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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 5,1–11
DRUGAČNA PRAVILA RIBIŠTVA

P
eter se je kar spoznal na ribištvo. Podvomil pa je, da je to podro-
čje domače tudi Jezusu, saj mu je ta sredi belega dne svetoval, naj 

odrine na globoko in vrže mreže. Tega ne bi storil noben izkušen ri-
bič. Zato je Jezusovo naročilo sicer izpolnil, a z jasnim pridržkom: »Na 
tvojo besedo.« Potihoma si je mislil: »Če se bo tu kdo osmešil, ne bom 
jaz tisti.«

Podoba pa se je kaj kmalu spremenila. Nihče ni bil osmešen. Peter 
pa se je hudo zresnil. Mreže so bile v hipu polne rib. Česa takega ribi-
štva vajeni Simon še ni doživel. Zaslutil je, da mora biti tu na delu višja 
sila, ki presega njegova ribiška izkustva.

Jezus je v tem primeru zares obšel naravne zakonitosti ribištva. No-
benega zagotovila ni dal, da bo tako delal vedno. Izkustvo kaže naspro-
tno – kaj takega se zgodi zelo poredko. Dogodek na jezeru nam hoče 
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povedati, da ima Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti. Ni odgovo-
ren nam, kdaj, kje in kako bo s to oblastjo razpolagal. Gotovo pa je, da 
bo nagrajen vsakdo, ki bo mogel reči, da se je vso noč trudil.

Petra je ob dogodku obšla groza. Začutil je bližino svetega. Čeprav 
mu Jezus ni ničesar očital, je nenadoma prepoznal v sebi takšnega gre-
šnika, da je čutil dolžnost to javno izpovedati. Pred tem ni bil nič manj 
grešen, a mu je bila grešnost prikrita. Ko pa je ob čudežnem ribolovu 
žarek Božje luči posijal v njegovo notranjost, je spoznal vso bedo svoje 
duše. Skril bi se, bežal bi, a kam. Zato je prosil Jezusa, naj gre On proč. 
Božja svetost in človeška grešnost ne spadata skupaj. To je vedel tudi 
Jezus. Ni šel proč in tudi Petra ni odslovil. Poskrbel pa je, da se je zgo-
dilo nekaj drugega. V trenutku, ko je Peter grešnost priznal, je ni bilo 
več. Odstranila jo je ista Jezusova moč, ki je napolnila Petrovo mrežo z 
ribami. Peter je postal usposobljen drugačnega ribištva: postal bo ribič 
ljudi.

Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

K
jerkoli se je pojavil Jezus, se je okrog njega zbrala množica, da bi ga 
poslušala. Ko se je na začetku svojega poslanstva oznanjanja pojavil 

ob Genezareškem jezeru, ni bilo nič drugače. Ker je zbrana množica  pri-
tiskala nanj, je stopil v enega od dveh čolnov, ki so ju zapustili ribiči, in ga 
uporabil kot plavajočo prižnico, da je lažje govoril ljudem. 

Ko jih je nehal učiti, se je obrnil k Simonu (Petru), ki je bil lastnik 
čolna, v katerem je sedel Jezus, in mu rekel, naj odrine na globoko in 
naj ribiči vržejo  mreže za lov. Zahteva je bila s strokovnega vidika po-
polnoma nelogična. Simon, kot izkušen ribič, je bil najbrž prepričan: 
če so  vso noč lovili brez uspeha, bodo podnevi, ko se ribe pomaknejo 
globlje, ulovili še manj. Toda Simon je kljub vsemu rekel:  „Na tvojo 
besedo bom vrgel mreže“ (Lk 5,5b). Sledil je fantastičen ulov.

Kaj je Simona prepričalo, da se je lotil dela, ki je bilo videti neizvedljivo? Zago-
tovo je bila to vera, ki je ni proizvedel sam, ampak mu jo je vdihnil Bog, medtem 
ko je Simon izpiral mreže in z enim ali obema ušesoma poslušal Jezusa. 

UVODNIK
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To najbrž še ni bila neka močna vera, trdna kakor skala, ampak prej 
v slogu: „Velja poskusiti, škoditi ne more.“ Ta vera, ki so jo ribiči potr-
dili s tem, da so vrgli mreže, je rodila bogat sad. Ob tem je bilo Simonu 
nemudoma popolnoma jasno, da nima opravka s komerkoli, ampak s 
človekom prav posebne vrste, a ne le s človekom, kajti ob osebnem sre-
čanju z Jezusom je izpovedal svoj greh:  „Pojdi od mene, Gospod, ker 
sem grešen človek!“ (Lk 5,8b). Jezus Kristus je pravi Bog in pravi človek. 
Srečanje z Jezusom nikogar ne pusti ravnodušnega: nekatere odpre, dru-
ge zakrkne. Jezus je Simona pomiril in mu rekel: „Ne boj se! Odslej boš 
lovil ljudi.“ Jezus je imel za Simona in njegove tovariše poseben načrt. To 
malo skupino nepomembnih ljudi je začel pripravljati na oznanjevanje 
Božjega kraljestva.      

                            
Povzeto po: blogspot.com/2016/06/vrzite-mreze.html

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

BLAGOR VAM …USMILJENIM V DRUŽINSKEM VSAKDANU

B
lagri, o katerih nam spregovori Jezus, osvetljujejo tudi družinsko 
življenje. Eden od njih je tudi usmiljenost. V tej besedi se skrivajo 

potrpežljivost, odpuščanje, nežnost, zaupanje, pripravljenost na dolgo 
čakanje, veliko srce.

Usmiljenost ni šibkost, kompromis med tem, kar je dobro in kar 
je slabo, nezdrava popustljivost. Je odločno vztrajanje pri postavljenih 
ciljih ter razumevanje in potrpežljivo prenašanje naporov, negotovosti 
in napak pri doseganju teh ciljev.

