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ODPRTA NEBESA
ekoč mi je afriški misijonar pripovedoval, kaj tamkajšnje prebivalce privlači h krščanstvu. Njihova domača vera je animizem
– vera v duhove. Povsod so nevidno prisotni, večinoma pa so hudobni.
Povzročajo vsakovrstno zlo v naravi in pri ljudeh. Krotijo jih čarovniki,
toda njihova zarotovanja malo zaležejo. Zato žive ljudje v neprestanem
strahu. Krščanska vera pa uči, da svet ni pod oblastjo duhov, temveč
mu vlada vsemogočni Bog, ki je Oče, ki ima ljudi rad, ki sicer dopušča
zlo, a ga obvlada in ga obrača ljudem v dobro. Jezus je okusil zlo, a ga je
tudi premagal. Kdor sprejme krščanstvo, se otrese strahu pred duhovi,
pridruži se Kristusu zmagovalcu, po svojih močeh skupaj z njim premaguje zlo in veruje v dokončno zmago dobrega.
Evropski človek sicer ni animist v afriškem smislu, prisotnost zla
v naravi in v sebi pa prav tako čuti. Dolga stoletja se je zdaj manj zdaj
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UVODNIK

bolj uspešno spopadal s tem zlom, verujoč v Kristusa. Pozneje pa si je
ustvaril znanost in tehniko. Vse bolj se je začel zanašati nanju. V njima
je zaslutil čarobno moč in začel iz svoje srede preganjati zlo. Marsikaterega hudega duha mu je res uspelo ugnati. Postal je samozavesten.
Kristus mu je bil odveč. Zavrgel ga je.
Zgodilo se je pa nekaj, česar še v sanjah ni pričakoval. Hudobni duh
ni bil premagan, ampak se je le potuhnil in začasno umaknil. Vrača se.
Vrača z druščino, ki je videti sedemkrat hujša.
Kristjani ne gledamo v znanosti, tehniki in napredku hudobnega
duha. V vsem gledamo Božje darove, ki so nam dani v korist in blagoslov. Nismo pa slepi, da ne bi videli zla, ki se kot senca plazi z vsem, kar
je dobrega. Skupaj z drugimi ljudmi dobre volje se trudimo temu zlu
stopati na prste. Vemo pa, da mu z lastno močjo nismo kos. Verujemo,
da mu je kos le tisti, ki so se nad njim pri krstu odprla nebesa.
Ko smo bili krščeni, so se odprla tudi nad nami.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

sak kristjan bi moral biti stalno znamenje Božje zaveze v svetu.
Kristjani bi morali biti ponosni na to svojo izvoljenost, na pripadnost Bogu, tudi ob nasprotovanju sveta. Toda, ali smo res? Vzemimo
samo majhen izraz svoje vernosti: Se pred kosilom pokrižamo tudi v
javnosti: npr. v gostišču, pred ljudmi, ali pa nas je sram pokazati svojo
vernost?
Svetega Ignacija Antiohijskega, ki se nikakor ni hotel odreči krščanstvu, je poklical predse rimski cesar Trajan in mu posmehljivo in prezirljivo dejal: »Ignacij, ti si pravo revše!« Ignacij pa mu je pogumno
odgovoril: »Nihče naj se ne drzne Ignacija imenovati reveža, kajti jaz
nosim Kristusa!« »Kako moreš reči, da nosiš Kristusa?« pravi cesar.
»To je vzvišen dar, ki sem ga dobil pri krstu,« je odvrnil Ignacij.
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OTROŠKA SREČA
Otroška sreča se začne že veliko pred rojstvom,
v srcih dveh ljudi, ki se zelo ljubita.
Otrok – živa vez med človekoma.
V njegovo bistvo sta oba
zapisala svoje lastno življenje –
nezamenljivo in za vse čase,
pa če to želita ali ne.
Če se razbije ta družinska vez,
najbolj trpi otrok.
Otrok ima nenapisano pravico
do očeta in matere,
pravico do doma, ljubezni,
do človeške topline,
pravico, da zanj skrbimo,
da se počuti varen, da je rojen.
Kdor se veseli otroka, se veseli življenja.
P. Bosmans, Vitamin za srce
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 10. 12. 2018
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo. Potrdili smo zapisnik prejšnje seje.

Z

Prebrali smo svetopisemski odlomek.
Vprašali smo se: Kako mene kliče Bog po imenu k poklicu?
Razmišljali smo:
-Tako kot je Bog poklical Pavel-Savel po imenu, tako kliče tudi nas.
-Bog je pravičen: človeka je ustvaril po svoji podobi, ki je svoboden.
-Vsako življenje je dar, je poklicanost.
-Imamo veliko poklicev hkrati, tako jaz kot župnija (mati, žena,
pevka, uslužbenka …).
-Kako sam sprejemam nove božje poklice, preizkušnje. Bog pokliče
poklicane.
-Darove, ki sem jih prejel po milosti, niso samo zame, so za vse.
Kako to spodbuditi?
Kratko poročilo dekanijskega srečanja ŽPS na Viču
Udeležba na srečanju bi lahko bila boljša (1/3 duhovnikov). Generalni vikar − škof Šuštar − je za Ljubljansko nadškofijo podal statistiko
in pogled vnaprej, ki je zajel rojstva, poroke in število duhovnikov, ki
nakazuje, da bo čez 10 let okoli 100 aktivnih duhovnikov starejših od
70 let, da bo samo polovica župnij imela aktivne župnike oz. duhovnike.
V nadaljevanju je bilo povzeto razmišljanje, kako zmanjšati pritiske
in obremenitve na župnijske upravitelje danes, ker so preobremenjeni.
Župljani niso pripravljeni sprejemati dejanskega stanja in morebitnih
sprememb. Nakazujejo se spremembe v smislu združevanja pri upravljanju župnij in pričakuje se podpora ŽPS pri uresničevanju potrebnih sprememb.
VARUJ NAS MATI
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Predstavnik Karitasa v ŽPS Rakovnik
Predlagamo, da Karitas imenuje svojega predstavnika do naslednje
− januarske seje.
Gospodarski svet (GS) pripravi predlog
Leta 2024 bo 100-letnica cerkve. Predlog je, da bi v naslednjem letu
začeli zbirati denar za prenovo (ofer na prvo nedeljo). GS naj poda
predlog o obsegu obnovitvenih del (ozvočenje, elektrika, itd).
Pregledali smo koledar.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisal: Simon Marinko

