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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Jn 10,27–30
BOG, DOBRI PASTIR

B
ožja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje svoje ovce in skrbi 
zanje, brez težav nadomesti pogosto »demonsko podobo boga«. 

Odnos med pastirjem in ovcami je že od nekdaj podoba za skrben, ne-
žen in ljubeč odnos med človekom in Bogom. Jagnjeta in ovce, simbol 
nemoči in izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli svoje pašnike, 
da bi bili obvarovani nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se znajdejo 
na napačnih in stranskih poteh, ter na ramenih pastirja varno prine-
seni nazaj. 

Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog prisoten pri svojem 
ljudstvu kot utiralec poti in spremljevalec. Zanesljiv je ravno v težkih 
situacijah: »Gospod hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil sa-
mega in ne bo te zapustil …« (prim. 5 Mz 31,8). Tako Jahve, mogočni 
in dobri pastir že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske sužno-



maj 2019, številka 5VARUJ NAS MATI 2

sti, o čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira 
s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe« 
(Iz 40,1).

Janezov evangelij pa se nasploh oklene metafore pastirja ter opisuje 
Jezusa kot dobrega pastirja, ki varuje ovce in zanje daje svoje življenje. 
V njegovi pastirski skrbi Jezus računa tudi z lažnimi pastirji v volčji 
preobleki. Takšnim ni mar za ovce, želijo jih le izkoristiti in uporabiti 
za svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka prepoznamo »de-
monskega boga«. Jezus svoje črede ne drži skupaj s pomočjo prisile, 
kontrole ali strahu. Njegova pastirska skrb temelji na odnosu, dobroti 
in ljubezni. 

Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne izsiljuje z njiho-
vimi slabostmi in njihovo krivdo. Dobri pastir osvobaja ovce iz njihove 
zapletenosti v zlo. Njegov pogled je dobrohoten in čuječe počiva na 
tistih, ki so njegovi. Lahko mu zaupamo. Za svoje ovce je dal življenje, 
da bi bili mi po njegovi smrti in njegovem vstajenju rešeni in bi imeli 
večno življenje.

Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu

UVODNIK
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G
ospod Jezus, dobri pastir,

daroval si svoje življenje, 
da bi vsi imeli življenje. 
Daj nam, skupnosti verujočih, 
ki je razširjena po vsem svetu, 
bogastvo svojega življenja 
in nas usposobi, da ga bomo izpričali 
in posredovali drugim.
Dobri pastir, 
podari bogastvo svojega življenja 
vsem tistim oseba, 
ki so v službi Cerkve tebi posvečene. 
Osreči jih pri njihovem razdajanju, 
naredi jih neutrudne v službi 
in velikodušne v žrtvovanju. 
Njihov zgled naj odpre še srca drugih, 
da bodo slišali tvoj klic in šli za teboj.
Dobri pastir, 
podari bogastvo svojega življenja
vsem krščanskim družinam, 
da bodo goreče v veri in v službi Cerkvi,
in bodo tako omogočile, 
da vzklijejo in zrastejo 
tudi novi duhovni poklici.

sv. Janez Pavel II., 
19. svetovni molitveni dan za duhovne poklice

UVODNIK
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
LJUBEZEN IN ZVESTOBA

B
iti zvest pomeni z duhom in s čuti in s srcem ostati skupaj tudi v 
težavnih položajih, ko prvi srečni dnevi že zdavnaj minejo. Kaj po-

meni zvestoba, vesta šele, ko ostaneta skupaj in vzdržita, tudi če morata 
skozi temni predor.

Danes se ljubezen mnogim zdi na videz ločljiva od zvestobe. A ven-
dar vsakdo v svojem lastnem življenju in v svoji okolici izkuša, da se 
ljubezen brez zvestobe konča v precejšnji nesreči. Vse tisto, kar se pri 
tem izniči, nam mora dati misliti.

