begu od resničnosti v lažno srečo, zaznamovano z lažjo, prevaro, kri-
vičnostjo in zaničevanjem drugega. Vsemu temu se reče »ne«. 

Kako se temu reče? »NE.«  
Novo življenje, ki nam je bilo dano v krstu in ima za svoj vir Svetega 

Duha, zavrača vedenje, ki ga obvladujejo čustva, ločitve in nesoglasja. Za-
radi tega apostol Pavel opominja, naj iz svojega srca odstranimo vsakršno 
ujedljivost, vsakršno besnenje, jezo, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hu-
dobijo vred (v. 31). Teh šest elementov ali nagnjenj, ki kalijo veselje Svetega 
Duha, zastruplja srce in vodi v kletev proti Bogu ter proti bližnjemu. »DO-
BRO JE NE DELATI SLABO, JE PA SLABO NE DELATI DOBRO.« 

Ne delati hudo ne zadostuje, da bi bili dobri kristjani. Treba je pri-
padati dobremu in DELATI DOBRO. Zato sv. Pavel nadaljuje: »Bodite 
drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, 

KARITAS



oktober 2018, številka 8VARUJ NAS MATI 17

kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu« (v. 32). 
Večkrat se zgodi, da slišimo nekatere praviti: »Nikomur ne delam 

nič hudega.« Misli, da je svetnik. Ne. 
Pa dobro, mu delaš? Koliko oseb ne počne nič hudega, pa tudi nič 

dobrega, in zato njihovo življenje mineva v ravnodušnosti, v brezču-
tnosti, v mlačnosti. Taka drža je nasprotna evangeliju. 

To si zapomnite: »Dobro je ne delati slabo, je pa slabo ne delati dobro.« 
Ponovimo: »Dobro je ne delati slabo, je pa slabo ne delati dobro.« Bodite 
protagonisti v dobrem! Danes vas spodbujam, da postanete protagonisti v 
dobrem! Ne zadovoljite se s tem, da ne delate nič slabega, saj je vsak kriv za 
tisto dobro, ki bi ga lahko storil, pa ga ni. 

Ni dovolj ne sovražiti, treba je odpuščati; ni dovolj ne biti zagrenjen, tre-
ba je moliti za sovražnike; ni dovolj ne biti vzrok za ločitev, treba je prinašati 
mir tja, kjer ga ni; ni dovolj ne govoriti slabo o drugih, treba je prekiniti, če 
slišimo koga slabo govoriti o drugem. Ustaviti govorice. To pomeni delati 
dobro. Če se ne upremo zlu, ga z molkom množimo. 

Treba je posredovati tam, kjer se širi zlo, kajti zlo se širi tam, kjer ni sme-
lih kristjanov, ki se mu uprejo z dobrim in ki hodijo, kot opominja sv. Pavel, 
v dejavni ljubezni. Vsak dan recimo »ne« zlu in »da« dobremu.

Hodite v dejavni ljubezni! Naj nas Devica Marija podpira s svojo 
materinsko priprošnjo, da bo vsakdo od nas vsak dan lahko z dejanji 
rekel »ne« zlu in »da« dobremu.    

papež Frančišek

Oktober je mesec rožnega venca: naj jagode rožnega venca drsijo med prsti vsaj ob 
večerih in ob skrivnostih zahvale in prošnje Mariji in Jezusu odmevajo za vse, kar se je 
in se še bo naredilo v župniji in pri karitas – saj potrebujemo veliko blagoslova za vse, 
kar je še potrebno postoriti za današnji čas.  Marija, Kraljica rožnega venca, prosi za nas.

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v oktobru: četrtek, 11. 10. 2018, od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar.

KARITAS
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RAZVEDRILO

RAJE NE – »Mami, a naj očku pokažem test od matematike, za ka-
terega sem dobil enico?« – »Danes raje ne, saj sem mu pokazala že 
račun za elektriko.« 

PODARIM DOBIM V SMC

S
kupina mamic »Antonke« organizira jesenski Podarim dobim v 
SMC.

Podarim dobim je izmenjava odraslih in otroških oblačil, igrač, 
knjig in drugih uporabnih stvari (vaz, posode, nakita ...). 

Izmenjava bo v petek, 12. 10. 2018, od 15. do 18. ure v rotundi SMC-
-ja.

Oblačila in stvari naj bodo čiste, uporabne in lepo ohranjene. Stvari 
lahko odnesete, tudi če ne boste ničesar prinesli.