MLADINSKI GOST MATEJ TONIN
četrtek pred praznikom Jezusovega rojstva nas je v mladinskem
centu obiskal predsednik parlamentarne stranke krščanskih demokratov, Nove Slovenije, Matej Tonin. Njegov prihod je bil miren in
preprost. Za začetek smo zmolili in zapeli pesem, nato pa nadaljevali s
predstavitvijo ter z vprašanji. Gospod Tonin se nam je na kratko predstavil, opisal svojo pot do vstopa v politiko. Poudaril je, da je vseskozi
vztrajal pri svoji krščanski miselnosti, kljub temu da to večkrat ni bilo
lahko, predvsem tekom študija, kjer je bil na fakulteti po načelih in prepričanju večkrat v manjšini, ob tem pa povedal, da zaradi izraženega
mnenja pri študiju nikoli ni imel težav pri opravljanju izpitov.
Dogovorili smo se, da pri srečanju ne bomo zašli v globoke politične teme, zato se je pogovor začel z vprašanji, ki jih je za gospoda
poslanca pripravil Rok, kasneje pa smo nadaljevali s prostim pogovorom, v katerem smo nekaj vprašanj zastavili tudi udeleženci srečanja.
Pogovor je tekel o stranki Nove Slovenije, o migrantski problematiki
in tudi o ukrepih, za katere se zavzema stranka, ki jo vodi. Pojasnil je
še nekaj drugih dejstev o politiki ter o samem delovanju parlamenta,
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pogovarjali smo se tudi o tem, kako sodelujejo z drugimi poslanskimi
kolegi ter o njegovih osebnih načelih in viziji. Po prijetnem srečanju
je prišel čas za hitro slovo, saj je moral gospod Tonin na izredno sejo
vlade, na kateri je potekalo glasovanje o financiranju javnih in zasebnih šol. Nad obiskom gospoda Tonina smo bili vsi navdušeni, na naša
vprašanja je odgovarjal preprosto, iskreno in predvsem brez zadržkov,
za obisk smo se mu lepo zahvalili ter mu zaželeli še veliko nadaljnjih
uspehov pri vodenju stranke.
E.

NOVOLETNO SMUČANJE Z ANIMATORJI 2019 −
SELLA NEVEA
ovo leto nas je letos pričakalo z za ta čas kar visokimi temperaturami, saj sem lahko rakete zunaj opazovala v enem samem puloverju in jakni. Ker pa se za ta čas spodobi, da te vsaj malo prezebe, smo
se z animatorji en dan po novem letu odpravili v malo višje predele,
na sneg. Spakirali smo smuči, borde, pancerje, palice, čelade, vsak po
6 puloverjev in dvoje rokavic in z nami vred napolnili 2 kombija. Čez
dobri dve uri smo občutili pravi zimski mraz in veter, ko smo stopili iz
gondole na vrhu italijanskega dela Kanina. Izjemen pogled je zasenčil
utripajoč termometer, ki je nesramno kazal -8°C. Po 6 urah smučanja,
padanja, kotaljenja, kepanja, smejanja in srkanja čaja smo le še popadali nazaj na sedeže kombijev. Ko se je avto segrel, se je slišalo le še tiho
dihanje in smrčanje. Ker se od super družbe še nismo želeli poslovit,
smo se na poti ustavili še na pici, da smo se skupaj še enkrat nasmejali
prigodam norega začetka novega leta.
Eva Žukovec
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KOPANJE V ČATEŠKIH TOPLICAH
petek, 28. 12., smo se ministranti, koledniki, pevci, ki smo v božičnem času sodelovali vsak na svoj način, odpravili na kopanje v
Čateške toplice. Odpravili smo se v jutranjih urah in vrnili v večernih,
polni veselja. Imeli smo se odlično, veliko smo plavali, kartali in na
vmes še kaj pojedli. Bilo je res lepo.
Anej

