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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 3,1–6
KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE GREHOV

J
anez oznanja krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. Kaj je greh? 
Kaj odpuščanje? Kaj spreobrnjenje?
Greh je dejanja, ki ga človek stori, čeprav ve, da ga ne bi bil smel. Ko 

ga stori, ga vznemirja glas vesti in tlači občutek krivde. Pekoča vest in 
občutek krivde sta za verne eden od dokazov, da zares biva Nekdo, ki 
je nad njimi, ki jim v srcu govori in daje vedeti, da so za svoja dejanja 
odgovorni.

Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, ki bi jim v srcu govoril in ki bi mu bili za 
svoja dejanja odgovorni. Ne priznavajo ne greha ne krivde. Tajijo, da bi jih za kaj 
opominjala vest. Ko pa vidimo druge, kako se trudijo pošteno živeti, težko verja-
memo, da bi to počeli, če jih ne bi k temu navajal glas vesti. In ko vidimo še druge, 
kako se pehajo za užitke ter omamljajo z raznovrstnimi »drogami« sodobnega 
časa, sklepamo, da je to njihov način, kako prevpiti glas vesti.
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Janez oznanja v odpuščanje grehov krst spreobrnjenja. Ta krst ob-
sega priznanje grešnega dejanja, obžalovanje tega dejanja, hotenje, da 
do takšnih dejanj ne bo več prihajalo. Vsi verski obredi in vse vrste 
duhovnosti človeka samo toliko resnično osvobajajo, kolikor ga vodijo 
k spoznanju in priznanju, da se je z grehom ločil od Boga, ki pa je pri-
pravljen vsako ločitev odpustiti, če človek greh prizna, ga obžaluje ter 
pokaže voljo za poboljšanje. Samo to je krst spreobrnjena v odpuščanje 
grehov, samo tako se je mogoče znebiti občutka krivde in si pomiriti 
vest. Čeprav je Janez v puščavi, ga samo tisti ne sliši, ki ga noče.

Po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo

N
a božično praznovanje se pripravljamo s štirimi adventnimi te-
dni. Adventni čas nas vabi, da bi se odprli svojemu hrepenenju 

in tako pričakali Gospodov prihod. Toda dandanes je čakanje za mno-
ge nesprejemljivo. Zato so advent preoblikovali v podaljšani božični 
čas in tako z božičem skoraj nimajo več kaj početi: od predolgih (ma-
terialnih) priprav nanj so popolnoma izčrpani. Mnogi pred božičem 
bežijo celo v južne kraje.

Že vse od otroštva je božič zame prav poseben praznik, ki sem ga 
vedno težko pričakoval. Po pripravah skozi adventni čas sem božič ve-
dno doživel kot izpolnitev, kot vrhunec leta. Zato bi rad povabil tudi 
tebe, da bi morda že letos praznoval božič zavestneje, da bi si prav v teh 
dneh vzel čas za pravo skrivnost našega življenja, za rojstvo, ki naj bi se 
zgodilo v vsakem izmed nas.

Naj v tem adventnem času Božja beseda nagovarja tvoje hrepenenje 
in ti pokaže, kako in s čim ga lahko potešiš.                        Anselm Grün

UVODNIK
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Za zakonce in družine
ADVENT – PRILOŽNOST ZA POGOVOR 

IN SKUPNO MOLITEV

K
ako se notranje zbližamo drug z drugim? Pomembna je odkrita 
izmenjava opažanj in izkušenj, občutij in misli. Tako lahko drug z 

drugim spregovorimo in se tudi ne nehamo pogovarjati.
Beseda je čudna reč. V besede lahko notranje zajamemo svoje naj-

večje globine in jih posredujemo drugemu, ta pa lahko stori prav tako.
Mirno se pogovarjajta o tem in onem, o vremenu in o vsakdanjih 

stvareh. A potem dovolita svojemu pogovoru zaiti tudi v globino, iskat 
globlji smisel vsega, s čimer se srečujeta. Tako lahko postaneta notra-
nje kar najtesneje eno.

Beseda je ljudem dana, da bi prišli v globok stik drug z drugim, da 
bi medsebojno izoblikovali skupnost, da bi notranje našli isto valovno 
dolžino.

Ob kratkem stiku postane beseda, ki bi morala biti veselje, opora in 
tolažba, nevarno orožje. Trda, ostra, beseda lahko globoko v srcu dolgo 
boli in zapusti brazgotine. In molk, čas brez besed, prav tako.

In najtesneje se bosta notranje zbližala, če bosta našla čas za pogo-
vor z Bogom. Če se bosta združila v vajini skupni molitvi. 

Adventni čas je idealna priložnost za to. Po njem bo v vajin zakon 
prihajala resnična ljubezen.

In ta ljubezen je svetloba, s katero drug drugega ne oslepita, s katero 
sta drug drugemu blizu, ne da bi ga imela v posesti. Ta ljubezen daje to-
ploto, ne da bi drug drugega zadušila, je ogenj, s katerim drug drugega 
ne sežgeta. S to ljubeznijo lahko cenita drug drugega, ne da bi se nanj 
obesila. Naj se ljubezen skozi advent krepi, v božični noči pa v vajinih 
srcih znova rodi v podobi Njega, ki je Ljubezen sama.      Phil Bosmans

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 12. 11. 2018

Z
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo. Potrdili smo za-
pisnik prejšnje seje.