S takšno izmenjavo oblačil in predmetov lahko naredimo nekaj do-
brega za okolje, vzdušje pa bo precej bolj luštno kot v kateremkoli na-
kupovalnem središču. Lepo vabljeni!

 

2. VSESLOVENSKO SREČANJE LOČENIH

N
isem se poročil-a, da bi se ločil-a. Tak je naslov 2. vseslovenskega 
srečanja ločenih, ki bo v soboto 13. oktobra pri sv. Jožefu v Lju-

bljani. 
Program se začne ob 9.30 s sveto mašo, ki jo bo daroval upokojeni mari-

borski nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, ob 11.00 bo dr. Turnšek predaval 
na temo srečanja Nisem se poročil-a, da bi se ločil-a, ob 14.30 pa bo sledila 
okrogla miza na temo Kdaj je ločitev neizbežna. Po zaključku z blagoslo-
vom bo sledilo še neformalno druženje, ki se bo zaključilo ob 18. uri. 

NAPOVEDNIK
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V procesu osvobajanja in zdravljenja travm po ločitvi je pomembno 
prepoznavati, zakaj je do ločitve pri-šlo. Udeleženci se bodo dotaknili raz-
ličnih vzrokov za ločitev, opozorili na nujnost spremljanja ločenih v Cerkvi 
in vključevanja v skupine. 

Lani je prišlo na srečanje okoli 100 ljudi iz vseh koncev Slovenije. 
Odzivi so bili zelo hvaležni. Nastale so nove skupine. Letos pričakuje-
mo vsaj 150 udeležencev. Za lažjo organizacijo so zaželene prijave na: 
srcerazvezani.si.  

Luka Mavrič,  Medškofi jski odbor za družino

VABILO

S
estre Hčere Marije Pomočnice na Rakovniški 21 vabijo v letu 
2018/19 na naslednje kuharske tečaje: 

•         Kuharski tečaj A PROGRAM 8 x 4 ure
•         Kuharski tečaj B PROGRAM 8 x 4 ure 
•         Tečaj peke kruha in priprave namazov 3 x 4 ure
Kuharski tečaj obsega pripravo preprostih in prazničnih jedi, pri-

pravo pogrinjkov ter duhovno misel.
Tečaji bodo ob četrtkih od 16 ure dalje.
Začetek tečajev v mesecu oktobru ob zapolnitvi mest (8 oseb).
Komu so namenjeni? 
Študentom, mladim v poklicu, ter mamicam in očkom - vsem, ki si 

želijo novega znanja v kuharskih spretnostih. 
Kontakt: s. Angelca Vozelj, angelca.vozelj@gmail.com
gsm 031/405 200

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR:

OKTOBER 2018: MESEC ROŽNEGA VENCA

PON, 1. 10.:  ob 17h začenja slaščičarska delavnica; ob 19.00 katehetski 
odbor; ob 19.15 skupina za žene; V SMC-ju začetek učne 
pomoči v SMC učilnici; začenjamo mesec rožnega venca.

PON, 1. 10. do PET, 5. 10.: molitev rožnega venca pri verouku;
TOR, 2. 10.:  po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo; ob 

20.00 začetek katehumenata.
SRE, 3. 10. :  ob 19.30 biblična skupina.
ČET, 4. 10.:  ob 19.00 začetek leta za 18+ Iskreno in globoko o tele-

snosti (vodi Zavod Integrum);
PET, 5. 10.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; obisk bolnikov 

in starejših na domu; ob 16.30 začetek leta za Kleklanje;
PET, 5. 10. do SOB, 6. 10.: spoznavni vikend za birmance;
SOB, 6. 10.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; ob 9.00 začetek 

Tečaja slikanje in risanje (Matjaž Stopar); ob 16.00 za-
četek srečanje ministrantov pripravnikov; ob 19.30 mla-
dinska sv. maša.

NED, 7. 10.:  27. nedelja med letom Rožnovenska nedelja; sv. maše ob 
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; začetek tedna za življenje; ob 
20.30 začetek nadaljevalnega plesnega tečaja.

PON, 8. 10.:  ob 16.00 pomoč učencem, ki imajo težave pri branju in 
pisanju (Blažka Strmšnik) – začetek leta; ob 19.00 Kari-
tas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta.