V

PREDSTAVITEV BIRMANCEV
času pričakovanja rojstva Odrešenika so pri nedeljskih svetih mašah sodelovali tudi birmanci. Skupaj s svojimi birmanski voditelji
so pripravili uvode v dele maše, prošnje, najbolj pridne skupine pa tudi
zahvale. Ker se s sveto birmo vključujejo v cerkveno občestvo, so se na
prvo adventno nedeljo tudi predstavili, da jih bomo prepoznali in lažje
sprejeli.
Če ste bili med adventnimi mašami pozorni, ste lahko opazili, da
so se odlično znašli pred mikrofonom. Lepo bi bilo in dobro se bodo
počutili, če jim to tudi poveste. Vsaka pohvala in topla beseda bo dobrodošla, saj vsi vemo, kako težko je nastopati pred množico. Ni samo
po sebi umevno, da mladi sodelujejo pri sveti maši. Danes pravzaprav
ni samoumevno, da mladi sploh so pri maši. Zato lahko včasih potrpimo preglasno klepetanje ali hihitanje. Birmanski voditelji nikakor ne
opravičujemo tega in jih bomo še naprej skrbno opominjali, ampak
včasih se vse te energije preprosto ne da ukrotiti. Vzgoja je pač dolgotrajen proces.
Tudi vseh 44 letošnjih birmancev je dobilo svoje duhovne botre.
Vsak duhovni boter bo molil za svojega birmanca vse do birme ali
morda še dlje. »Delajte dobro in pustite vrabčkom čivkati!« Iskrena
hvala vsem, ki ste izkazali pripravljenost delati to veliko dobro delo, in
tudi tistim, ki boste pustili vrabčkom čivkati in jim namesto strogega
opomina namenili kakšno molitev.
Rem Marič
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KOLEDOVANJE NA RAKOVNIKU
oledovanje je star slovenski običaj in ima na Rakovniku več 10-letno zgodovino. Poglavitno poslanstvo kolednikov je, da voščijo
blagoslov v novem letu in oznanjajo rojstvo Jezusa. Poleg tega nabirajo
tudi darove za naše misijonarje in misijonarke, ki delujejo na različnih koncih sveta. Gradivo za akcijo prejmemo iz misijonskega središča
Slovenije, ki že štiriindvajseto leto spodbuja župnije in mlade k organizaciji koledovanja. Koledovanje se vsako leto začne po božiču, na
praznik sv. Štefana, in se zaključi s praznikom svetih treh kraljev.
Na Rakovniku so do nedavnega povečini koledovali ministranti. Ko
so začeli s koledovanjem moji sinovi, sem opazil, da se fantje ne znajdejo s seznamom naslovov in so bolj kot ne slepo trkali na vrata. Ker
pa mesto ni podeželje, so lahko naleteli tudi na slab odziv. Ponudil sem
pomoč pri organizaciji koledovanja tako, da sem leta 2011 zbral vse
razpoložljive naslove, jih izrisal na karte ter razdelil na skupine. Prvi
tak seznam z naslovi in kartami je imel nekaj manj kot 200 naslovov in
je bil razdeljen na 13 delov.
Že nekaj let je odziv mladih dober, saj radi sodelujejo pri lepem
slovenskem običaju. Koledniška akcija pri nas je osredotočena na dan
po božiču. Župljane se obvešča, da bo potekala akcija in odziv je vedno
dober. Vsako leto je prijavljen kakšen dom več, vendar je v tako veliki
župniji, kljub 350 naslovom, še vedno dovolj prostora. Akcija poteka
skupaj s sosednjo župnijo Črna vas, kjer je 50 naslovov. Skupaj je letos
v akciji sodelovalo 19 koledniških skupin − skupaj skoraj 100 otrok
in animatorjev. Koledniško akcijo smo zaključili v nedeljo na praznik
gospodovega razglašenja s praznovanjem (igro in vročo čokolado) za
vse, ki so sodelovali v koledniški akciji.
Vsako leto na različne načine pozivamo, naj posamezne družine,
ki niso bile obiskane, javijo svoj naslov za obisk kolednikov. Pravega
odziva ni, saj na ta način prispejo le posamezni naslovi. Največ novih
naslovov pride iz terena, ko koledniki povprašajo, koga od sosedov iz
ulice, bi še lahko obiskali. Tukaj potrebujejo vašo pomoč, da jih malo
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povprašate, kje so bili in kam so še namenjeni. Na tak način bomo
lahko novico o rojstvu Odrešenika ponesli tudi v domove, kjer niso
seznanjeni s koledniško akcijo.
Prazniki in novoletne počitnice niso namenjeni le počitku in nabiranju novih moči za delo v novem letu. Številni mladi del tega časa in
svojega truda namenijo soljudem. S tem jim vračajo pogum in prižigajo lučke rešitve v temino življenja. In naj tako tudi ostane, saj tudi v sedanjih časih upanje ne sme ugasniti. Zato naj kolednike in vse, ki brez
pomisleka darujejo svoj dar, spremlja Njegova ljubezen in blagoslov.
Toni Švigelj
MNOGE LUČKE NA POTI DO BETLEHEMA
ožična devetdnevnica je bila (tudi) letos zelo lepa. Tudi skrbno
postavljene jaslice pisanih barv so stopnjevale pričakovanje Božiča − pohvala Sebu in sodelavcem.
Za petje psalmov in Magnifikata so se letos aktivirali člani raznih
župnijskih in gostujočih skupin ter družine, z orglami pa so jih zvesto
podpirali naši organisti. Tudi adventne pesmi so bile letos zelo pisane
in podprte z različnimi glasovi in inštrumeti. Res, po- in za- HVALA!
Lepo in spodbudno je slediti medgeneracijski pisanosti vseh, ki so s
petjem vsak večer iskreno spodbujali vse prisotne: »Kralja, ki prihaja,
pridite, molimo!«
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Vsak večer je zgodbo prebral eden od očkov − članov družin otrok
iz župnije. Letos smo lahko prisluhnili pripovedim mnogih − različno
vpletenih v dogajanje v dneh pred Jezusovim rojstvom − izpred slabih
2000 let. V zgodbah so nastopali pastir, osel, pes, Jožef … Povzetek
le-teh bi vam najboljše obnovili vsi prisotni otroci, saj so vsak večer
zbrano poslušali, kaj (in komu od vseh vpletenih) se bo pripetilo tik
pred Jezusovim rojstvom.
Zelo zvesto in v velikem številu so skozi vse dni 9-dnevnice pri sveti
maši in v procesiji tik pred zaključkom sodelovali ministranti − mlajši
in starejši. Skrbno so prav vsak večer zase in tudi za male sprehajalce
prižigali lučke, ki so svetile na zadnjem potepu po cerkvi. Zvesti pri
obisku sv. maše in božične 9-dnevnice so bili tudi letos birmanci. V
jaslicah se je trop njihovih ovc precej hitro večal. So se pa števila le-teh
kar pogumno krepila tudi pri ostalih veroučencih − pohvala otrokom
in mladim za številčno lep obisk ter vsakodnevno pripravo na Jezusovo
rojstvo. In hvala tudi staršem, ki so bili zvesti vozniki in živa družba pri
mašnem dogajanju.
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Tik pred koncem maše smo vsak večer spremljali dekle in fanta −
vsak večer sta to vlogo prevzela birmanca, ki sta se oblekla v Marijo
in Jožefa na poti proti Betlehemu − in njune premike so na poti do
Betlehema razsvetlile mnoge lučke. Veliki romarji so s svojimi lučkami usmerjali po poti skoraj že starša Novorojenega Kralja. Bili so tudi
spodbuda mlajšim, da so še bolj skrbno nosili svojo lučko po dolžini
cerkve ter nazaj.
Iskrena HVALA vsem, ki ste se letos prvič potrudili z lučkarsko
aktivnostjo za večje ter male romarje. Kar nekaj babic je povedalo,
da je bilo za njihove vnuk(inj)e nepozabno to večerno udejstvovanje
pri procesiji. Punčk niso uspeli prepričati niti starši, da bi se udeležile
ogleda lučk v mestu. Le-te so bile nične v primerjavi z lučko, ki je vsak
večer po-svetila Mariji in Jožefu na poti do Betlehema.
Naj enake lučke, ki so žarele vsak večer božične 9-dnevnice, še dlje
svetijo v srcih vseh, ki so se s tem znamenjem letos še posebej trudili in
tistim, ki smo bili ob potki proti Betlehemu, napolnjeni z Lučko Svete
družine… ;)
Monika