Prebrali smo svetopisemski odlomek 1 Kor 12, 27-31.
Vprašali smo se: Kaj naj naredi župnija, da se bomo počutili kot v 

gostoljubnem domu? Kako začutiš Rakovnik kot dom gostoljubja?
Razmišljali smo:
-V naši župniji je drugače kot v drugih župnijah. 
-Pomembna je bližina doma.
-Hvaležni smo, da so otroci lahko veliko na Rakovniku.
-Kako lahko pristopimo v župnijo? Lahko prek otrok, kaj pa dru-

gače?
-Zakaj je takšen osip veroukarjev po birmi? Sicer imajo veliko mo-

žnosti in priložnosti.
-Je morda slaba komunikacija, vsak se ne počuti sprejetega.
-Odtujenost je znamenje tega časa. 
-Pomembno je vzpostavljanje odnosov.
Postavili smo si izzive za naprej: kako domačnost ustvariti v velikih 

prostorih, vedno lahko še kaj izboljšamo. Morda bo potrebno delati 
bolj načrtno.

Sledila je kratka predstavitev, kako je bilo na srečanju članov ŽPS, 
ki je bilo 10. 11. 2018 v Zavodu sv. Stanislava. Srečanje je bilo v dveh 
delih. V prvem delu je p. dr. Miran Špelič OFM govoril o življenju prve 
Cerkve in razvoju posameznih služb v Cerkvi. V drugem delu so se 
razdelili v skupine. Ena izmed njih je bila tudi bralci božje besede. Go-
spod župnik se je pridružil skupini, ki jo je vodil g. Mozetič. Pričeval je 
o ljudeh, ki so zavzeti in bi radi še več. V občestvo se je aktivno vklju-
čila tudi mama, ki ji veliko pomeni oratorij in od nje veliko dobijo tudi 
animatorji.

Pregledali smo koledar.

UTRIP
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Leta 2024 bo 100-letnica cerkve. Predlog je, da bi v naslednjem letu 
začeli zbirati denar za barvanje, nove luči, ozvočenje ... Najbolj primer-
no bi bilo, če bi bil prvo nedeljo v mesecu ofer v ta namen.

Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

PRAZNIK SALEZIJANSKIH USTANOV RAKOVNIK  -  

DAN RAKOVNIKA

N
edeljsko dopoldne se je 18. 11. 2018 začelo povsem običajno. Po 
zajtrku sem pričela pripravljati kosilo po načelu malo prej, malo 

potem, vmes pa nedeljska pol enajsta maša. Po tem načelu je kosilo 
pripravljeno kmalu po maši in ostane nam še celo prosto popoldne. To 
nedeljo pa je bilo drugače. 

Že maša se je pričela drugače. Orgle so glasno zadonele in naznani-
le, da je današnji dan poseben. Sodelovala sta kar dva zbora, mladinski 
zbor in mešani zbor. Bilo je slovesno, bil je dan Rakovnika. Praznik 
vseh salezijanskih ustanov na Rakovniku. 

Jaz pa o tem nisem nič vedela. Spraševala sem se, ali sem prejšnjo 
nedeljo nepozorno poslušala oznanila ali nisem prebrala celih oznanil 
… Svoje misli sem hitro zaključila z eno: Kdo pa ve, kaj vse se dogaja na 
Rakovniku? Odgovor je preprost: BOG. In tako je verjetno vse odkar 
so se na Rakovnik naselili salezijanci in začeli s svojim poslanstvom. 
Res ne vemo, koliko dobrega se je zgodilo in se tudi ne zavedamo, ka-
kšne milosti so nam bile s tem dane. 

Pa se vrnimo k maši. Bila je lepa, doživeta in dolga. A kaj zato. Pri 
oznanilih, ki sem jih dobro poslušala, sem slišala, da je po otvoritvi 
knjižnice pogostitev s pico. Vsi člani naše družine so me kar z očmi 
vprašali: a gremo? In smo šli. Prisotni smo bili pri odprtju knjižnice, 
ki nas bo s svojim gradivom notranje bogatila ter si ogledali razstavo o 
Andreju Majcnu. V vitrini sem opazila sive copate. Spomnim se, da jih 
je gospod Majcen nosil, ko je šel v spovednico. 

UTRIP V SMC
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Sledila je pica, pa sok in klepet s prijatelji in znanci iz župnije. Bilo 
je prijetno. 

Rakovnik, hvala za vse in za še.            
   Alenka L.

SKG VEČER S SVETNIKOM

V 
četrtek, 8. novembra, se je na Rakovniku pričela enajsta sezona 
večerov sodobne krščanske glasbe.  Moram povedati, da sem se že 

kakšen mesec prej, ko sem izvedela, da bo skupina Svetnik predstavlja-
la svoj nov album na večeru SKG, zelo veselila. Skupina Svetnik je na-
mreč na večeru enkrat že nastopala, in sicer pred desetimi leti. Tokrat 
je bila dvorana napolnjena do zadnjega kotička. 

Naslov albuma Popolna ljubezen je dajal celotnemu večeru poseben 
pomen in globino. Pevec in avtor številnih pesmi Tadej Vindiš je svojo 
osebno preizkušnjo delil z vsemi nami, tako da smo lahko skozi njego-
ve avtorske pesmi čutili prisotnost Svetega Duha v dvorani. 

V vsaki zaigrani skladbi je bilo zares mogoče čutiti zaupanje, vese-
lje, ljubezen, predvsem pa hvaležnost  Bogu za ozdravitev in podarjeno 
življenje. 

Osebno me je nagovorilo besedilo pesmi Ljubezen popolna, ki nas 
vedno znova, tudi ko padamo, se srečujemo s preizkušnjami, opomi-
nja, da je Očetova ljubezen zares neskončna, usmiljena, goreča, najve-
čja … POPOLNA. 