KORAKI
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Usmiljenost je tudi reči ne, kadar je ne, ne da bi dopustili, da bi nas 
ganile prošnje ali da bi nas razorožilo in omehčalo vztrajanje.

V družini, kraju sodelovanja z Bogom Stvarnikom, je bolj kot vse 
drugo potrebno, da smo mu podobni. Če naj bi bili vredni imenovati se 
oče, mati in otroci, ne moremo shajati brez usmiljenja, saj brez usmilje-
nja ni ne očetovstva, ne materinstva, ne sinovstva.

In v resnici v še tako razvratnih družinah nič ne more pokončati 
usmiljenja. Tudi najbolj čudaški in zapuščeni starši so vedno pripra-
vljeni odpustiti otrokom in jih opravičevati. In tudi najbolj sprevrženi 
sinovi in hčere nazadnje vedno priznajo, da imajo radi starše, čeprav 
morda šele po njihovi smrti. 

Nam pa usmiljenje najbolj učinkovito in poglobljeno predstavi 
apostol Pavel, ki pravi: »Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte 
drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Go-
spodu … Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in 
dal zanjo sam sebe.« 

»Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu … In vi, očetje, ne grenite 
svojih otrok, temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji in opominjanju.«

Izraz »podrejeni« sicer danes vzbuja strah. Vendar tu ne gre za po-
drejenost človeške vrste, gospodarja in podložnika, nekoga, ki ukazuje, 
in drugega, ki to trpi, pač pa za vzajemno podrejenost in predvsem v 
Gospodu, kakor Gospod ravna z nami: v skrajnem spoštovanju, svobo-
di, pozornosti. Z eno besedo: v usmiljenju.   

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

KORAKI



februar 2019, številka 2VARUJ NAS MATI 5

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 14. 1. 2019

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

Prebrali smo svetopisemski odlomek 1 Pt 4,8-11.
Župnik je povzel svetopisemski odlomek. Povedal je, da čuti, da mu 

je dar vse, kar dela. Tudi farani so mu dar.
Kristus potrjuje oznanjevanje s čudeži. Vztraja tudi še po vstajenju. 
Bog je vse to naredil za človeka, dal pa mu je svobodno voljo. Bog 

vztraja z ljubeznijo. Je velik božji dar. Darovi naj bi prinašali sadove.
Kaj pa mi? Kako se darovi, sposobnosti, ki sem jih prejel, dopolnju-

jejo z darovi mojih župnijskih sodelavcev?
Na Rakovniku imamo veliko možnosti. Vključenih je veliko župlja-

nov. Moramo razločevati, kje in koliko se darovati, kje postaviti meje, 
kaj postaviti za prioriteto. 

Občestvo je nekaj živega. Lep zgled nam je, ko so očetje brali zgod-
bo pri devetdnevnici, starši so brali zgodbe pri šmarnicah. Pri vseh 
stvareh je zelo lepo, če vključimo čim prej tudi mlade.

Gospodarski svet se je na zadnji seji pogovarjal o pripravi na praznovanje 
100-letnice posvetitve cerkve. V pripravi bo potrebno urediti prezbiterij, ozvoče-
nje, svetlobo, beljenje, streho ... Predlagali so, da z marcem začnemo z zbiranjem 
darov (ofer), ob tem bi prejeli podobico posameznih delčkov naše cerkve. Pri-
praviti bo potrebno celovito rešitev. Urediti je potrebno veliko in tudi investicija 
bo velika. Želja je, da se do leta 2024 vse potrebno zaključi.

Predlagali so, da se na kratek način zapiše v župnijsko glasilo. Po-
trebna je molitvena podpora. 

Sklep: Župnik s Simonom pripravi obvestilo za februarsko glasilo. 
Namenska nabirka bo vsako prvo nedeljo v mesecu.

Pregledali smo koledar.
Sejo smo zaključili z molitvijo.

Zapisala: Barbara Flajnik

UTRIP
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ZIMOVANJE NA HAVAJIH

Zimovanje skavtskih izvidnikov in vodnic

V 
petek popoldne smo se z malo zamude zbrali na železniški postaji. 
Tam smo se vkrcali na vlak, ki nas je odpeljal do Kranja. Oprtali 

smo si nahrbtnike in se odpravili do Sv. Jošta. Pred nami se je dvigal 
strm hrib, ki smo ga z vztrajnostjo in odločnostjo premagali. Na vrhu 
nas je toplo sprejela havajska poglavarka Neža in njena desna in leva 
roka Matija. Po okusni havajski malici smo si izdelali havajske vence in 
se sprostili ob petju in druženju. Po odličnem havajskem šmornu pa 
smo se umirili in skupaj razmišljali o prijateljstvu. Kmalu smo zaradi 
utrujenosti zaprli oči in se prepustili spancu. V naslednji dan nas je 
prebudila glasna havajska glasba in odšli smo na «sproščujoč» jutra-
nji tek in za tem z veseljem pojedli zajtrk. Dopoldne so nam Havajci 
predstavili svojo kulturo od plesa, do mešanja koktajlov in preživetja v 
naravi. Po kosilu se je pridružila še Eva. 