TOR, 9. 10.:  ob 9.00 srečanje starejših – gostja bo Berta Golob; ob 
18.30 začetek Nadaljevalnega tečaja za slikanje in risanje 
(Matjaž Stopar); ob 19.30 – srečanje z Bogom – kateheze 
za mlade nad 18 let, ob 20.00 katehumenat

SRE, 10. 10.:  ob 20h pevski zbor Glas veselja;
ČET, 11. 10.:  ob 19.30 festival Ritem srca v telovadnici OŠ Antona Šu-

štarja v Šentvidu;

NAPOVEDNIK
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PET, 12. 10.:  ob 15h do18h Podarim dobim;
SOB, 13. 10.:  posvet o sodobni krščanski glasbi na Rakovniku;
NED, 14. 10.: 28. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; ob 14h srečanje Vera in luč; od 9h do 16h Preho-
di za skavte; ob 19.30 predavanje Boštjan Hari: Duševno 
zdravje in krščanstvo. 

TOR, 16. 10.:  po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 
19h Duhovni večer za zakonce;

SRE, 17. 10.:  ob 20h zakonska skupina Mavrica;
ČET, 18. 10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino;
PET, 19. 10.:   ob 17.00 uri priprava na krst; ob 20h zakonska skupina 

Zvonci;
PET, 19. 10. do NED, 21. 10.: srečanje salezijanske mladine v Želimljem 

in srečanje mentorjev SMC-jev v Želimljem;
SOB, 20. 10.:  Karitas romanje s sodelavci na Koroško;  ob 19.30 mla-

dinska sv. maša;
NED, 21. 10.: 29. nedelja med letom – misijonska; sv. maše ob 7.30, 

9.00, 10.30 in 18.30; ob 15h misijonska tombola; popol-
dan informativno srečanje za misijonsko prostovoljstvo.

TOR, 23. 10.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 24. 10.:  ob 19.15 sestanek staršev veroučencev 4. razreda; ob 20h 

pevski zbor Glas veselja; ob 20h zakonska skupina Iskri-
ce.

ČET, 25. 10.:  ob 19.30 mladinski gost Marko Suhoveršnik;
PET, 26. 10. do NED, 28. 10.: vikend rakovniških animatorjev;
NED, 28. 10.: 30. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30. 
TOR, 30. 10.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo; 

NAPOVEDNIK
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NOVEMBER  2018

ČET, 1. 11.:   VSI SVETI, sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; po-
poldne obisk grobov; ob 17.00 molitev rožnih vencev za 
naše rajne; ob 20h molitev za ljubljanske mlade na Žalah.

PET, 2. 11.:  spomin vseh vernih rajnih; prvi petek: posvetitev Srcu 
Jezusovemu.

SOB, 3. 11.:   prva sobota: posvetitev Srcu Marijinem, ob  10.00 uri sv. 
maša z nagovorom.

NED, 4. 11.:  31. nedelja med letom – zahvalna nedelja, sv. maše ob 
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

PON, 5. 11.:  ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene;
TOR, 6. 11.:  po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v 

stiski; ob 19.30 srečanje z Bogom – kateheza za mlade 
nad 18 let;

SRE, 7. 11.:  ob 19.30 biblična skupina; ob 20.00 pevski zbor Glas ve-
selja;

ČET, 8. 11.:  večer sodobne krščanske glasbe;
PET, 9. 11. do NED, 21. 10.: duhovne vaje za 4. do 7. razred v Želi-

mljem.
NED,11.11.:  32. nedelja med letom, sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; ob 14.00 srečanje Vera in luč;

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Neja Zupančič
Žan Susman
Jakob Tomšič

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Marija Lušin, 1926
Jože Malešič, 1939

Anica Hrastnik, 1931
Frančiška  Kragelj, 1920 

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Mirko Simončič ∙ Prelom Vito Lojk



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

Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, 
da človek dela tisto, kar ljubi, 
temveč da ljubi tisto, kar dela.

Vinston Churchill

Misijonska nedelja:
21. oktober 2018.

Misijonska tombola bo v 
Salezijanskem mladinskem 

centru ob 15.00.
Sredstva od prodanih 

srečk zbiramo za misijone.

Župnijska Karitas 
Rakovnik 

Dežurstvo v oktobru: 
četrtek, 11. 10. 2018, od 

16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  
NLB.  Hvala za vsak dar.

Duhovni večer za zakonce:
torek, 16. oktobra 2018,

od 19.00 do 21.00
v župnišču. 
Gost večera:

g. Klemen Balažič SDB.