Z ljubezni ti šel si do konca za nas.
Lahko bi nas pustil, a vendarle greš v ogenj po nas!
Tvoja ljubezen popolna
nas išče, sprejema v varen objem.
Milost izliva v potokih se v morje
in vabi, da umijem se v njem. (T. Vindiš)
                                                                                                                          Katja

UTRIP V SMC
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ROMANJE PO PRIMORSKI 

M
islim, da sedaj že večina rakovniških župljanov ve, kje se v Majc-
novi hiši nahaja sprejemnica (tu se odda dar za mašo, dobi verski 

tisk ali pa katera druga potrebna informacija …) in v njej v dopoldan-
skem času pomaga  nekaj prostovoljcev. In prav ti prostovoljci smo se 
v soboto, 17. novembra 2018, na pobudo ravnatelja Marjana Lamovška 
in inšpektorialnega ekonoma Janeza Krnca odpravili na izlet - romanje 
po Primorski. Naši skupini, v kateri smo Vika, Lojzka, Jana, Iztok, An-
dreja, Anica (ki jo tokrat ni bilo z nami), se je pridružila še ga. Minka, 
ki s svojim šivanjem pomaga na Rakovniku. Med prijetno vožnjo po 
avtocesti smo zmolili veseli del rožnega venca in se priporočili Mariji 
Pomočnici za varstvo.

Naša prva postaja je bila na Opčinah pri Trstu, kjer sedaj deluje g. 
Metod Ogorevc, nekdanji župnik na Rakovniku. Po prisrčnem spre-
jemu s kavico in piškoti ter obujanju skupnih spominov na Rakovnik 
nam je razkazal prostore, kjer domujejo salezijanci. Ogledali smo si 
tudi cerkev sv. Jerneja na Opčinah. Naš naslednji obisk je bil name-
njen salezijancu g. Tonetu Bedenčiču, župniku v župniji Repentabor. 
Na hribu s cerkvijo Marije Vnebovzete je čudovit pogled tako na slo-
venske kot italijanske vasi. Gospod Tone je odličen pripovedovalec in 
izvedeli smo veliko stvari o tem delu pokrajine, o zgodovini cerkve pa 
tudi o običajih, ki jih v tem delu dežele gojijo. V cerkvi smo imeli tudi 
mašo, ki jo je daroval gospod Marjan. Po maši in krajšem druženju v 
župnišču smo se odpeljali na slovensko stran v prelepo vasico Pliskovi-
ca. Tam smo imeli na turistični kmetiji pravo primorsko kosilo z joto, 
pršutom, orehovimi štruklji, seveda pa smo poskusili tudi teran. Po 
kosilu pa smo se pogovarjali še o delu v sprejemnici, kako naj poteka, 
kaj bi bilo potrebno še spremeniti, dopolniti, gospod Marjan pa se nam 
je zahvalil za naše delo in zaželel, da bi še naprej dobro sodelovali.

Vas Pliskovica se ponaša tudi s kamnoseštvom in prav obisk ka-
mnoseške delavnice je bila naša naslednja postaja. Mojster kamnosek 
g. Jernej nam je opisal in pokazal, kako obdelujejo in klešejo kamen. 

UTRIP V SMC
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V galeriji pa smo si ogledali tudi izdelke, ki jih pri njih naredijo in bili 
so neverjetni.

Naša zadnja postaja je bil obisk Štanjela, ki je čudovito kraško na-
selje, z značilnimi ozkimi ulicami in kamnitimi hišami, z gradom in 
vrtom, ki je delo znanega arhitekta Maksa Fabianija. Na hitro smo  si 
ogledali  znamenitosti, potem pa prav tako hitro zapustili to vasico, ker 
je burja očitno hotela pokazati, da je tudi ona ena izmed pomembnih 
značilnosti krasa.

V zgodnjih večernih urah smo se vrnili na Rakovnik, polni prelepih 
vtisov in misli, zato bi se radi še enkrat zahvalili ravnatelju Marjanu 
Lamovšku in gospodu Janezu Krncu, za organizacijo in vodenje tega 
prelepega romanja. Največja zahvala pa gre naši Mariji Pomočnici za 
njeno varstvo na vseh naših poteh.

Andreja 

TURNIR V ŽELIMLJEM

T
urnir je potekal v zelo prijetnem športnem okolju. Pri tekmovanju 
je bilo pravo razmerje spoštovanja do nasprotnih ekip in tekmo-

valnosti oziroma želje po zmagi. Vsi igralci so se obnašali zelo športno. 
Ni bilo zapletov in tekme so potekale tekoče. Na splošno dobra izku-
šnja in dober začetek sezone.

Jakob Gal Frankovič

FINEC V SLOVENIJI

K
dor je zadnji mesec hodil kaj po SMC-ju je zagotovo srečal Tom-
mija – velikega pobritega fanta z brado, ki ima vedno v roki sko-

delico čaja. Tommi je pri nas na študijski praksi, zato smo z njim na-
redili intervju.

Tommi, pozdravljen. Kdo si in kaj počneš v svojem življenju ter 
v Ljubljani?

UTRIP V SMC
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Sem Tommi, star sem 35 let in živim v Ouluju na Finskem. Študi-
ram na fakulteti za uporabne znanosti, in sicer na smeri socialnega in 
mladinskega dela. V sklopu študija imamo 3 študijske prakse in eno 
od njih opravljam v Ljubljani. Na Finskem svoj prosti čas preživljam z 
družino in dvema psoma. Rad imam tudi šport in včasih sem bil trener 
ženske ekipe ameriškega nogometa.

Zakaj in kako to, da si za svojo študijsko prakso izbral SMC Ra-
kovnik?

Iskal sem mesto v Evropi, kjer bi lahko opravljal mladinsko delo in 
imajo tudi športne aktivnosti. V google sem vtipkal mladinsko delo in 
šport in ven mi je vrglo SMC Rakovnik. Pogledal sem si spletno stran, 
takoj me je začelo zanimati, zato sem poslal e-mail Juretu, ki mi je od-
govoril.