UTRIP V SMC
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Zaradi bližajočega se vulkanskega izbruha smo se urili v hitrem reše-
vanju poškodovanih iz vode, teku po havajskih strminah in pripravlje-
nosti. Sledilo je še vitezovanje, na katerem so vodniki sedeli na svojih 
prestolih, nova vodnika, Pia in Krištof, pa sta izrekla svojo viteško zaob-
ljubo. Sledila je odlična večerja in najboljkulskinorodober zabavni večer, 
ki je minil kar prehitro. Zvečer smo z Juretom «odtekli» svetopisemski 
maraton, ko smo brali evangelije in se poglobili v Jezusovo življenje. 
Zgodaj smo šli spat, a sredi noči so začele tuliti sirene. Hitro smo stekli 
ven, kjer smo gledali vulkanski izbruh, potem pa zaspali za naslednjih 
nekaj ur. Po telovadbi in havajskem pudingu smo se odpravili pogasit še 
zadnje ostanke vulkanskega ognja. S skupnimi močmi smo pospravili 
hišo in okolico ter se s sv. mašo zahvalili za čudovit vikend, izjemne vo-
ditelje in dobro hrano, ki so jo pripravljali Žan, Beni in Urban.

         vod Kune

OB 800-ČLANSKEM ZBORU SE ZAŠIBI TUDI 

RAKOVNIŠKA CERKEV

V 
nedeljo, 3. februarja, je rakovniška cerkev spet pokala po šivih. Do 
zadnjih kotičkov (dobesedno) so jo napolnili mali pevci.

UTRIP V SMC
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Potekalo je namreč že tradicionalno srečanje otroških pevskih zbo-
rov. Letos se ga je udeležilo okrog 800 otrok iz 55 zborov. Od Kopra 
do Odrancev, od Koprivnika do Črnomlja – pokrili smo vso Slovenijo.

Otroci so se pod skrbnim vodstvom svojih zborovodij pesmi učili 
že od jeseni, a šele na srečanju so vsi skupaj zadoneli s pravim zvenom. 
Doživetje je bilo nepozabno tako zanje kot za številne starše in obisko-
valce, ki so jih prišli poslušat.

Otroško petje je spremljal 30-članski orkester, vse skupaj pa je dr-
žala v ritmu zborovodja Polona Stegu. Izvajali so mašo, ki jo je napisal 
mladi ustvarjalec Tine Bec, in pisan nabor pesmi, za katere sta aranž-
maje napisala prav tako rosno mlada Viktorija Celarc in Andrej Marin-
čič. Maševal je salezijanec Klemen Balažič.

Marko S.

MISIJONSKI KRIŽ ZA POLONO DOMINIK

L
etošnji don Boskov praznik je bil v župnij Ljubljana Rakovnik po-
seben iz dveh razlogov: mladi animatorji so po dveletnem usposa-

bljanju prejeli diplome, mlada laiška misijonarka Polona Dominik pa 
je pred celotnim občestvom prejela misijonski križ.

UTRIP V SMC
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Mašno slavje je ob gostih Jožetu Andolšku, salezijanskemu misi-
jonskemu animatorju, in Matjažu Križnarju, ravnatelju Misijonskega 
središča Slovenije, ter domačih sobratih salezijancih daroval inšpektor 
Marko Košnik, ki je Poloni tudi podelil misijonski križ. V pridigi je 
don Boska povezal tako z misijoni kot mladimi animatorji v eni sami 
besedi: veselje.

Don Bosko je z veseljem opravljal poslanstvo med mladimi, k čemur 
je povabil tudi animatorje, naj z veseljem na obrazu pričujejo in delu-
jejo med svojimi vrstniki in otroki, ki jim jih zaupajo starši. Prav tako 
letos mineva 150 let od don Boskove prve misijonske odprave, ko je 
svoje sobrate poslal v Patagonijo. Poloni, ki se ponovno odpravlja med 
svoje ljubljene Afričane v glavno mesto Etiopije, tokrat tudi uradno kot 
laiška misijonarka, je zaželel poguma, vztrajnosti in predanosti.

Vse, ki so napolnili svetišče Marije Pomočnice, je povabil, naj po-
snemamo don Boska v njegovi hoji za Jezusom in tako udejanjamo 
lastno pot svetosti, na katero smo vsi poklicani.

Polono so pri slovesnosti množično podprli domači, znanci, farani, 
salezijanci in salezijanci sotrudniki, ki jim pripada tudi sama. Z ubra-
no pesmijo in sodelovanjem so slavje obogatili člani mladinskega pev-
skega zbora pod vodstvom Tine Ključevšek, mladi instrumentalisti in 
animatorji SMC Ljubljana Rakovnik.                                           Marko S.

UTRIP V SMC
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DUHOVNA OBNOVA SKUPINE ZA ŽENE

N
a don Boskov dan za družine, 26.januarja, smo imele na Ra-
kovniku duhovno obnovo članice skupine za žene. Vodila nas 

je uršulinka s. Anka, ki nas je skozi življenjsko pot njihove zavetnice 
sv. Angele Merici nagovorila in spodbudila k osebnemu razmišljanju. 
In koliko skupnega imata Angela in don Bosko? Oba godujeta v istem 
mesecu. Obema je bilo temeljno poslanstvo skrb za mlade. Živela in 
delovala sta v Italiji. Oba sta redovna ustanovitelja.

                                                                           K. R.

DON BOSKOV DAN

V 
soboto, 26. 1. 2019, smo se na Rakovniku zbrali otroci, mladi in odrasli, ki 
imamo radi don Boska, da bi z molitvijo, pesmijo, igrami in druženjem v 

veselju praznovali njegov praznik. Ob prihodu smo se lahko posladkali s piškoti 
in pogreli s kakavom oz. kavo ter v sproščenem druženju spoznali nove prijatelje 
ali pa se že s starimi znanci pomerili v biljardu, ročnem nogometu ali zračnem 
hokeju. Po začetnem zbiranju smo se vsi odpravili v telovadnico, kjer nam je 
otroška dramska skupina uprizorila nekaj pripetljajev iz življenja sv. Janeza Bo-
ska. Nato smo razmišljali o tem, katere besede v naše življenje prinašajo veselje 
in radost ter jih prilepili na plakat ljubezni. V molitvi smo Boga prosili, da nam 
pomaga te besede v prihodnje še pogosteje uporabljati in jih živeti. Da smo Boga 
ubrano slavili tudi s pesmijo, saj že star rek pravi, da kdor poje dvakrat moli, pa 
nam je pomagal in nas spodbujal Grega Strajnar. Sledila je velika igra, v kateri 
so morali tako otroci, kot starši vklopiti svoje sive celice, da so rešili zahtevne 
izzive in na koncu skupaj sestavili don Boskovo misel: “Vsaka beseda naj nosi 
pečat ljubezni”, ki je bila rdeča nit celega dne. Po malici nas je v telovadnici s svojo 
predstavo zabavala cirkuška skupina Fuskabo. S tem se je zaključil letošnji don 
Boskov dan, vendar verjamem, da bo njegovo sporočilo še dolgo odmevalo v 
udeležencih in animatorjih. Pri tem nam bodo lahko pomagale tudi don Bosko-
ve misli oz. misli o ljubezni drugih avtorjev, ki smo jih dobili pri izhodu.