Ljubezen brez zvestobe je laž. V vsakem pomanjkanju ljubezni se že 
skriva pomanjkanje zvestobe. 

Nezvestoba je nevarna moda. Pospešuje proces razpadanja najte-
snejših in najnaravnejših življenjskih vezi.

Ljubezen in zvestoba sta sadova enega drevesa, ki je včasih podobno 
križu. Ljubezen in zvestobo je treba negovati. Le počasi dozorevata v 
soncu in dežju, v viharjih in vetru, a ko naposled dozorita, naredita 
celotno življenje za praznik.

Ljubezen in zvestoba sta ključa doma, kjer si srečen in varen, kjer 
zate bije vroče srce in kjer je dvoje rok vselej odprtih zate.

Vajino skupno življenje naj bo za vse ljudi okrog vaju odprto pismo 
ljubezni in zvestobe.

Po: Phil Bosmans, Za srečo v dvoje

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 8. 4. 2019

Z
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in z molitvijo ene postaje kri-
ževega pota. Potrdili smo zapisnik prejšnje seje.

Prebrali smo svetopisemski odlomek Flm 1,8-17.
Razmišljali smo ob svetopisemskem odlomku in se vprašali, kako 

dober voditelj poskrbi za naslednika.
Župnijska občestva rastejo, se krepijo in bogatijo, če imajo verniki 

priložnost za duhovno in osebno rast. Župniku pomagajo sodelavci in 
še posebno voditelji posameznih skupin. Dobri voditelji skupin po-
skrbijo za svoje sodelavce, ki jih pridobivajo in uvajajo nove. Najbolj 
učinkovito pridobimo nove sodelavce s pristnim osebnim vabilom, 
predstavitvijo dela in pogovorom. 

Nove animatorje moramo vzgajati že od birme naprej. To delo je 
dolgotrajno. Mlade je potrebno ves čas pripravljati, vzgajati in si vzeti 
zanje čas.

Pomembno je, da se občestvo bogati, si med seboj pomaga in da 
čuti pripadnost. Občestvo mora biti vitalno, sicer stagnira.

Spraševali smo se: Kako v naših župnijah skrbimo za vodje? Kako 
pridobivamo nove in jih uvajamo v delo? Na kaj moramo biti pri tem 
pozorni?

Ugotavljali smo, da je v naši župniji kar nekaj skupin, v katere bo 
potrebno prinesti drugačno razmišljanje in nove tokove.

Pregledali smo koledar. 
V cerkvi in okolici se nadaljuje obnova. 
Članici ŽPS sta se udeležili srečanja bralcev. Predlog je, da se usta-

novi skupina na škofi jski ravni. 
Članica ŽPS se je udeležila srečanja članov ŽPS. Glede na pomanj-

kanje duhovnikov, se že sedaj združuje skupaj več manjših župnij.
Sejo smo zaključili z molitvijo.

Zapisala: Barbara Flajnik

UTRIP
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POSTNI DUHOVNI VEČER ZA MLADE 

NA RAKOVNIKU

V 
petek, 12. 4. 2019, je potekal postni duhovni večer za mlade. Tako 
smo se mladi iz več župnij zbrali v kapeli Majcnove hiše, ki smo 

jo zapolnili do zadnjega kotička. Ob spremljavi glasbene skupine FZL 
smo premišljevali o blagrih in si z njimi izprašali vest.