Kakšen je bil tvoj prvi vtis o Sloveniji, Slovencih, Ljubljani in 
mladinskem centru?

V Ljubljano sem prišel pozno zvečer, vendar sem zjutraj videl lepo-
to narave, ki me je obdajala. Moja pozornost je bila predvsem usmer-
jena h goram, ker pri nas ni tako hitrega menjavanja pokrajin. Ljudje 
v Ljubljani so prijazni in vsi so me sprejeli odprtih rok. Mislim, da je 
mladinski center dober prostor, kjer so lahko otroci in mladi. Imate 
veliko stvari, igral in programov, zaradi dobrih zaposlenih pa imate 
tudi dobro in varno vzdušje, kjer lahko preživljate svoj čas. Želim si, da 
bi tudi moje mesto na Finskem imelo tak prostor!

UTRIP V SMC
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Kaj te je presenetilo? Kaj je podobno in kaj je različno? Mladin-
ski centri in mladi v Sloveniji in na Finskem – kje so podobnosti, kje 
razlike, kaj je boljše tukaj in kaj pri vas?

Lepo je bilo opaziti, da so mladi tukaj podobni mladim na Finskem. 
Mladi govorijo presenetljivo dobro angleško, kar je naredilo moje delo 
tukaj precej lažje. Otroke zanima Finska, zato je bilo lepo govoriti z 
njimi o moji domovini. Največja razlika med Finci in Slovenci je ta, da 
so Finci precej tišji ali celo sramežljivi v primerjavi s Slovenci. Tukaj so 
ljudje bolj ekstrovertirani, bolj odprti in opazil sem, da tukaj ljudje bolj 
uporabljajo kretnje in telesno govorico kot na Finskem.

Kaj počneš v SMC-ju?
Običajno igram igre, kot so biljard, namizni nogomet ali pink pong 

z otroki ali pa samo sedim in se pogovarjam z njimi. Skoraj vsak dan 
sodelujem tudi pri treningih nogometa in odbojke.

Hvala za pogovor. Želimo ti, da bi se imel še naprej prijetno in da bi 
dobro uporabil pridobljeno znanje pri svojem delu.

ADVENTNI ORATORIJ

V 
soboto, 1. 12. 2018, smo imeli v SMC-ju adventni oratorij. Skupni 
dan smo začeli z zbiranjem, kjer smo dobili slastne piškote, kakav 

in kavo, naša naloga pa je bila, da poiščemo slike, ki so bile skrite po 
SMC-ju. Sledila je adventna igrica, v kateri smo spremljali Katarino, 
ki išče srečo – ko se skrega s starši, pobegne od doma, sreča Emanu-
ela, ki jo pelje po mestu in ji pokaže, da so ljudje v velikih stiskah, da 
nimajo doma in hrane. Katarina ob tem spozna, da je lahko srečna, 
da ima starše, ki ji vse nudijo, zato odhiti domov, kjer se jim zahvali 
za vse, nato pa skupaj postavijo jaslice. Sledila je molitev in kateheza, 
pri kateri smo uporabili slike, ki smo jih iskali pri zbiranju, hkrati pa 
smo se spraševali, ali smo hvaležni za vse, kar imamo in da lahko v tem 
adventnem času to hvaležnost tudi izrazimo. Nato je vsak izdelal svoj 
adventni venček in nastale so prave umetnine. 

UTRIP V SMC
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Starši so v tem vmesnem času imeli delavnico o pasteh pornografi je 
– zakaj je škodljiva in kako prepoznati zasvojenost.

Vsi skupaj smo se ponovno zbrali na slastnih palačinkah, potem pa 
je sledila še kraja zastavic, kjer je bila ena skupina sestavljena iz otrok, 
druga pa iz staršev. Po začetnem zmagovanju otrok so vodstvo prevzeli 
starši, končalo pa se je vseeno z zmago otrok. Čudovit dan smo zaklju-
čili še z molitvijo, nato pa odšli domov. Hvala vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k tako lepemu dnevu.

Nina 

FOTO NATEČAJ

Z
ačel se je foto natečaj na temo božič in novo leto. Svoje fotografi je 
lahko pošljete na kultura@rakovnik.si. Natečaj bo potekal do 12. 

decembra, razstava najboljših fotografi j pa se bo odprla tretjo adventno 
nedeljo v prostorih SMC-ja.

UTRIP V SMC
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ADORACIJA NA RAKOVNIKU

V 
soboto pred Kristusom Kraljem, 24. 11. 2018, so po celem svetu 
potekale molitve v pripravi na Svetovni evharistični kongres, ki bo 

leta 2020 v Budimpešti. Tudi na Rakovniku smo se temu pridružili in 
organizirali adoracijo. Le-ta je potekala v salezijanski kapeli. Med pre-
biranjem svetopisemskega odlomka in razmišljanj o evharistiji smo ob 
spremljavi čudovitih glasbenikov peli slavilne pesmi, čas pa je bil tudi 
za tišino in oseben pogovor z Jezusom. Pisali smo tudi svoje prošnje, 
zahvale in molitvene namene, za katere smo na koncu zmolili desetko. 
Po končani adoraciji smo nadaljevali druženje v SMC-ju ob piškotih 
in soku.

Nina

DRUŽABNO DUHOVNI VIKEND

 ZAKONSKE SKUPINE MAVRICA

N
aša zakonska skupina Mavrica se je letos odločila, da spet skupaj 
preživi družabno duhovni vikend. Na Koprivniku smo se družili 

od 30. novembra do 2. decembra, kjer smo si sami kuhali. 
Petkov večer smo začeli z večerjo in nadaljevali s pogovorom, pe-

smijo in večerno molitvijo v kapeli. Večer smo si še popestrili z igro 
ACTIVITY in se ob tem zabavali. 