 Ana Dobnikar

UTRIP V SMC
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BESEDA, KI OŽIVLJA

D
uhovnik Ezra je dal prinesti knjigo postave pred zbor, pred može 
in žene. ... Na trgu je bral iz nje od trenutka, ko se je zdanilo, do po-

poldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Uše-
sa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave (Nehemija 8,2-3).

V kapeli Antonovega doma na Viču je potekal letošnji svetopisemski 
maraton – od 26. januarja do 1. februarja. Že za drugi dan je bila po-
vabljena tudi skupina z Rakovnika, in sicer smo se ga udeležile pred-
stavnice bralcev Božje besede, župnijske Karitas in petkove molitvene 
skupine.

Bile smo na vrsti za branje Prve knjige kraljev – prebrale smo kar 
štirinajst poglavij. To so opisi precej temne zgodovine Izraela, ko so jo 
vodili kralji, ki so večinoma »delali, kar je hudo pred  Gospodovimi 
očmi«; le redki so bili pohvaljeni, da »so hodili po poti svojega očeta 
Davida.«  

Zelo lepa izkušnja je prav poslušanje daljšega besedila Svetega pi-
sma, ki nas prestavi v tisto obdobje in pokaže, kako težko je bilo od 
nekdaj slediti Gospodovim zakonom, kajti človeške slabosti vlečejo 
navzdol. To, kar zaseje tesnobo v srcu, pa vzbudi vedno tudi hrepene-
nje po občestvu z Bogom. Ob branju Svetega pisma je to hrepenenje 
vsekakor vedno močnejše.

Res je bilo to zelo lepo doživetje, ki ga lahko priporočamo vsako-
mur.                                                                                                         Jasna

UTRIP V SMC
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SPREJEM PRIPRAVNIKOV MED ANIMATORJE

N
edelja, 27. 1. 2019, se bo za vedno vpisala v spomin 15-im pri-
pravnikom, saj so bili med sveto mašo, ki jo je s petjem polepšal 

in mladinsko obarval mladinski pevski zbor, sprejeti med animatorje. 
Za to sta bili potrebni 2 leti sodelovanja na oratorijih in drugih aktiv-
nostih, ki potekajo čez vse leto v okviru SMC-ja. Ob tem pomembnem 
dogodku, tako za animatorsko skupino kot tudi za celotno župnijo, so 
prostovoljci iz rok mentorice za animatorje Ane Hrbljan in mentorja 
za animatorje pripravnike (pisec teh vrstic) prejeli tudi diplome. Naj za 
konec še naštejem, pred kratkim še pripravnike, danes že animatorje, 
čez nekaj let pa bo morda nekdo izmed njih že pisal o sprejetju novih 
animatorjev: Žan Atanasovski, Lovro Brulec, Žiga Ferfolja, Jan Golob, 
Nika Blažka Gorjanc, Vid Ključevšek, Tinkara Korbar, Jernej Kušar, 
Lara Legat, Lucijan Marolt, Ivana Nagode, Mia Spiller, Lea Stanonik, 
Lori Vovk in Martina Žagar.                                               Aljaž Dobnikar

ZDRUŽENJE MARIJE POMOČNICE RAKOVNIK 

L
etos praznuje Združenje Marije Pomočnice 150 let ustanovitve. 
Združenje je ustanovil sam don Bosko z namenom promocije 

češčenja svete Evharistije in Marije Pomočnice. V ta namen se njeni 
člani zbiramo vsakega 24. v mesecu na skupnem srečanju. Vsaka sa-
lezijanska skupnost si prizadeva, da bi imela ob sebi Združenje Mari-
je Pomočnice. K združenju lahko pristopi vsak, ki je krščen in opravi 
dvoletno pripravo, ki se zaključi z obljubo. Ob tej priložnosti želimo 
povabiti k združenju nove člane. Lepo vabljeni vsi tisti, ki gojite iskre-
no pobožnost do Marije Pomočnice in vam je blizu skrb za širjenje in 
obrambo vere v naši družbi.

UTRIP V SMC
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Vse dodatne informacije lahko dobite pri predsednici Združenja 
Marije Pomočnice Jani Albert (tel: 041 598 715) ali duhovnem vodju 
Janezu Suhoveršniku SDB (tel: 041 691 079).                                 Janez S

OTROCI MOLIJO

 

Ž
e nekaj let imamo v tednu pred praznikom sv. Janeza Boska pri 
verouku adoracijo z otroki. Tudi letos smo prišli k Jezusu na obisk 

in ga počastili v salezijanski hišni kapeli.
Jezusu smo odprli naša srca in ostali v njegovi prisotnosti v pesmi 

in molitvi, prošnji in zahvali, premišljevanju in tišini. Ob koncu smo 
prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

Jezus nam pravi: »Jaz sem vinska trta, vi ste mladike. Ostanite v moji 
ljubezni.« (prim. Jn 15, 5.9) Pred časom sem veroučencem 5. razreda 
dala za nalogo, naj napišejo svoj pogovor z Jezusom. Spodaj objavljam 
nekaj teh pogovorov oz. pogledov v otroško dušo:

 Jezus? Kaj je Gal?
Ali verjameš, da te ljubim?
Seveda ti verjamem.
Hvala za vse dobro, kar si storil zame.
      Gal
 Nik: Poglej, malo sem zrasel.
Jezus: Ja vidim.
Nik: Bolj ko sem priden, bolj rastem.
Jezus: Seveda. A pazi tudi na duhovno rast, ne samo na telesno.
Nik: Obljubim.
      Nik
 Jezus, ti si trta in jaz mladika.
Varuješ me in me braniš.
Odpuščaš mi grehe in jaz verujem vate.
Ti si eden in edini.
In na koncu me sprejmeš k sebi v raj.
      Ana

UTRIP V SMC
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 Ti si Jezus, jaz mladika, skupaj boljša sva. Skupaj močna sva, veliko 
razmišljava in odpuščava, saj tvoja pot vodi me.

      Tadeja
 Pia in Žan Luka pa sta svoj pogovor z Jezusom zapisala kar v obliki 

pesmi:
 Jezus je trta, mi smo mladike.

Urška Albreht

VIKEND FZL

T
udi letos smo se s FZL-jem odločili, da bomo imeli intenzivni vi-
kend. Vikend je bil RES intenziven, tako v petju kot v hranjenju. 

Intenzivno smo tudi molili. In gledali fi lm. Bilo je lepo. In z nami je bil 
Jezus. Kar je še kar noro, a ne?

Neža

IZROČITEV SVETEGA PISMA BIRMANCEM

K
er je bila na letošnjo svetopisemsko nedeljo tudi izročitev misijon-
skega križa, smo se odločili, da v rakovniški župniji svetopisem-

sko nedeljo obhajamo teden prej kot običajno - to je bilo na predzadnjo  
nedeljo v januarju. Za letošnje birmance je bila posebej pomenljiva sv. 
maša ob 10.30, saj so imeli pri njej obred izročitve Svetega pisma. Po-
men obreda ni v tem, da bi birmanec dobil novo Sveto pismo, ki mu 
bi bilo izročeno. Obred je namenjen spodbudi birmancev, da bi več-
krat vzeli v roke Sveto pismo in ga brali. Zato so prejeli tudi poseben 
blagoslov, ki je namenjen bralcem Svetega pisma. Ker starši birmanca 
podpirajo pri pripravi na prejem zakramenta, so jim Sveto pismo izro-
čili oni in jih pri izročitvi pokrižali na čelu. Birmancem želimo, da bi 
jim čim bolj uspevalo uresničevati njihov sklep, da bodo redno brali 
Sveto pismo in si seveda želimo, da je bil pri vseh ta sklep iskren in v ta 
namen tudi molimo. 

kaplan Jure

UTRIP V SMC
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ANIMATORSKI VIKEND

V 
vikendu 11. – 13. januar 2019 smo bili v Veržeju. Tam smo se 
zbrali animatorji in animatorji pripravniki z različnih koncev Slo-

venije. Seveda smo imeli različne programe a smo se kljub temu družili 
skupaj. Tema in pomen celega vikenda je bil, da izvemo nekaj novega o 
oratoriju in se poglobimo v njegove štiri stebre (šola, dom, dvorišče in 
župnija). Po programih smo se pomešali z animatorji in animatorji pri-
pravniki z drugih koncev Slovenije (Maribor, Sevnica, Kodeljevo…). 

Poleg našega trdega dela pa smo se seveda tudi zabavali. Imeli smo 
cel kup različnih dejavnosti: igre notri, igre zunaj, družabni večer in pa 
tudi posti čas. Velika igra pa je potekala notri in zunaj.

Ne smemo pozabiti niti na hrano, ki je bila  izredno dobra in okusna 
z veliko izbire. Pri kosilu in zajtrku smo sedeli po naključnem vrstnem 
redu in se tako med seboj bolje povezali in spoznali.

Vikend je bil super zabaven in poln dejavnosti. Vsi smo pridobili 
nekaj novega znanja in prijateljev. 

Živa Nose

PRAZNOVANJE ZA KOLEDNIKE

V 
nedeljo na praznik Treh kraljev smo se rakovniški koledniki zbrali 
na skupnem praznovanju za vse, ki smo sodelovali v letošnji ko-

ledniški akciji. Najprej smo se šli veliko igro, ki jo je pripravil kaplan 
Janez Suhoveršnik in nas je vse navdušila. Nato smo se, kot je na tem 
praznovanju že tradicija, zbrali okrog čokoladne fontane. Narezani 
koščki banane, obliti s čokolado, so z izjemno hitrostjo izginjali v naših 
ustih, seveda nihče ni bil tako zelo spreten, da ne bi vsaj nekaj čokola-
de pristalo tudi na njegovem obrazu ali obleki. Sledilo je druženje ob 
videoigrah wii, v katere smo se tako vživeli, da je prehitro prišla ura za 
zaključek. Ena od skupin kolednikov je nato zaigrala koledniški obisk 
še pri večerni sveti maši.

SAMO KOLEDNIK

UTRIP V SMC
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INTERVJU Z NINO

Ž
ivijo.  Za začetek bi te prosila, če se lahko malo prestaviš. Kdo si 
in kaj tu počneš?

Živijo! Sem iz Sankt Peterburga, ki je, po mojem mnenju, najlep-
še mesto v Rusiji. Študirala sem »Complex Systems« v Univerzi Sankt 
Peterburg, potem vstopila na magistrski študij managementa. Zdaj se 
zelo veselim, da imam to priložnost biti prostovoljka, ker v prihodnosti 
mogoče tega ne bom imela.

Kako si izvedela za EVS program in zakaj si se odločila ravno za 
naš mladinski center na Rakovniku?