Čeprav se nam zdijo blagri kot nekakšno hvaljenje (blagor takim, 
kajti …), se v njih skriva tudi globlji pomen. Da ga odkrijemo, si mo-
ramo vzeti čas in razmisliti, kaj nam bi blagri lahko povedali, poleg 
tega kar slišimo, ko jih preberemo. Ta ‹drugi pomen› blagrov so nam 
predstavili organizatorji večera. Blagri so nekakšna navodila za pot k 
svetosti, dodatek k desetim Božjim zapovedim. Lahko jih razumemo 
kot ‹blagor tistim…› ali pa se malo bolj poglobimo vanje in ugotovimo, 
da je druga plat blagrov, kako postati svet oz. so nam navodila hoje po 
poti svetosti, ki nam jo je Bog že ob rojstvu izbral. Z blagri se lahko 
vprašamo, kje na poti do Boga se nahajamo. Ob podvprašanjih, ki so 
se vezala na blagre, smo razmišljali, ali izpolnjujemo blagre ali ne. Tako 
smo se skupaj ob premišljevanju zelo dobro pripravili na priložnost 
spovedi. Animatorji pa so nam predstavili še Jezusa, ki nima odprtih 
rok le za to, ker nas pričakuje temveč tudi za naše težave in skrbi. Tako 
je vsak posebej na listek napisal svoje skrbi in jih izročil pred oltarjem 
Jezusu. Na drugi strani oltarja pa smo vzeli listek na katerem je bil kra-
tek odlomek iz Svetega pisma.

Po končani spovedi je potekalo še igranje enke v prostorih SMC-ja.
Večer je bil enkratna priložnost za poglobljeno pripravo na veliko-

nočne praznike in spoved ter druženje.
Zahvalila pa bi se še rada vsem sodelujočim: pripravljavcem pro-

grama (Ani Dobnikar, Tini Ključevšek in Aneju Skubicu), glasbeni 
skupini FZL, vsem bralcem in ostalim sodelujočim, ki so pomagali pri 
nastanku in izvedbi večera.

 Manca Škarja

UTRIP V SMC



maj 2019, številka 5VARUJ NAS MATI 7

GOST NA INŠPEKTORIALNEM ZBORU 

SALEZIJANCEV

V 
prvem tednu aprila je v Veržeju potekal inšpektorialni zbor slo-
venske salezijanske skupnosti. V ponedeljek, 1. 4., in torek, 2. 4., 

smo bili kot gostje povabljeni tudi mladi iz salezijanskih ustanov. Ra-
kovniško mladino sem predstavljal jaz. Za začetek smo podali svoje 
izkušnje o salezijancih, nato pa smo se skupaj pogovarjali o tem, kakšni 
bi morali biti salezijanci za mlade. Kaj nam je bilo všeč pri salezjancih, 
s katerimi smo imeli stik. Pri pogovoru smo se ustavili tudi pri vpra-
šanju „Kaj bi se lahko še izboljšalo?“. Bilo nam je všeč, saj smo dobili 
občutek, da nas resno poslušajo. 

Sodelovali smo tudi v pogovoru s strokovnjakom za mladino, ki 
nam je povedal, da smo ljudje sedaj bolj individualni ter to predstavil 
kot vzrok za porast stresa pri mladini. Kljub tej opazki pa ostaja opti-
mističen, saj je mladina bolj aktivna v prostovoljnih dejavnostih, bolj 
ekološko ozaveščena in bolj odgovorna.

 
Seveda pa se nismo pogovarjali samo pri organiziranih pogovorih. 

Imeli smo tudi prosti čas, kjer sem lahko izmenjali besedo z duhovniki, 
ki so bili svojčas na Rakovniku in z mojimi nekdanjimi voditelji mini-
strantov, s katerimi sem si izmenjal novice. Pogovarjal pa sem se tudi s 
ostalimi salezijanci in izvedel kar nekaj novih stvari. Pogovori so pogo-
sto segli do raznih globokih in kompliciranih tem. V veselje mi je bilo 
spoznati salezijance, ki delujejo tudi izven Slovenije. Tiste, ki delujejo v 
slovenskih manjšinah v Italiji in Avstriji ter predstavnike skupnosti iz 
Črne Gore in Srbije. 

V splošnem sem se imel zelo lepo in mi je bilo težko oditi. Od vsega 
mi bo v spominu ostalo, ko so mi salezijanci govorili svoje zgodbe.