Zbudili smo se v jasno jutro. Pripravili smo si zajtrk in nadaljevali s 
skupno molitvijo. Prepevanje in molitev sta nam dala moči za nov dan. 
Kmalu sta se nam pridružila gospod župnik in animatorka. Dopoldne 
so se otroci igrali in zabavali z animatorko, zakonci pa smo imeli pri-
čevanje zakoncev. Marinka in Aleš Čerin sta nas obogatila s svojim 
pričevanjem, kako sta gradila na odnosu. Sta voditeljski par zakonskih 
skupin. Aleš je sodelavec v Družini in Življenju. Pomembna sta jima 
ljubezen in spoštovanje. Za nalogo sta nam predlagala, da se dnevno 
ustaviva in razmišljava s pomočjo revije Beseda med nami ali knjige 

UTRIP V SMC
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Bistvenih sto. Zaključili smo s pogovorom, pesmijo in molitvijo. Po 
skupnem kosilu smo se razšli. Župnik se je z animatorko vrnil v Lju-
bljano, zakonca pa sta si vzela še čas zase in se sprehodila v bližnji oko-
lici. Mi smo pospravili kuhinjo in se odpravili na sprehod. Šli smo na 
Vodnikov razglednik, kjer je bil čudovit pogled v dolino in na zasne-
žene hribe. Občudovali smo naravo, otroci pa so se igrali in zabavali. 
Preostanek popoldneva smo si vzeli za počitek in klepet. Po večerji, ko 
so otroci zaspali, pa smo si ob svečkah, prijetni glasbi in tišini vzeli čas 
za molitev, meditacijo in premišljevanje. Večer smo zaključili z igrama 
CATAN in ACTIVITY.

V nedeljo smo bili malo bolj zgodnji. Po zajtrku smo šli v bližnjo 
cerkev k sveti maši, kjer smo prižgali prvo adventno svečko. Ostalo je 
še nekaj časa do kosila in odpravili smo se na sprehod v bližnjo okolico. 
Otroci so uživali ob nekaj kupčkih snega, se igrali s palicami in tekali 
naokrog. Zakonci pa smo uživali ob klepetu in opazovanju okolice. Po 
zelo dobrem nedeljskem kosilu smo pospravili in se odpravili na svoje 
domove zadovoljni, veseli in duhovno napolnjeni. In že razmišljamo, 
da bi se vrnili prihodnje leto.

UTRIP V SMC
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PRIHAJA UČLOVEČENI BOG

Neprestano prihaja naš učlovečeni Bog.
Prihaja podnevi, prihaja ponoči. 
Ko ga čakamo pri vratih, pride k nam skozi okno. 
Ko ga pričakujemo v radosti, pride s svojim križem.
Prihaja v našem izobilju, še pogosteje pa v revščini. 
Prihaja, ko je zaželen, in pojavi se, ko ga ne pričakuješ. 
Prihaja po svoji besedi in evharistiji z vsemi svojimi skrivnostmi.
Prihaja v tišini, v Elijevem šepetu.
Prihaja pa tudi sredi množice in hrupa. 
Prihaja po vseh teh obrazih, ki jih dan za dnem srečujemo. 
Prihaja vsak trenutek, toda moje oči so zadržane, da ga ne prepozna-

jo. 
Prihaja z Marijo, z angeli in s svetniki.

Jean – Marie Gonin
Zakladnica molitve

UTRIP V SMC
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15. december
MARIJA OD KRIŽA (DI ROSA)

Ž
ivljenje Pavle di Rosa se je začelo 6. novembra leta 1813 v mestu 
Brescia na severu Italije. Leta 1836 je v nekaterih mestih severne 

Italije in tudi v Brescii izbruhnila kolera. Pavla je prosila očeta, če sme 
iti streč bolnikom. Njen zgled je pritegnil še druge. Pavla je ostala v 
bolnišnici tudi potem, ko je kolera ponehala, in je z veliko ljubeznijo 
negovala bolnike. To delo usmiljenja je bila pot, ki ji jo je namenil Bog. 
Polagoma je nastala ustanova ‘služabnic ljubezni’, ki je skrbela pred-
vsem za redovne strežnice v bolnišnicah. 18. junija 1852, na praznik 
Srca Jezusovega, je napravila redovne zaobljube in si privzela ime Ma-
rija od križa. V začetku leta 1855 je zbolela, pa hitro ozdravela. Ko se je 
oktobra vrnila iz Verone, kjer je odprla novo redovno hišo, je na pragu 
svojega samostana v Brescii vzkliknila:  Gospod, zahvalim se ti, da si 
mi dal priti sem umret!« 15. decembra 1855 je umrla. Papež Pij XII. jo 
je leta 1940 razglasil za blaženo, leta 1954 pa jo je prištel med svetnice.

20. december
VINCENCIJ ROMANO

V
incencij se je rodil 3. junija 1751 v verni družini v obmorskem 
mestu Torre del Greco pri Neaplju na jugu Italije. S štirinajstimi 

leti je vstopil v neapeljsko semenišče, kjer ga je med drugimi poučeval 
tudi sv. Alfonz Ligvorij. 1775 je prejel mašniško posvečenje in z veli-
kim navdušenjem je začel svoje pastoralno delo. Skoraj štirideset let 
(1796–1831) je ostal v svojem rojstnem mestu, najprej kot kaplan, od 
1799 pa kot župnik. Župnija je obsegala celotno mesto in dela je bilo 
veliko. Njegova najvažnejša naloga je bilo oznanjevanje evangelija in 
to je delal s svojo jasno besedo, v pridigah, ki jih je tudi zapisal v zelo 
lepem jeziku. Vsak dan je imel pri maši nagovor za ljudi, ob nedeljah 
tudi petkrat … Trudil se je, da bi oznanjal praktično, da bi ljudje lažje 
razumeli, kaj je treba storiti za spreobrnjenje, kako mora biti človeško 

SVETNIK MESECA
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življenje služba drugim, kako je treba slediti Jezusu in ga posnemati. 
Želel je priti v stik z ljudmi, zato se je ob nedeljah in praznikih podal 
na ulice. S Križanim v roki je hodil po mestu, zbiral ljudi na križiščih, 
srečanja so končala v cerkvi. Ves se je predal katehetskemu delu, skrbel 
je za uboge, bolne, da so ga poimenovali ‘slavni garač’ in ‘neutrudni 
delavec’. Umrl je 20. decembra 1831 v svojem rojstnem kraju.