Sem vedela o programu EVS že nekaj let, vendar nisem imela časa 
za to. Ko si stara 20 let, je eno leto 5 odstotkov tvojega življenja in zdi 
se ti kot »big commitment« (velika obveza?). Ampak ko sem prišla v 
Slovenijo na študij (Erasmus+), sem se odločila, da je čas tu! Iskala sem 
EVS projekti samo v Sloveniji, zato sem bila zelo srečna, ko mi je moj 
prijatelj povedal o mladinskem centru na Rakovniku. 

Kakšno pa je tvoje delo v mladinskem centru in kaj počneš, ko 
nisi tu?

Vsak dan je drugačen, ampak ponavadi igramo različne igre z otroki 
- namizni tenis, nogomet, hokej, celo pikado, rišemo, naredimo origa-
mi. Pogosto pomagam otrokom z nalogami (angleščina in matematika 
- dva moja najljubša šolska predmeta). Trenutno pripravljam matema-
tično delavnico in sabljanje za otroke. V zadnjem času sem začela učiti 
ruščino. Ko nisem v centru, se učim slovenščino, seveda!

Kakšen je bil tvoj prvi vtis o Sloveniji, Slovencih? Kaj te je najbolj 
presenetilo, ko si prišla v Slovenijo, v čem se Slovenci in Rusi razli-

UTRIP V SMC
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kujemo, kaj je podobno?
Bila sem absolutno osupla, in še hranim moj prvi video, katerega 

sem naredila iz okna autobusa. Narava tukaj je fantastična in počutim 
se navdušena za njo! Slovenci so mi zelo všeč, ker vsi radi pomagajo, 
če potrebuješ pomoč. Zdi se mi, da Slovenci in Rusi so v tem podobni. 
Poleg tega, mislim, da so Slovenci direktni, imajo močno zvezo z na-
ravo, radi imajo šport in so nadarjeni za jezike (linguistically gift ed).  

Imaš morda kakšen nasvet oz. spodbudo za bodoče slovenske 
EVS ali kakšne druge prostovoljce, ki bi potovali v druge države?

Jaz bi rekla, da vsa vaša doživetja - pozitivna ali ne - bojo pomagala 
razkriti vašo pravo osebnost in kdo bi radi postali. Mislim, da je EVS 
dober program z različnimi priložnostmi in vsak lahko najde nekaj, 
kar bi rad delal.

BODI HVALJEN Z VZHAJAJOČIM SONCEM

Izročitev dneva
Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja,                               
ki jih bom danes storila; 
vsak utrip srca, vse misli in najpreprostejša opravila 
želim posvetiti s tem, da jih pridružim 
tvojemu neskončnemu zasluženju, 
ter zadostiti za svoje napake tako, 
da jih vržem v ognjišče tvoje usmiljene ljubezni.

O, moj Bog, zase in za vse, ki so mi dragi, te prosim milosti, 
da bi popolnoma izpolnili tvojo sveto voljo, 
da bi iz ljubezni do tebe sprejeli 
veselje in bolečine tega minljivega življenja, 
zato da bi bili nekoč za vso večnost združeni v nebesih. 
Amen.

sv. Terezija iz Lisieuxa
Youcat, Molitvenik

UTRIP V SMC
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15. februar
KLAVIDJ DE LA COLOMBIERE

Č
eščenje Jezusovega Srca je najbolj pospeševala sv. Marjeta Marija 
Alacoque, ki je s pomočjo svojega duhovnega voditelja sv. Klavdi-

ja de la Colombiere v svoji veliki gorečnosti dosegla, da se je to češčenje 
ob velikem občudovanju vernikov močno razširilo. Klavdij je bil pred-
stojnik jezuitske skupnosti. Rojen je bil leta 1641 v Grenoblu v družini 
notarja. V mladosti je imel strašen odpor do redovniškega življenja. A 
ko je to krizo prebolel, je zaprosil za sprejem pri jezuitih. Postaje njego-
ve bogoslovnega študija in redovniške vzgoje so bile Lyon, Avignon in 
Pariz. Leta 1669 je bil posvečen v duhovnika in se vrnil v Lyon. Od tam 
je odšel v Paray-le-Monial za predstojnika manjše jezuitske skupnosti. 
Postal je tudi spovednik redovnic vizitatink, Marijinega obiskanja. Bil 
je duhovni voditelj mnogim katoličanom, željnim duhovnega vodstva 
in tolažbe. Umrl je 18. februarja 1682. Med blažene ga je prištel papež 
Pij XI. leta 1929, papež sv. Janez Pavel II. pa ga je nato 31. maja 1992 
razglasil za svetnika.

18. februar
BEATO ANGELICO

J
e zavetnik umetnikov, zlasti slikarjev. Njegovo krstno ime je bilo 
Guido di Pietro Trosini. Bil je član dominikanskega reda, kjer je do-

bil ime Janez iz Fiesole. Bolj kot po teh dveh imenih je poznan po ime-
nu Fra Angelico ali Beato Angelico. Naziv „beato“ – blaženi – je dobil, 
ko je bil še živ. Prislužil si ga je s svojim slikarskim delom. Umetnost 
je doživljal kot apostolat. Njegova dela želijo biti le pridiga o Božji lju-
bezni in odrešenju, o svetu, ki je Božji čudež in zato v njem ni tragike 
in dramatičnosti. Sicer pa se je rodil med letoma 1395 in 1400 v kraju 
Vicchio blizu Firenc, a družina se je kmalu preselila v Firence, kjer je 
Guido obiskoval slikarsko šolo. 1418 je postal dominikanski redovnik. 
Svoje slikarsko znanje je najprej pokazal z miniaturami, s katerimi je 
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krasil bogoslužne knjige. Živel je v samostanu sv. Dominika v mestu 
Fiesole. Med njegove prve večje naloge spada prav poslikava tega sa-
mostana. Njegov sloves je segel do Rima in leta 1445 ga je papež Evgen 
IV. Poklical, da bi poslikal kapelo Najsvetejšega zakramenta v vatikan-
ski palači. Leta 1450 se je vrnil v Fiesole, kjer je postal samostanski 
prior. Leta 1453 je zapustil Firence in se preselil v samostan v Rimu, 
kjer je 1455 umrl.