Jan Golob

UTRIP V SMC
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BIRMA = SVETI DUH = LJUBEZEN

P
od tem sloganom smo imeli v grajski dvorani na Rakovniku v 
soboto, 13. aprila letos, posebno druženje birmancev, staršev in 

botrov, ki ga je pripravila Polona Vesel Mušič za zakonsko skupino 
Domačica. Polona je na Teološki fakulteti doktorirala s področja bir-
manske pastorale in je avtorica vrste knjig s to temo.

Skozi predavanje in pričevanje smo se dotaknili različnih vsebin, 
kot so odraščanje oz. mladostništvo, vloga staršev in botrov, sprem-
stvo in prijateljstvo Svetega Duha, bogastvo njegovih darov … Spo-
znali smo obred birme in razmišljali, kako živeti s Svetim Duhom po 
birmi. Znotraj štiriurnega srečanja je bil na voljo tudi čas za pogovor v 
skupini med starši, prav tako pa tudi za pogovor v paru med botrom in 
birmancem. Srečanje je bilo podprto tudi z video vsebinami, ki so nas 
motivirale skozi celotno srečanje. Najbolj nam je v spominu ostal fi lm 
Metuljev cirkus, ki ga priporočamo v ogled, saj govori o tem, da smo 
vsi ljudje vredni spoštovanja.

Naslednji dan so imeli mladostniki iz zakonske skupine še poseben 
3-urni program po metodi geštalt pedagogike, kjer so risali vsak svojo 
zgodbo, se ob njih pogovarjali ter razmišljali, kako je vsak dragocen. 
Sveti Duh ob birmi še posebej vstopa v te zgodbe – v življenja naših 
birmancev in tudi nas odraslih, ki jih ob tem spremljamo. Sveti Duh za 
odnose ljubezni potrebuje torej tudi našo podporo, naše sodelovanje. 

Jože Gornik

UTRIP V SMC
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UTRINKI BIRMANSKIH DUHOVNIH VAJ

K
o smo za vikend prvega tedna v aprilu prispeli v Želimlje v Majc-
nov dom, kjer smo bivali v času birmanskih duhovnih vaj, smo 

na začetku povadili nekaj pesmi, ki smo jih zapeli med molitvijo. Po 
večerji smo zmolili in imeli kratek čas prosto, zatem pa smo si ogledali 
fi lm, ki je govoril o ljubezni, smrti ter trdem delu. Film mi je bil všeč, 
saj bi njegova vsebina lahko bila tudi resnična, kar mi je pri fi lmih naj-
bolj zanimivo. Sledile so zabavne in družabne večerne igre. Na vrsti je 
bilo »spanje«, čeprav nismo veliko spali, saj smo se pogovarjali pozno 
v noč. 

Animatorji so nas zjutraj zbujali na bučen način z glasno glasbo, ki 
nas je prebudila, čeprav smo bili neprespani. Po zajtrku se je začel po-
govor o fi lmu, ki je potekal po manjših birmanskih skupinah. Pogovor 
je tekel o darovih, ki jih je glavna oseba v fi lmu prejela od svojega ded-
ka. Po pogovoru smo pojedli izvrstno kosilo in zmolili. Sledil je prosti 
čas, ki so ga zapolnjevali različni športi. Sam sem si za dejavnost izbral 
lokostrelstvo, nato pa smo igrali še košarko. V glavni sobi smo nato 
postavili stole v polkrog in z zanimanjem poslušali mladoporočenca z 
dojenčkom, ki sta nam pripovedovala svojo življenjsko zgodbo. Sledil 
je še kratek pogovor z animatorji o predavanju, ki je potekal v manjših 
skupinah fantje skupaj, dekleta skupaj. Nato smo imeli še malo pro-
stega časa, po katerem se je začela večerna igra. Po dolgi večerni igri 
smo se odpravili v kapelico, kjer smo se v tišini pogovarjali z Jezusom, 
ki je bil izpostavljen v monštranci. Ko smo se vrnili nazaj v dom, je bila 
ura že polnoč. V naši sobi smo spet ponočevali, zato nam je jutranja 
budilka prišla še kako prav.