24. december
ADAM IN EVA

N
a dan pred božičnim praznikom se Cerkev spominja svetopi-
semskih prvih staršev človeškega rodu – Adama in Eve. Ime 

Adam pomeni ‘zemljan’ ali ‘prebivalec Zemlje’, ime Eva pa ‘tista, ki daje 
življenje’ ali ‘mati vseh živih’. Ob njuni usodi spoznavamo resnico, da 
je za velik greh (četudi enkraten) treba delati pokoro s trdim delom 
vse življenje. Današnji dan je simboličnega pomena: srečujeta se stari 
Adam in novi Adam – Kristus, prva Eva in druga Eva – Marija. Nji-
ma, ki sta človeštvu nakopala prekletstvo, stojita nasproti Odrešenik 
in Marija kot soodrešiteljica.  Cerkev v Adamovem grehu vidi ‘srečno 
krivdo’, ki nam je prinesla Odrešenika. Odrešeni in od Boga z njego-
vim lastnim življenjem hranjeni človek stoji višje, kot je stal prvi človek 
pred grehom. V Svetem pismu stare in nove zaveze je polno mest, ki 
se nanašajo na prvi človeški par. Evangelist Luka navaja Kristusov ro-
dovnik do Adama, da bi pokazal, da je Kristus našega rodu. V pismih 
apostola Pavla je Adam simbol telesnega življenja in krivde, Kristus pa 
simbol opravičenja in nadnaravnega življenja.

SVETNIK MESECA
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 ZA ŽIVLJENJE

Z 
zapovedjo ‚Ne ubijaj‘ se nahajamo v drugem delu dekaloga, ki se 
nanaša na odnose z bližnjimi. Ta zapoved se s svojo zgoščeno in 

kategorično formulacijo kakor zid dviga v bran osnovni vrednosti člo-
veških odnosov, to je vrednosti življenja. Lahko bi rekli, da je vse zlo, 
storjeno na svetu, povzeto v zaničevanje življenja. 

Življenje je napadeno s strani vojn, organizacij, ki izkoriščajo člo-
veka, špekulacij o stvarstvu in kulturi odmetavanja, s strani vseh siste-
mov, ki človeški obstoj podrejajo priložnostnim izračunom, medtem 
ko sramotno število oseb živi v stanju, ki ni vredno človeka. 

Sprejeti drugega – izziv za individualizem. Protisloven pristop pri-
staja tudi na ubijanje človeškega življenja v materinem telesu v imenu 
zaščite drugih pravic. A kako je lahko zdravilno, civilno ali človeško 
neko dejanje, ki odpravlja življenje, ki je nedolžno in nezaščiteno v 
svojem porajanju? Ni namreč pravično odstraniti človeškega življenja, 
čeprav je majhno, da bi rešili problem. Je kakor najeti morilca

Od kod prihaja vse to? Nasilje in zavračanje življenja nastaneta iz 
strahu. 

»Sprejeti drugega je namreč izziv za individualizem.«
Pomislimo na primer, ko se pri porajajočem življenju odkrije priza-

detost. Starši v teh težkih primerih potrebujejo bližino in resnično so-
lidarnost, da bi se spoprijeli s stvarnostjo in premagali razumljive stra-
hove. A pogosto dobijo hitre nasvete, naj prekinejo nosečnost. Bolan 
otrok je kakor vsak drug ubog človek na tem svetu, kakor starostnik, ki 
potrebuje oskrbo, kakor mnogi reveži, ki se mučijo. 

»A tisti, tista, ki se pokaže kot problem, je v resnici Božji dar, ki me 
lahko izvleče iz egocentrizma in mi pomaga rasti v ljubezni. 

Ranljivo življenje mi kaže izhod, pot rešitve iz življenja, ki je upo-
gnjeno vase, in odkritja veselja ljubezni.«

Kaj vodi človeka, da zavrača življenje? Idoli tega sveta: denar, moč, 
uspeh. To so napačna merila za vrednotenje življenja. 

»Edino pristno merilo za življenje je ljubezen, ljubezen, s katero ljubi Bog.«

KARITAS
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Pozitivni smisel zapovedi ‹Ne ubijaj› je namreč ta, da je Bog »ljubi-
telj življenja«.

Skrivnost življenja nam je bila razodeta z načinom, kako je k njemu 
pristopil Božji Sin, ki je postal človek vse do sprejetja zavrnitve, šibko-
sti, revščine in bolečine na križu. V vsakem bolnem otroku, v vsakem 
slabotnem starostniku, v vsakem obupanem migrantu, v vsakem krh-
kem in ogroženem življenju nas išče Kristus – išče naše srce, da bi nas 
odprl za veselje ljubezni.

Vredno je sprejeti vsako življenje, kajti vsak človek je vreden krvi 
samega Kristusa. Ne sme se zaničevati tega, kar je Bog tako zelo ljubil. 