»ZASTONJ STE PREJELI, ZASTONJ DAJAJTE« (MT 10,8)

Z
a svetovni dan bolnikov, ki je kot vsako leto 11. februarja, na god 
Lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z naslo-

vom ''Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte'' (Mt 10,8). Letošnji 27. svetov-
ni dan bolnikov se bo slovesno obhajal v Kalkuti v Indiji. 

Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino naj zaznamuje naša večja 
pozornost do bolnikov in trpečih. K temu spodbujajmo tudi tiste, ki 
so blizu bolnikom in vsem, ki zanje skrbijo. Poudarek naj bo tudi pri 
katehezi. Pozornost in hvaležnost pa pokažimo v teh dnevih tudi do 
vseh zaposlenih v zdravstvu in v drugih ustanovah. Hvala našim du-
hovnikom, ki obiskujejo bolnike po domovih in jim prinašajo Jezusa!

Božja družina: Oče, Sin in Sveti Duh.
Človeška družina: oče, mati, otrok. Neskončno popolno skladje, 

ubranost, glasba.
Ali pa: nepopolno skladje, majhni, veliki razdori. Hreščeči medse-

bojni odnosi. 
Naloga družine je: ustvariti skladje, misel na drugega, upoštevanje 

drugačnega, spoštovanje različnega, ubranost glasbe različnih glasov. 
Tudi župnija je kot domača hiša. Župnija kot stičišče vseh oblik ži-

vljenja. Vseh dob, značajev, življenjskih slogov. Vseh duhovnih gibanj. 
V župniji se barvni odtenki zlivajo v nepopisno mavrico. V taki župniji 
sem doma. V taki župniji vsi pomagamo vsakomur. 

Naš stvarnik je v svoji viziji človeškega življenja namenil neskončno 
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vrednost vsakemu človeškemu bitju brez izjeme, ne glede na čas ali 
kraj. Ljudje smo poklicani, da skupaj, kot družina, kot skupnost in kot 
narod delimo to vizijo. 

Bog je velikodušen. Bog je Ljubezen.

Veselo oznanilo je, da Bog še vedno ljubi svet preko tebe. 
Ti si božje veselo oznanilo. 
Ti si božja ljubezen v delovanju. 
Vsak trenutek prihaja kdo v stik z nami;
ljudje morajo postati drugačni in boljši, ker nas srečujejo. 
Mi moramo izžarevati božjo ljubezen.

 mati Terezija

Župnijska karitas – letni pregled dela v letu 2018:
Naša Župnijska karitas nudi pomoč ljudem z območja župnije Ra-

kovnik. Stiske ljudi so seveda različne, tako materialne kot duhovne. 
Po svojih močeh kot prostovoljci skušamo pomagati vsem, ki se obr-
nejo na nas. Pomagamo z dodeljevanjem paketov s hrano, ki vsebujejo 
osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, fi žol, itd.) ter so pri-
lagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine. Ljudem v stiski 
občasno pomagamo tudi s plačilom položnic – manjši zneski (za ele-
ktriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske po-
ložnice za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo, itd.), kolikor nam to 
dopuščajo sredstva, drugače prošnjo pošljemo na Škofi jsko karitas. Ob 
začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči z nakupom šolskih po-
trebščin, med počitnicami pa počitnikovanja otrok ali pa cele družine. 

Na začetku leta, ko zbiramo podatke in poročila za preteklo leto, se 
radi ustavljamo pri številkah: kolikim smo pomagali, koliko ton hrane 
razdelili, koliko denarja namenili za pomoč, koliko zbrali, zbrana po-
ročila gredo na Škofi jsko karitas, na Ajpes, hranijo se v arhivu župnije.

Da smo sploh lahko delali in delili, gre zahvala tudi vam, dragi ver-
niki, župljani. V blagajno Karitas ste preko akcij, nabiralnika, posame-
znih darov darovali 4725,18 EUR. Hvala za vaš dar. Hvala vam tudi za 
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vso darovano hrano, ki ste jo darovali ob raznih akcijah. Dobrodošel je 
vsak vaš dar, ki ga namenite za še kako potrebne v naši okolici. Z vašo 
velikodušno pomočjo bomo mogli tudi v bodoče izpolnjevati poslan-
stvo v Karitas.

ŽK smo v preteklem letu 2018 pomagali mnogim našim župljanom. 
Razdelili smo 4267 kg hrane in 3072 l mleka iz EU pomoči, iz po-

moči ŠK: 3050 kg hrane ter 300 kosov pralnih praškov; iz lastne nabave 
cca. 500 kg hrane in še nekaj darovanih stvari. Za nabavo hrane, polo-
žnic za družine, za posameznike, za starejše, za otroke smo v preteklem 
letu 2018 porabili 4676,89 EUR.

Prostovoljci smo v preteklem letu opravili cca. 4000 ur (admini-
stracija, dežurstva, dobava hrane, različna pomoč v župniji in v SMC, 
venčki ipd.). 

Hvala vsem za pomoč. To je le nekaj podatkov o našem delu in o 
ljudeh, ki nas potrebujejo. Že vnaprej se vam v imenu sodelavcev Ka-
ritas in vseh naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo za 
vse vaše darove.

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v februarju: četrtek, 28. 02. 2019, od 16.30 do 19.00. 
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar.