Po zajtrku smo zmolili in se zbrali v birmanske skupine, v katerih smo 
poklepetali o predavanju prejšnjega večera, nato pa smo pripravili prošnje. 
V glavni sobi smo nato od treh rakovniških kristjanov izvedeli razloge, za-
kaj se po birmi niso oddaljili od Boga. Nato je sledilo kosilo. Po kosilu smo 
se skupaj s starši udeležili maše, ki jo je vodil kaplan Jure v glavni sobi.

 Tadej Pisič

UTRIP V SMC
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SEKANJE PIRHOV 2019

V
abilu k sodelovanju pri starem običaju se je na veliko noč po maši 
ob 10.30 odzvalo nekaj družin in posameznikov. Sprva je sicer 

kazalo, da bo konkurenca manjša, saj je bil klepet pred cerkvijo očitno 
privlačnejši, a na koncu se je vendarle zbrala lepa skupina ciljanja želj-
nih. Med mlajšimi bi težko našli takega, ki bi dvomil v svoje sposobno-
sti in v to, da bo prav on zmagovalec. Resnici na ljubo pa je bilo zadeti 
pirh tako, da kovanec ostane v njem, veliko težje kot si človek sprva 
predstavlja. Tekmovalna komisija je prijavljene razdelila v 3 starostne 
kategorije: otroci mlajši od 10, tisti nad 10 in najštevilčnejši odrasli. 
Nekateri pravijo, da so za sekanje pirhov primernejši stari tolarski, a 
tudi s kovanci za 50 centov je bilo moč zadeti: bodisi zgolj z dotikom 
(kar je prineslo 1 točko) ali pa tako, da je kovanec obtičal v pirhu (2 
točki). Slednje se je resda zgodilo zgolj enkrat, je pa močno prispevalo 
k stopnjevanju vzdušja. Imen zmagovalcev ne bomo objavili, saj so se 
izgubila približno tako hitro kot sladke nagrade po tekmi. Lahko pa 
vse povabimo h klepetu ob kavi, kakavu in čaju v SMC vsako nedeljo 
po maši ob 10.30. Do naslednje priložnosti sekanja pirhov pa trenirajte 
natančnost, moč, vztrajnost, koncentracijo ... Pride prav v vsakdanjem 
življenju :)

Blaž Lesnik

POMLADNA ANTONKINA IZMENJAVA OBLAČIL

S
kupina mamic Antonk je v petek, 5. aprila 2019, na Rakovniku or-
ganizirala že šesto izmenjavo oblačil.

Dogodek je bil kljub deževnemu vremenu tudi tokrat zelo lepo obi-
skan. Tokratna izmenjava je doživela kar nekaj sprememb, saj smo na 
podlagi dosedanjih izkušenj želele vpeljati izboljšave, zaradi katerih bi 
bil dogodek še prijetnejši za obiskovalce in tudi za nas, organizatorke.

UTRIP V SMC
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Odločile smo se, da bomo dogodku spremenile ime: namesto do-
sedanjega Podarim–Dobim smo dogodek preimenovale v Antonkino 
izmenjavo. 

Kot novost smo omejile količino oblačil in predmetov, ki jih posa-
meznik lahko prinese, ter posebej poudarile, da morajo biti vse prine-
sene stvari v dobrem stanju. Izkušnje so namreč pokazale, da na koncu 
ostane na mizah veliko stvari, ki niso več uporabne, nekatera oblačila 
pa so tako dotrajana, da niso primerna za nošenje.