Moškim in ženskam tega sveta moramo povedati: »Ne zaničujte ži-
vljenja! Življenja drugih, a tudi svojega življenja, kajti tudi zanj velja 
zapoved ‹Ne ubijaj›.« 

Mnogim mladim je treba reči:  »Ne zaničuj svojega življenja! Nehaj 
zavračati Božje delo! Ti si Božje delo!  Ne podcenjuj se! Ne zaničuj se z 
odvisnostmi, ki te bodo uničile in privedle v smrt.«

Nihče naj ne meri življenja s prevarami tega sveta, ampak naj vsak 
sprejme samega sebe in druge v imenu Očeta, ki nas je ustvaril. On je 
ljubitelj življenja in vsi mi smo mu tako ljubi, da je poslal svojega Sina 
za nas. Kakor pravi evangelij: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je 
dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil, ampak bi imel večno življenje«(Jn 3,16). 

po nagovoru papeža Frančiška vir: Vatikan News

ZAHVALE:  
V adventni dobrodelni akciji - Klic dobrote 2018 smo za ljudi v stiski v 

naši župniji darovali: 1840 EUR ter nekaj dobrot - tako hrane kot osnovnih 
potrebščin in domačega sadja. 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 dežur-
stva, pomoč.

KARITAS
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Hvala vsakemu posebej! 
HVALA VSEM, ki ste srčno in veselo pripravljali in izdelovali ad-

ventne venčke in jih posredovali župljanom. Hvala za darove za te lepe 
venčke, darovi so namenjeni župnijski Karitas in župniji. 

Vsaka prižgana svečka na adventnem venčku naj vam ob molitvi 
zasije v srcu in približa Jezusu. 

Bodimo angeli za druge ljudi. Ne bojmo se biti dobri. S tem nič ne 
izgubimo. Še več – dolgoročno nam dobrota vedno prinese Božji bla-
goslov.

Vsem veliko Božjega blagoslova in miru v prihajajočem letu!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v decembru: četrtek, 20. 12. 2018, od 16.30 do 19.00. 
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar.

RAZVEDRILO

PTICE – »Zakaj ptice pozimi odletijo na jug?« – »Ker peš ne bi pri-
šle daleč.«

MATEMATIČNE URICE Z MARIJO

Individualna specialno pedagoška pomoč učencem s težavami pri 
učenju matematike

I
zobraževalna uspešnost pri matematiki ima v naši kulturi pomembno me-
sto, saj jo pogosto povezujemo z bistrostjo posameznika. Matematika je eden 

od ključnih izobraževalnih predmetov, saj se vsak posameznik srečuje z mate-
matičnimi vsebinami v vseh letih šolanja v osnovni in srednji šoli ter seveda v 
vsakdanjem življenju. Vsak dan prebiramo čas na uri, štejemo denar, iščemo in-
formacije o TV oddajah in še marsikaj drugega, kar je povezanega z matematiko.  

KARITAS / NAPOVEDNIK
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Ker se matematične vsebine nadgrajujejo, brez dobro usvojenih 
predznanj ne moremo napredovati. Prav zato morajo imeti otroci do-
bro usvojena osnovna matematična znanja kot na primer: obvladova-
nje števil, računskih operacij, štetja, računanja, geometrije, reševanja 
različnih matematičnih problemov in še drugih vsebin. Ker menim, 
da bi se  številni učenci lahko v času izobraževanja izognili učnim te-
žavam pri matematiki, če bi imeli dovolj dobro usvojena osnovna ma-
tematična znanja, bi rada pomagala učencem s težavami pri učenju 
matematike od 1. do 4. razreda osnovne šole, da ta znanja izboljšajo. 
Osnovna matematična znanja  bi rada približala vsem tistim, ki se izo-
gibajo učenju matematike, se je bojijo in imajo v šoli  iz dneva v dan več 
težav pri učenju matematike. Želim si, da bi otroci z večjim veseljem 
reševali matematične naloge. 

Pri svojem delu bom izhajala iz izkušenj, ki sem jih pridobila pri 
delu z otroki s težavami pri učenju matematike v Svetovalnem centru 
za otroke, mladostnika in starše v Ljubljani ter iz strokovnih znanj, ki 
jih posredujem študentom specialne pedagogike Pedagoške fakultete v 
Ljubljani.

KJE?
SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK, 
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

KDAJ?
VSAK PONEDELJEK  MED 15. IN 17. URO, 
po predhodnem dogovoru, s pričetkom v januarju 2019

PRIJAVE?
SPLETNA STRAN SMC RAKOVNIK (koordinator: g. Jure Babnik)
dr. Marija Kavkler, prof. def.

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR:

DECEMBER  2018

SOB, 1. 12.:  adventni oratorij od 9h do 13h
NED, 2. 12.:  1. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; 

pri sv. maši ob 10.30 predstavitev letošnjih birancev; na 
Viču ob 16.00 dekanijsko srečanje ŽPS-jev.

PON, 3. 12.:  ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene;
TOR, 4. 12.:  po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v 

stiski; ob 20.00 katehumenat; ob 19.15 sestane staršev 
veroučencev 5. razreda; ob 19.30 v rakovniškem gradu 
Srečanje z Bogom – kateheza za mlade na 18 let; 

SRE, 5. 12.:  ob 16.30 MIKLAVŽEVANJE za otroke v cerkvi; ob 19.30 
biblična skupina;

ČET, 6. 12.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino;

PET, 7. 12.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; obisk bolnikov 
in starejših na domu; 

PET, 7. 12. do NED, 9. 12.: duhovne vaje za ministrante v Želimljem;
SOB, 8. 12.:  praznik Marijinega brezmadežnega spočetja - Brezma-

dežna: sv. maše ob 7.30, 10.00 in 18.30; je tudi prva sobo-
ta in posvetitev Marijinemu Srcu; ob 9h posvet voditeljev 
Oratorija Ljubljanske nadškofi je; 