MIKLAVŽEVI POMOČNIKI
a predvečer svojega godu, 5. decembra, je tudi letos sv. Miklavž
obiskal otroke v naši župniji. Ker se mu je spet mudilo, je svojo
pekarno zapustil nekoliko v neredu, pravzaprav precej razmetano, zato
čistilki (Evi Žukovec) ni preostalo drugega, kakor da v roke prime metlo in krpo. Skozi zabavno igrico, ki sta jo napisali Klavdija Žnidaršič in
Monika Bukovec, smo spoznali, kako naporno je Miklavževo poslanstvo, saj ga je zaradi starosti zabolelo v križu, zato so mu pri prebiranju
pisem in pripravi daril pomagali angelčki in celo parklji so uvideli njegovo stisko ter priskočili na pomoč. Med otroke je ob pomoči angelov,
ki sta jih v lep sprevod razvrstili Karmen Žnidaršič in Tina Ključevšek,
razdelil tristo daril, nekatera je bilo potrebno še dodatno zaviti, za kar
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sta se takoj ponudila dva parklja, ki sta si pri delu pomagala s toaletnim
in časopisnim papirjem. V Miklavževi zlati knjigi so angeli med obdarovanjem zapisovali dobra dela. Da pomita posoda in pospravljanje
sobe, pa pomoč sošolcem in podobno ne bi šlo prehitro v pozabo, smo
vso to pridnost lahko spremljali preko projekcije na platnu. »Pridi sveti
Miklavž,« sta prepevala otroški in mlajši mladinski pevski zbor pod
vodstvom Neže, Patricije, Gabi in Eve.

JASLICE SO OŽIVELE
adnja večera sobote in nedelje v letu 2018 sta na igrišče SMC privabila pisano druščino mladih, starejših, pevcev, otrok in tudi živali. Špalir prijaznih pastirjev in ljubkih angelov, topli plameni ognja in
tiho prepevanje so vabili ljudi, da se za trenutek ustavijo pred vrvežem
zadnjih decembrskih dni.
Najprej so mladi igralci, povečini letošnji birmanci (Maša, Julija,
Lara, Zarja, Filip, Tibor in Toni; kot zamenjava tudi Lili in Zarja), zaigrali igrico Telefon pod zvezdami, ki jo je napisala Barbara Kastelec.
V njej so z najstniško razigranostjo pokazali, da z dobrimi deli in sodelovanjem lahko premagujemo vsakodnevne komunikacijske zaplete
in negujemo prijateljstvo. Angelsko petje skupine Navdih (in naslednji
večer pevk mladinskega pevskega zbora) nas je vpeljalo v zgodbo o