RAZVEDRILO

PETELIN – »Zakaj petelin zgodaj zjutraj poje?« – »Ker ko vstanejo 
kokoši, ne pride več do besede!«

KARITAS
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SPOŠTOVANI ŽUPLJANI IN PRIJATELJI MARIJINEGA 

SVETIŠČA NA RAKOVNIKU!

B
liža se leto 2024, ko bo naše svetišče obhajalo 100 let posvetitve. Na 
ta praznik se želimo pripraviti tako duhovno kakor tudi na zunaj. 

Potrebni bodo strokovni posegi, da cerkev pripravimo na to obletnico.
Priporočamo se vaši dobroti in pomoči.
V naslednji številki bomo predstavili, kdaj in kaj je bilo narejenega 

pred desetletji in bomo skušali v tem času narediti, da bo naš skupni 
dom pripravljen za svojo 100-letnico!

Že sedaj se vam zahvaljujem za vašo skrb in ljubezen do tega našega 
skupnega doma. Še naprej se vam priporočam 

                vaš župnik Mirko

KOLEDAR:

FEBRUAR  2019

PET, 1. 2.: s pomin ++ salezijancev; prvi petek; obisk bolnikov na 
domu; posvetitev Jezusovemu Srcu.

SOB, 2. 2.: s večnica – dan posvečenega življenja; prva sobota; posve-
titev Marijinemu Srcu.

NED, 3. 2.:  4. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 
in 18.30; pri sv. maši ob 15.00 srečanje otroških pevskih 
zborov vse Slovenije; ob 14.00 srečanje Vera in luč.

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 sti-

ski; ob 20.00 katehumenat; ob 19.30 v glasbeni šoli kon-
cert nekdanjih učencev ob kulturnem prazniku.

SRE, 6. 2.:  ob 19.30 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 ra-
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kovniški bend FZL.
PET, 8. 2.:  ob 19.30 v Rakovniški knjižnici prireditev ob kulturnem 

prazniku.
PET, 8. 2. do NED, 10. 2.: duhovno družabni vikend rakovniških ministrantov.
NED, 10. 2.:  5. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; ob 19.30 srečanje organistov.
PON, 11. 2.:  po večerni sv. maši procesija z lučkami h kapeli Lurške 

Matere Božje ob njenem godu; ob 19.00 Karitas; ob 20.00 
seja župnijskega pastoralnega sveta.

TOR, 12. 2.:  ob 9.00 srečanje starejših – gost bo pesnik in igralec Tone 
Kuntner; po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, 
ki so v stiski; ob 20.00 katehumenat.

ČET, 14. 2.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 15. 2.:  ob 17.00 priprava na krst; ob 20.00 zakonska skupina Zvonci.
SOB, 16. 2.:  ob 19.30 mladinska maša (poje skupina Navdih).
NED, 17. 2.:  6. nedelja med letom, sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; pri vseh sv. mašah se predstavi humanitarna od-
pava za Zambijo; skavti imajo izlet skavtskega stega.

TOR, 19. 2.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 20. 2.:  ob 20.00 zakonska skupina Mavrica.
ČET, 21. 2.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 22. 2. do NED, 24. 2.: vikend starejših rakovniških zakonskih sku-

pin; zimovanje za skavte volčiče.
NED, 24. 2.:  7. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 25. 2.:  ob 20.00 srednja zakonska skupina.
PON, 25. 2. do SOB, 2. 3.: zimski oratorij v SMC Rakovnik.
TOR, 26. 2.:  po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 27. 2.:  ob 20.00 zakonska skupina Iskrice.
ČET, 28. 2.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
ČET, 28. 2. do NED, 3. 3: smučanje na Pohorju;
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PET, 1. 3.:  prvi petek: obisk bolnikov na domu; posvetitev Jezusove-
mu Srcu.

PET, 1. 3. do NED, 3. 3: duhovne vaje za 9. r. in srednješolce na Bledu.
SOB, 2. 3.:  prva sobota: posvetitev Marijinem Srcu; od 9.00 do 13.00 

pustovanje v SMC-ju.
NED, 3. 3.:  8. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30.
PON, 4. 3.:  ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 5. 3.:  ob 19.30 v Rakovniškem gradu SREČANJE Z BOGOM – 

kateheza za mlade nad 18 let – tema: Kaj pa če Cerkve ne 
bi bilo?

SRE, 6. 3.:  pepelnica – pri vseh sv. mašah obred pepeljenja; ob 19.30 
biblična skupina.

ČET, 7. 3.:  ob 19.30 mladinski gost Anja Klančar: soočenje s samo-
morom bližnjega.

PET, 8. 3. do NED, 10. 3.: duhovne vaje za 4. do 8. r. OŠ na Bledu; du-
hovne vaje za 4. do 7. r. OŠ v Želimljem.

SOB, 9. 3.:  srečanje oratorijskih animatorjev ljubljanske nadškofi je v 
pripravi na poletni oratorij na Rakovniku;

NED, 10. 3.:  1. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 11. 3.:  ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS-ja  (Župnijskega pa-

storalnega sveta).

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Angela Burkat, 1934
Borut  Abram, 1954
Peter  Berdajs, 1953
Pavla  Ciber ,  1928

Stanislav  Lenart 1935
Herman  Vidmar 1946
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk
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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

Resnica je kot olje: 
zmeraj priplava na vrh.

španski pregovor

Zimska počitnice
v SMC-ju bo od 

od 25. febr. do 1. marca oratorij 
za otroke in mlade.

Od 28. febr. do 3.  marca 2019
bo smučanje za šolarje 
in družine na Pohorju

Župnijska Karitas 
Rakovnik 

Dežurstvo v februar: 
28. 02. 2019, 

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

Postne duhovne vaje
PDV 1 Bled 

od 22. do 24. marca
PDV 2 Pohorje 

od 29. do 31. marca
PDV 3 Pohorje 

od 5. do 7. aprila