NED, 9. 12.:  2. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri 
sv. maši ob 10.30 pojejo veroučenci 1. triade; ob 19.30 preda-
vanje Boštjana Harija z naslovom Zdravje in zakramenti;

PON, 10. 12.: ob 19.30 sestanek staršev birmancev; ob 19.00 Karitas; 
ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta;

PON, 10. 12. do PET, 14. 12.: spoved veroučencev;
TOR, 11. 12.: ob 9.00 srečanje strarejših; po večerni sv. maši v hiši kapeli 

molitev za vse, ki so v stiski; ob 20.00 katehumenat; ob 18.00 
adventno božični koncert Glasbene šole Rakovnik;

NAPOVEDNIK
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SRE, 12. 12.:  ob 19.00 priprava za kolednike v župnijski dvorani;
ČET, 13. 12.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; ob 19.30 večer sodobne 
krščanske glasbe v Rakovniškem gradu, predstavil se bo 
Stična bend;

PET, 14. 12.:  ob 19.00 družabni večer za birmance;
PET, 14. 12. do NED, 16. 12.: adventne duhovne vaje za mlade na Bledu;
NED, 16. 12.: 3. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri 

sv. maši ob 10.30 sprejem novih ministrantov; 1. dan božične 
devetdnevnice; ob 15.00 slovesna sv. maša ob 20 letnici Glas-
bene šole Rakovnik; ob 14.00 srečanje Vera in luč;

PON, 17. 12. do PON, 24. 12.: BOŽIČNO SPOVEDOVANJE, vsak dan 
od 9h do 12h in od 15h do 18h; 

PON, 17. 12.: ob 18.00, 2. dan božične devetdnevnice;
TOR, 18. 12.: ob 18.00, 3. dan božične devetdnevnice; po večerni maši 

molitev v hišni kapeli za vse v stiski;
SRE, 19. 12.: ob 18.00, 4. dan božične devetdnevnice; ob 19.00 oz. po 

maši priprava za kolednike v župnijski dvorani;
ČET, 20. 12.: ob 18.00, 5. dan božične devetdnevnice; uro pred sv. mašo 

molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine 
in domovino, po sv. maši duhovna obnova MPZ in osta-
lih župnijskih sodelavcev; ob 19.30 mladinski gost Matej 
Tonin.

PET, 21. 12.: ob 18.00, 6. dan božične devetdnevnice; ob 17.00 uri pri-
prava na krst; ob 19.30 božični duhovni večer za mlade;

SOB, 22. 12.: ob 18.00, 7. dan božične devetdnevnice;
NED, 23. 12.: 4. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; 8. dan božične devetdnevnice; pri vseh sv. mašah 
skavti delijo betlehemsko luč miru.

PON, 24. 12.: sveti večer; ob 18.00, otroška božičnica; polnočnica ob 
24.00 (pol ure prej božične pesmi kot uvod v polnočnico).

TOR, 25. 12.:  B O Ž I Č  - Jezusovo rojstvo; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30, ; po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski;

NAPOVEDNIK
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SRE, 26. 12.:  sv. Štefan, prvi mučenec; sv. maše ob: 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; 
OBISK KOLEDNIKOV po družinah od 10.00 do 18.00.

ČET, 27. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino;

PET, 28. 12.: Čateške toplice za kolednike, ministrante, pevce, anima-
torje, skavte.

SOB, 29. 12.: ŽIVE JASLICE ob 19.30;
NED, 30. 12.: NEDELJA SVETE DRUŽINE, sv. maše ob 7.30, 9.00, 

10.30 in 18.30; pri vseh svetih mašah blagoslov otrok; 
ŽIVE JASLICE ob 17.00;

PON, 31. 12.: sv. Silvester, drugi sveti večer; zaključek civilnega leta; pri 
večerni maši zahvalna pesem.

JANUAR  2019

TOR, 1. 1.:  praznik Marije Božje matere in svetovni dan miru, sv. 
maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;  ; po večerni maši mo-
litev v hišni kapeli za vse v stiski;

SRE, 2. 1.:  Smučanje za ministrante, pevce, animatorje, skavte; ob 
19.30 biblična skupina;

ČET, 3. 1.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino;

PET, 4. 1.:  prvi petek: obisk bolnikov na domu; posvetitev Srcu Jezusovem;
SOB, 5. 1.:  prva sobota: posvetitev Marijinem Srcu, tretji sveti večer;
NED, 6. 1.: PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA (TREH 

KRALJEV), sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 
14.00 praznovanje za kolednike; pri vseh sv. mašah nas 
obiščejo koledniki;

PON, 7. 1.:  ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene;
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Gal Salkić
Tian Salkić

Rosa  Nahtigal

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Darinka Wernike, 1940
Marjetica Vesna Jaklič, 1945

Rudolf  Žitnik, 1932
Marko Beranek,  1943

Imre  Šurjan, 1933
Libuša  Logar, 1932
Helena  Bibič, 1961

Alojzija Slavka  Jamnik 1925
Alojzija  Dumbović, 1937
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk

MOJE(I) ADVENTNE(I) MISLI/SKLEPI/NAVDIHI:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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

Življenje se mi ne zdi prazno breme. 
Imam ga za plemenit dar, 

drag kamen, ki nam ga je dal Bog, 
da ga izbrusimo, 

dokler nam njegov blesk 
ne poplača prizadevanj.

Alfred Nobel

Božič – Jezusovo rojstvo:
praznovanje začenjamo na 

SVETI VEČER z
božičnico za otroke ob 18.00.

Praznovanje se nadaljuje 
s polnočnico

ter slovesnimi sv. mašami na Božič
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

Župnijska Karitas 
Rakovnik 

Dežurstvo v decembru: 
20. 12. 2018, 

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

Koledniki
bodo letos obiskali vaše 
družine v sredo, 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.