UTRIP V SMC
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Pri sortiranju stvari, ki jih ne bomo več uporabljali, imejmo pred 
očmi človeka, ki bo z veseljem nosil podarjena oblačila. Do lani smo 
na dogodek sprejele čisto vse, kar so ljudje prinesli, vendar oblačil nato 
nismo mogle oddati niti na Karitas ali na CPU, kjer seveda jemljejo le 
uporabna oblačila. Na koncu smo morale velikansko količino oblačil 
odpeljati na Snagino zbirališče na Barju, kar seveda ni smisel izmenja-
ve. Zato smo se odločile, da bomo v bodoče sprejemale le uporabna 
oblačila in predmete, saj lahko neuporabne stvari na smetišče odpelje-
jo lastniki sami.

Za vsako dobro organizacijo stoji cela vrsta požrtvovalnih mamic, 
ki so v ta namen pripravljene darovati svoj čas in energijo, na pomoč 
pa priskočijo tudi možje in pogosto tudi kakšna babica ali varuška. 
Ob tej priložnostim se zahvaljujemo vsem zunanjim podpornikom, ki 
nam z varstvom naših otrok omogočite, da dogodek lepo teče.

Vesele smo, da je bila izmenjava obiskovalcem všeč, saj so pohvalili 
preglednost ter ohranjenost oblačil, igrač in ostalih predmetov. Orga-
nizatorke se vsakič poslovimo zadovoljne in vesele, da nam je uspelo 
združiti ljudi z dobrim namenom, narediti nekaj koristnega za okolje 
in nenazadnje tudi za naš žep.

Se vidimo jeseni!

MAGIČNI VEČER

 

N
a cvetno nedeljo zvečer je bil v dvorani SMC-ja magični večer. 
Organiziral ga je g. Bojan Kosi, ki je tudi sam čarodej. Bolj kot 

čarodejski nastop je bil večer podoben zborovanju čarodejev, saj je Bo-
jan kot nastopajoče povabil svoje prijatelje čarodeje: Mareta Čareta, 
Luka, Grega, ter Romana Romibomija. Nekaj čarodejev je bilo še med 
publiko, saj so prišli pozdravit svoje prijatelje. Rokohitrski večer je od-
prl Bojan. Vsak od čarodejev, ki je nadaljeval, je s čim presenetil. Verje-
tno najboljši je bil trik s karto pod stolom. Mnoge je navdušilo čaranje 
denarja. Otrokom je bil silno všeč Maretov neubogljivi kovček in pravi 

UTRIP V SMC
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živi zajček, ki so ga na koncu lahko pobožali. Specialiteta najmlajšega 
čarodeja je bila veščina Cardistry-ja. 

Ob koncu izjemnega dodogka so čarodeji prosili za prostovoljne 
prispevke, ki so jih namenili dogodku mednarodih Salezijanskih špor-
tnih iger. Vesel je bil pogled na zadovoljne obraze številnih udeležen-
cev, od katerih so se mnogi še precej časa zadržali v klepetu s čarodeji.

 
TEKMOVANJE BUTARIC

 

P
o polenajsti maši na cvetno nedeljo je bilo že tradicionalno tekmo-
vanje v naj butaricah. Otroci in njihovi starši so se zares potrudili 

in bilo je kaj videti. Komisija, ki so jo sestavljali Mihaela Žnidaršič, 
Rem Marič, Uroš Jaklič, Anej Skubic in Rok Kosi je izbrala naj butarice 
v štirih kategorijah, katerim so zaradi prizadevnosti ustvarjalcev doda-
li še nekaj dodatnih priložnostnih kategorij. 

V kategoriji največje butarice je prvo mesto zasedla Glorija Podkri-
žnik, drugi so bili ministranti, tretji je bil Maj Zgonc in četrta je bila 
družina Kastelec.

V kategoriji najlepše butarice je bila prva butara družine Marinko iz 
Vnanjih Goric, druga je bila Ana Lina Lenarčič, tretja pa Ruby Sicherl 
Šrjanc.

UTRIP V SMC
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V kategoriji najbolj izvirne butarice je zmagala Judita Kušar z ja-
bolčno butaro, druga je bila Sara Vita Lenarčič, tretji pa Rok Dejak z 
miniaturnimi butaricami.