Z

VARUJ NAS MATI 12

januar 2019, številka 1

UTRIP V SMC

Jezusovem rojstvu, ki jo je povedal Blaž Lesnik, sicer tudi režiser predstave. Nato je na oder prišla sveta družina v spremstvu pastirjev in angelov, ki so počastili Novorojenega. Vse zbrane je v zaključku povezala
melodija 200-let stare božične pesmi Sveta noč in blagoslov, ki ga je
podelil g. župnik.
Kljub mrazu se je v nadaljevanju večina zadržala zunaj ob čaju, kuhanem vinu in piškotih, mladi so se ogrevali na nogometnem igrišču, nekateri pa so se družili tudi v notranjosti SMC, kjer je bila poleg običajnih aktivnosti pripravljena tudi delavnica za otroke ter ogled foto razstave jaslic.
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Žive jaslice bi seveda težko uspele brez več tehničnih ekip. Oder in
ograjo za živali so pod vodstvom Janeza Smoliča pripravili Ivan Ključevšek, Stane Modic, Slavko Kozin, Tone Petrič in Franc Flajnik, za
sceno je poskrbel Jernej Železnik. Živali sta pripeljala Janez Kržič (ovce
in koze) in Aljaž Lohkar (ponija iz kmetije Bulc). Tudi za ozvočenje je
tokrat skrbela večja ekipa tehnikov: Urban Barbič, Matic Snoj, Samo
Remec, Gal Nagode. Pod celotno organizacijo in koordinacijo pa lahko
podpišemo kar oba kaplana, Jureta Babnika in Janeza Suhoveršnika.
Igro Telefon nad zvezdami so mladi pod mentorstvom Blaža Lesnika
posneli tudi na Radiu Ognjišče, kjer jo je bilo mogoče slišati v Sobotni
iskrici in na prvi dan novega leta zvečer. Vsi zamudniki jo še vedno
lahko izbrskate v radijskem arhivu.
TKL
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20 LET GLASBENE ŠOLE RAKOVNIK
čenci, starši, učitelji in salezijanci so se zbrali v svetišču Marije
Pomočnice, ki stoji tako rekoč poleg Glasbene šole Rakovnik, k
sveti maši in se s svojimi talenti in darovi zahvalili Gospodu za 20 let
delovanja Glasbene šole Rakovnik.
Sveto mašo je vodil salezijanski inšpektor Marko Košnik, ki je v pridigi izpostavil povezanost glasbe, vzgoje in evangelizacije. Čeprav 20
let ni dolga doba, se lahko veselimo in radujemo, saj se je z glasbeno
šolo na Rakovniku rodilo nekaj novega, kar lepo raste in bogati duhovno in kulturno podobo celotne skupnosti. Veselimo se, da glasbena
šola deluje v don Boskovem duhu, da v mladih odkrivamo in spodbujamo talente, preko njih pa Božjo navzočnost. Zato je Glasbena šola
Rakovnik posebna. Don Bosko je imel uvid v mlade. V njih je odkrival
dobro. Tudi sodelavci glasbene šole se trudijo v otrocih in mladih odkriti več kot le nadarjenost. Postajajo njihovi spremljevalci in prijatelji v današnjem hitro se menjajočem življenju. Snovalci in pobudniki
Glasbene šole Rakovnik so pogumno odgovorili na tedanje potrebe
in priložnosti ter zasejali seme. Ko ob praznovanju pogumno gledamo naprej, smo hvaležni dobremu Bogu, da se v don Boskovem duhu
ljubezni do mladih v glasbeni šoli nadaljuje njegova pesem veselja in
pesem sanj.
Pri sveti maši so sodelovali kitarski orkester ljubiteljskega programa, godalni orkester, združeni pevski zbor glasbene šole in župnije
Ljubljana Rakovnik ter posamezni učenci s svojimi mentorji, ki so
obogatili bogoslužje z igranjem in petjem. Ob koncu svete maše se je
vodja Glasbene šole Rakovnik Andrej Benedik zahvalil staršem, učiteljem, učencem, nekdanjim učencem in učiteljem ter salezijancem, ki
so kakorkoli pomagali k rasti glasbene šole. Posebej je izpostavil tudi
začetnika salezijanca Metoda Ogorevca ter svoja predhodnika Polono
Stegu in Marka Ušeničnika, ki so postavili temelje delovanju Glasbene
šole in razvijali njeno posebnost, ki ni le v poučevanju, temveč v vzgoji
prek glasbe.

U
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Posebno zahvalo je namenil mnogim znanim in skritim dobrotnikom, ki duhovno in materialno podpirajo delovanje Glasbene šole Rakovnik, da lahko raste in nudi znanje in zavetje mladim, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo ali pa stopajo na pot svojega bodočega poklica.
Ob koncu svete maše je sledila pogostitev v prijateljskem druženju in
klepetu v avli Majcnove hiše.
Praznovanja ob 20. obletnici delovanja Glasbene šole Rakovnik se
bodo nadaljevala skozi vse leto: 5. februarja bodo v don Boskovi dvorani Glasbene šole nastopili nekdanji učenci; 15. maja organizirajo koncert komornih zasedb učencev ljubiteljskega programa; 14. junija pa
bo potekal slavnostni koncert v Slovenski filharmoniji.

MLADINSKI ZBOR V ZAGREBU
evci rakovniškega pevskega zbora smo se v petek, 29. decembra,
odpravili na celodnevni izlet v Zagreb, da bi še sami začutili praznični utrip in skupaj preživeli prijeten dan. Preden smo se odpravili
smo se okrepčali s pico, da bi lažje prenašali “napor”, ki je bil pred nami.
Vzdušje je bilo primerno prazničnemu času, iz kombija je odmevalo
petje, ki ga je spremljal zvok kitare. Celo ogromna množica ljudi nam
ni pokvarila prešernega razpoloženja. Izlet smo zaključili z zagrebškim
tradicionalnim pecivom, ki se imenuje “uštipci”. Izlet je uspel na celi
črti in komaj čakamo naslednje leto!
P.