V kategoriji najlepše majhne butarice (do 10 cm) je zmagala Anja 
Gornik, drugi je bil Grega Sršan, tretje mesto pa sta si delili Anamarija 
Zgonc in Natalija Kušar.

V dodatni kategoriji miniaturnih butaric je bil prvi Rok Dejak, dru-
ga Lori Vovk in tretja Kristina Einspiller. V dodatni kategoriji najmeh-
kejše butarice je zmagala Veronika Marolt. V dodatni kategoriji najbolj 
bodeče butarice pa so bili zmagovalci Miha in Gašper Nose z Jurijem 
Žukovcem.

JureB
 

IZDELOVANJE BUTARIC

 

V 
soboto pred cvetno nedeljo je bila v SMC-ju delavnica izdelovanja 
butaric. Svoje rokodelske sposobnosti in umetniško žilico so pre-

izkusile različne generacije - mladi in manj mladi. Nastale so najrazlič-

UTRIP V SMC
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nejše butarice, od malih do orjaških velikank. 
Med izdelovanjem butaric je program popestrila skupina Vera in 

luč. Skupaj z voditelji so se nam predstavili in nam zapeli nekaj pesmi. 
Vzdušje v dvorani je bilo zato ustvarjalno in veselo.

Letošnje delavnice se je udeležilo kašnih 50 udeležencev. Osnov-
nega materiala leskovih šib in bršljana je bilo za vse dovolj. Duhovni 
vodja Vere in luči župnik iz Iga Janez Avsenik nam je prinesel tudi 
barvne lesne oblance s katerimi smo svoje butare še dodatno okrasili. 
Na koncu delavnice nam je ostalo kar nekaj materiala, kar pomeni, da 
bi lahko naredili še več butaric. Veseli bomo če se nam drugo leto spet 
pridružite in povabite še koga na ustvarjalno in prijetno pred veliko-
nočno dogajanje v SMC.

 

BOŽJA BESEDA, LUČ NA MOJI POTI!

V 
začetku aprila je liturgična komisija nadškofi je Ljubljana povabila 
liturgične sodelavce (torej tudi bralce Božje besede) v opatijo Stič-

na. Srečanja se je udeležilo tudi kar nekaj gospa iz Rakovniške župnije, 
saj v njej sodelujemo z branjem Božje besede.   

Kristjani smo ljudje veselja: kar govorimo, oznanjamo, to tudi ži-
vimo. Vsi bralci smo na nek način sejalci. Ko beremo Božjo besedo, 
damo na razpolago usta, oči, da oznanjamo. Najprej pa moramo po-
skrbeti, da BB v nas z-raste in obrodi sad. Zelo pomembna je osebna 
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duhovna priprava na branje: da jo prebiram, sem pozoren na misel, 
ki me nagovori. In da pustim, da Božja beseda biva v mojem srcu in 
vpliva na moj vsak dan. 

Gost srečanja g. Pavle Ravnohrib je opozoril na nekatere stvari ter 
nam dal nekaj nasvetov: »Kristjani se moramo srečevati, ker smo pre-
cej ogrožena  vrsta.« Posredoval pa nam je tudi praktične napotke za 
branje Božje besede. Poudaril je, da mora biti le-to razločno. Pomemb-
no je tudi, da verjamemo v to, kar beremo, oznanjamo, saj to občestvo 
čuti. Seveda pa ni zanemarljivo, kako smo oblečeni, kako pridemo oz. 
odidemo od ambona. Vse povedano nam je koristilo slišati in osvežiti. 
V delu po skupinah smo podelili izkušnje branja BB iz župnij. Priporo-
čeno je bilo, da bi se vsak bralec udeležil takih srečanj, ker so poučna, 
spodbudna in tudi gradijo župnijsko občestvo.