P

ADVENTNI DUHOVNI VEČER ZA MLADE
petek, 21. 12. 2018, smo se v kapeli Majcnove hiše na Rakovniku zbrali mladi iz domače župnije, pridružili pa so se nam tudi
mladi iz Želimelj in Polhovega Gradca, da bi se pred rojstvom Odrešenika ustavili in mu v naših srcih pripravili prostor, kjer se bo lahko

V
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rodil. Na začetku smo se ob pomoči vprašanj poglobili v svoje življenje ter pripravili svoja srca na sv. spoved. Celoten prvi del je s slavilno glasbo obogatila glasbena skupina Navdih, ki je tudi nas povabila, da smo skupaj zapeli Bogu. Vse svoje težave, prošnje in zahvale pa
smo lahko izročili Jezusu, ki je bil med nami navzoč v podobi kruha.
Nato smo se odpravili v cerkev, kjer smo imeli možnost pristopiti k sv.
spovedi. Na koncu je sledilo še sproščeno druženje ob prigrizkih in
čaju v prostorih SMC-ja. Naslednji duhovni večer bo v postnem času.
Lepo vabljen, da se nam pridružiš!
Ana Dobnikar
BODI HVALJEN Z VZHAJAJOČIM SONCEM

Ob vzhajajoči jutranji zarji
te slavimo, o Gospod!
Ti si Odrešenik celotnega stvarstva.
V svoji milosrčnosti
nam podeli nov dan,
napolnjen s tvojim mirom.
Odpusti nam naše dolge.
Neomajno zaupamo vate.
Ne skrivaj se pred nami.
V svoji ljubeči previdnosti skrbiš za nas.
Ti edini poznaš našo slabost.
O Bog, ne zapuščaj nas.
Amen.
Iz molitve sirske Cerkve
Youcat, Molitvenik za mlade
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19. januar
ARSENIJ
rf ali grško Kerkira je najsevernejši grški otok. Njegovo glavno
mesto, ki se prav tako imenuje Krf, je sedež pravoslavne metropolije. Pred dobrimi tisoč leti je škofijo Krf, tedaj še v naročju katoliške
cerkve, vodil sv. Arsenij (Arsen). To ime je pogosto pri kristjanih v
balkanskih deželah, znano pa je tudi v Egiptu in na jugu Italije. Srbska
cerkev njegov god praznuje 28. oktobra, na grških in latinskih koledarjih pa je zapisan 19. januarja.
Doma je bil v palestinski Betaniji. Ko mu je bilo dvanajst let, se je
pridružil menihom v sirski Selevkiji, se tam izobrazil v svetih znanostih in prejel mašniško posvečenje. Po obisku Svete dežele, svoje domovine, je stopil v službo carigrajskega patriarha Triofona. V službi
se je dobro izkazal, zato ga je novi patriarh Teofilakt postavil za škofa
na Krfu. Tudi kot nadškof je ohranil svoje priljubljene meniške navade
in se je večkrat umaknil v skalno duplino blizu mesta Krf. Tam je cele
noči prebedel zatopljen v molitev. Zadnja leta vladanja cesarja Konstantina VII. se je odpravil v Carigrad, da bi na dvoru zagovarjal posebne pravice otoka Krfa. Nazaj grede je hudo zbolel in umrl v Korintu.
Pokopali so ga v cerkvi sv. Petra in Pavla na Krfu.

K

22. januar
LAVRA VICUNA
lažena Lavra Vicuna se je rodila v premožni družini v Čilu. Po
moževi smrti je mati prišla pod vpliv bogatega zvodnika in z njim
odšla na jug Argentine. Deklico Lavro so vzele v zavod sestre salezijanke in jo leta 1901 pripravile na prvo obhajilo. Lavra je veliko molila s
sestrami in bila sprejeta v Marijino družbo. Ko je obiskovala mamo, je
videla, kako jo njen gospodar izkorišča, nadlegovati pa je začel tudi njo
in obe pretepal. Odločila se je, da bo za spreobrnjenje svoje mame darovala svoje življenje. Naredila je zasebno obljubo pokorščine, uboštva
in čistosti, potem pa je njeno življenje hitro pojemalo. Njena prošnja
po spreobrnjenju matere je bila uslišana tik pred smrtjo, 22. januarja

B
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1904. Leta 1988 jo je papež Janez Pavel II. ob obisku don Boskovega
mesta (Colle don Bosco) kot najmlajšo dotlej, ki ni bila mučenka, prištel med blažene. Je zavetnica žrtev spolnih zlorab, tistih, ki so v mladosti izgubili starše, Argentine in mučencev.

DRUŽINA, KI ŽIVI VESELJE

Pod Božjim varstvom:
Slavil bom GOSPODA ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Z GOSPODOM se hvali moja duša,
ponižni naj slišijo in se veselijo.
Poveličujte z menoj GOSPODA, povzdigujmo njegovo ime vsi skupaj.
Iskal sem GOSPODA in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil.
Glejte nanj, da boste žareli, vaši obrazi naj se ne sramujejo.
Ta nesrečnik je klical in GOSPOD je slišal,
iz vseh njegovih stisk ga je rešil.
Angel GOSPODOV utrjuje tabor okrog tistih,
ki se ga bojijo, da jih rešuje.
Okusite in glejte, kako dober je GOSPOD.
Blagor možu, ki se zateka k njemu!
Bojte se GOSPODA, vi, njegovi sveti, saj nič ne manjka njim, ki se ga
bojijo.
Mladi levi trpijo pomanjkanje in stradajo, a tistim, ki iščejo GOSPODA, ne manjka nič dobrega.
(Ps 34,1–11)
udi zadnji vidik je iz božje besede: družina, ki živi veselje. V izbranem psalmu je izraz: »ponižni naj to slišijo in se veselijo«. Ves
psalm je himna Gospodu, viru veselja in miru.
In v čem je vzrok tega veselja? Je v tem, da je Gospod blizu, da po-

T
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sluša vpitje ponižnih in jih osvobaja zla. O tem piše tudi sv. Pavel: »Veselite se v Gospodu zmeraj. Gospod je blizu«.
Vsak naj ponese v svojem srcu domov kot nalogo, ki jo je treba
narediti. Sam naj si odgovori. Vprašaj se: kako je z veseljem v tvojem
domu? Kako je z veseljem v tvoji družini? Vi sami odgovorite na to.
Dobro veste, da resnično veselje, ki ga okušate v družinah, ni nekaj
površinskega, ne prihaja zaradi stvari, zaradi ugodnih razmer.
Resnično veselje prihaja iz globoke skladnosti med osebami, ki jo
vsi v srcu čutijo in hkrati čutijo lepoto ob tem, da so skupaj, da se medsebojno podpirajo na poti življenja. Osnova tega globokega čutenja
veselja je božja navzočnost, božja navzočnost v družini, sprejemajoča, usmiljena in spoštljiva ljubezen do vseh, predvsem pa potrpežljiva
ljubezen.
Potrpežljivost je božja krepost, ki nas v družini uči, da imamo drug
do drugega to potrpežljivo ljubezen. Da smo potrpežljivi. Potrpežljiva
ljubezen. Samo Bog zna ustvariti skladnost v različnosti.
Če ni božje ljubezni, tudi družina izgubi skladnost, prevladajo posamezni interesi, ugasne veselje.
Medtem pa družina, ki živi veselje vere, to spontano posreduje naprej. S tem je sol zemlje in luč sveta ter kvas za vso družbo. Vesele
družine ...
Drage družine, živite vedno z vero in preprostostjo kot sveta nazareška družina. Naj bosta Gospodov mir in veselje vedno z vami!
‚‘Celo ptica si najde dom,
lastovka gnezdo zase,
kamor položi svoje mladiče,
pri tvojih oltarjih,
GOSPOD nad vojskami, moj Kralj in moj Bog.
Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši: še te bodo smeli hvaliti. ‚‘(Ps
84,4–5)
Sledimo božji ljubezni v svojem srcu, poiščimo pot in mir v sodeloVARUJ NAS MATI 20
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vanju z bližnjimi. Mir in upanje vsem ljudem, ki so v stiski, in vsem, ki
darujete in pomagate.

DRUŽENJE ZA STAREJŠE V NAŠI ŽUPNIJI
Januarja se že ENAJSTO leto nadaljujejo druženja starejših v okviru
naše župnije. Veseli smo, da se skupina redno srečuje vsak drugi torek
ob 9.00 v dvorani župnišča. Skupina ni zaključena družba, zato se še
vedno lahko vključite, lahko tudi samo občasno. PRISRČNO VABLJENI!
Letos so bila del srečanj tudi predavanja oz. pogovori, ki so koristni
za vsakdanje življenje mlajših in starejših. Hvala vsem dosedanjim gostom za popestritev druženja, za kulturni dan, v decembru še posebej
Miklavžu in hvala našim sodelavkam Karitas za pripravo srečanj.
V februarju se pridružite 12. 2. 2019 ob 9.00. Gost bo g. Tone Kuntner, naš igralec in pesnik ter velik domoljub, podoživimo naš kulturni
praznik.
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v januarju: četrtek, 24. 01. 2019, od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar.

RAZVEDRILO
ZAMUDA – Janezek deset minut prepozno prihiti v šolo. Na vratih
sreča ravnatelja, ki zasika: »Deset minut prepozen!« – Janezek pa: »Jaz
tudi.«
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Vaš župnik Mirko : O p o z o r i l o!
NAPOVEDAN OBISK ZNANEGA NOVODOBSKEGA
GURUJA NEALA DONALDA WALSCHA V LJUBLJANI
9 in 20. januarja 2019 bo Slovenijo obiskal svetovno znani newagevski guru Neal Donald Walsch, ki je avtor uspešnice Pogovori z
Bogom. Na Gospodarskem razstavišču bo vodil dvodnevni seminar, ki
je že nekaj časa reklamiran z jumbo plakati in preko družbenih omrežij. Trenutno je eden največjih novodobskih gurujev, ki priteguje velike
mase.
Negova govorica je izredno spretno podobna krščanski, tako da je
ob prvem stiku tudi kristjanu težko prepoznati, da njegov bog, s katerim naj bi bil pred leti v stiku preko avtomatske pisave, nima nobene
povezave s krščanskim Bogom; marveč mu nasprotuje. Iz naslova Pogovori z Bogom pa se še ne da razbrati, za katerega b/Boga gre, zato je
lahko privlačen za marsikaterega kristjana in iskalca Resnice. Zato je
prav, da dušni pastirji zlasti po večjih mestnih središčih, svoje vernike
obvestijo o napovedanem dogajanju.
Kot primer popolnoma nasprotnega nauka krščanskemu razodetju
sta navedena samo dva primera:
»Kar opisujete kot Adamov padec, je bil dejansko njegov vzpon – največji posamični dogodek v zgodovini človeštva. Kajti brez njega ne bi bilo
sveta medsebojnih odnosov, sveta relativnosti. Dejanje Adama in Eve ni
bilo izvirni greh, ampak pravzaprav izvirni blagoslov. Zahvaljevati bi se
jima morali iz vsega srca – kajti ko sta kot prva „napačno“ izbrala, sta Adam
in Eva ustvarila možnost kakršnekoli in vsakršne izbire« (Walsch, Pogovori
z Bogom: nenavaden dvogovor, 1. knjiga, 61).
Boga predstavlja, da ni »nekakšno vsemogočno bitje, ki prisluhne vsem
prošnjam (...). Motiš se, če verjameš, da je Bog stvarnik in tisti, ki odloča
o vseh stvareh v tvojem življenju. Bog je opazovalec, ne stvarnik (...). Z življenjem ravnaš, kakor se ti zdi. V tem smislu je tvoja volja zate božja volja.
Svoje življenje živiš kakor ga pač živiš, in jaz pri tem nimam besede ... Ni mi
mar, kaj počnete, in to slišite s težkim srcem (Walsch, 22-23).

1
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V zvezi z njegovim obiskom se dogaja velika medijska reklama:
https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/prihaja-v-slovenijo-od-brezdomca-do-duhovnega-vodje-479399
- tudi na FB pod »Potovanje duše«.
Daljši članek o njem je napisal prof. br. Josip Blažević
glej: https://www.bitno.net/vjera/pitajte-svecenika/neale-donald-walsch-hrvatska/

KOLEDAR:
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 molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 2. 1.: smučanje za ministrante, pevce, animatorje, skavte.
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 Jezusovemu Srcu; ob 19.30 biblična skupina.
PET, 4. 1.− SOB, 5. 1.: vikend za bend FZL.
SOB, 5. 1.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; tretji sveti večer.
SOB, 5. 1.–NED, 6. 1.: zimovanje za skavte iz klana.
NED, 6. 1.: PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA (TREH
KRALJEV); sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob
14.30 praznovanje za kolednike; pri vseh sv. mašah nas
obiščejo koledniki.
PON, 7. 1.: ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 8. 1.: ob 9.00 srečanje strarejših; po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v stiski; ob 20.00 katehumenat.
ČET, 10. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino; ob 19.30 v Rakovniškem gradu
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Večer sodobne krščanske glasbe, predstavi se skupina Kam?
PET, 11. 1.–NED, 13. 1.: usposabljanje salezijanskih animatorjev v Veržeju.
NED, 13. 1.: Jezusov krst; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob
14.00 srečanje Vera in luč.
PON, 14. 1.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega
sveta.
TOR, 15. 1.: po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v
stiski; ob 20.00 katehumenat.
SRE, 16. 1.: ob 19.15 sestanek staršev prvoobhajancev.
ČET, 17. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 18. 1.: ob 17.00 priprava na krst; ob 19.30 mladinska sv. maša v
hišni kapeli.
NED, 20. 1.: 2. nedelja med letom – pri nas nedelja sv. pisma; sv. maše
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 izročitev Svetega pisma birmancem; ob 19.30 skupina za pare;
ob 19.30 predavanje Boštjana Harija: Zdravje in molitev.
PON, 21. 1.–PET, 25. 1.: teden adoracije pri verouku.
TOR, 22. 1.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 23. 1.: zakonska skupina Iskrice.
ČET, 24. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 25. 1.–NED, 27. 1.: skavti iz čete – zimovanje.
SOB, 26. 1.: ves dan celodnevno češčenje; od 9.00 do 14.00 don Boskov
dan za otroke in starše; duhovna obnova skupine za žene.
NED, 27. 1.: 3. nedelja med letom – don Boskova nedelja; sv. maše ob
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 podelitev misijonskega križa Poloni Dominik in sprejem animatorjev.
TOR, 29. 1.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 31. 1.: praznik sv. Janeza Boska; uro pred sv. mašo molitev pred
Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino;
ob 12.00 v naši cerkvi sv. maša Gimnazije Želimlje.
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FEBRUAR 2019
PET, 1. 2.:

spomin rajnih salezijancev; prvi petek; obisk bolnikov na
domu; posvetitev Jezusovemu Srcu.
SOB, 2. 2.: svečnica – dan posvečenega življenja; prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 3. 2.: 4. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; pri sv. maši 15.00 SREČANJE OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV vse Slovenije.
PON, 4. 2.: ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 5. 2.: po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v
stiski; ob 20.00 katehumenat.
SRE, 6. 2.: ob 20.00 biblična skupina.
ČET, 7. 2.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 v Rakovniškem
gradu Večer sodobne krščanske glasbe – predstavi se rakovniški bend FZL.
PET, 8. 2.: ob 19.00 srečanje organistov ob Prešernovem dnevu.
PET, 8. 2.–NED, 10. 2.: duhovno družabni vikend ministrantov.
NED, 10. 2.: 5. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; ob 14.00 srečanje Vera in luč.
PON, 11. 2.: Lurška Mati Božja – svetovni dan bolnikov, po sv. maši
procesija z lučkami k lurški kapeli; ob 19.00 Karitas; ob
20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta.
TOR, 12. 2.: ob 9.00 srečanje starejših; po večerni sv. maši v hiši kapeli
molitev za vse, ki so v stiski.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Miroslava Ivančič, 1955
Marija Ana Žgajnar, 1944
Pavla Orhini, 1934
Alojzija Markelc, 1928
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk
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Vsak mlad človek,
tudi najbolj zanemarjen,
je dostopen za dobroto.
Prva stvar vzgojitelja,
ki hoče doseči uspeh, je,
da poišče tisto struno,
ki je najbolj občutljiva za dobroto.
sv. Janez Bosko

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 januarju:
24. 01. 2019,
od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959
NLB. Hvala za vsak dar.

Celodnevno češčenje
Najsvetejšega
bo v soboto, 26. januarja.
Vabljeni čez dan,
da počastimo
Jezusa v Najsvetejšem
zakramentu.
Zaključek s sv. mašo
ob 18.30.

Molitvena osmina
za edinost kristjanov poteka
od 18. do 25. januarja.
Pri sv. mašah bomo še posebej
razmišljali in molili za edinost.