Ob zaključni sv. maši  je nadškof g. Stanislav Zore poudaril, da je 
pomembno pričevanje preko Božje besede. Kar govorimo-oznanjamo-
-živimo, naj izročamo Bogu, saj bo On iz našega truda ustvaril  naj-
boljše.                                                                                                                        

 s. Bernardka Gerič, HMP

UTRIP V SMC
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Mene je osebno ta dan nagovoril in spodbudil k še bolj poglobljene-
mu branju in premišljevanju BB, da bi bilo moje pričevanje v vsakdanu 
odraz življenja, ki nam ga prinaša veselo oznanilo. Takšno srečanja se 
mi zdijo tudi priložnost za potrditev moje osebne vere.                  

s. Angelca Vozelj, HMP
 
Res po- in za-hvala Rakovniškim liturgičnim bralcem in povabilo, 

da se skupini pridruži še kdo! Aktivni in tudi novi bralci lahko dobite 
jasna navodila o pravilnem branju tudi v obliki zanimive knjižice »Sem 
bralec Božje besede« (glej fotko). Vsak jo lahko dobi pri Moniki Pajk 
(mail kontakt: mpanimate@gmail.com).  

N.B.

VELIKI ČETRTEK V ZNAMENJU KRUHA 

IN VELIKE JEZUSOVE LJUBEZNI

V
eliki četrtek je praznik občestva z Jezusom. Duhovniki  praznu-
jejo krizmeno mašo v stolnici ob škofu, verniki pa v župnijskem 

občestvu spomin zadnje večerje, umivanja nog apostolom in zapoved 
ljubezni.

UTRIP V SMC
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Ta večer so se predstavili prvoobhajanci s svojimi fotografi jami. V 
cerkvi je zadišalo po blagoslovljenem kruhu, ki so ga prejeli in po maši 
odnesli domov v družine. Lepo je bilo gledati te male apostole s hlebč-
kom kruha in blagoslovom staršev. Žareli so v pričakovanju Božjega 
kruha, ko ga bodo smeli tudi oni prejeti v svoje srce. Zapeli so pesem: 
Darujem ti ljubezen, ki v meni živi, sprejmi ta dar, Gospod.

Molimo zanje in njihove družine!                                                 
 Katehistinja s. Ivanka Zakrajšek

SPOVED – PRAZNIK ZA BOGA IN ČLOVEKA

P
RVA SPOVED je bil res praznik za Boga in vsakega prvoobhajanca, 
ki se je približal Božjemu usmiljenju. To je bilo 6. 4. 2019 v župnij-

ski  cerkvi Marije Pomočnice. Ob evangeljski priliki o izgubljeni ovci 
smo vsi začutili, kako je Bog vsakega otroka čakal, se veselil njegove 
iskrenosti, priznanja grehov, njegovega  kesanja in sklepov poboljšanja. 
Ob izpraševanju vesti so spoznali, da greh lučko milosti ugasne, zato 
so tudi simbolično upihnili svečke. Ponovno so jih prižgali po spovedi 
ob spremstvu staršev, ki so med spovedjo zanje molili. Nastal je lep 
svetleč  križ, v srcih otrok pa hvaležnost in veselje za dar odpuščanja. 
To veselje so izrazili s pesmijo: Jezus moj, ljubim te in molitvijo na po-
dobici, ki so jo prejeli v spomin na prvo sveto spoved.

Ko so bili vsi spovedani, so pred cerkvijo z velikim veseljem sežgali 
listke z grehi in se zapodili proti župnišču, kjer jih je g. župnik Mirko 
razveselil s sladoledom, s. Ivanka pa z bomboni.

Katehistinja s. Ivanka 

UTRIP V SMC
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JEZUS NOSI SVOJ KRIŽ & NAŠE OSEBNE KRIŽE 

P
o obredih velikega petka smo se odpravili na Golovec. Letos smo 
hodili z JEZUS-om, ki (je) nosi(-l) SVOJ&NAŠE osebne KRIŽE. 

Rakovniške skupine ter posamezniki smo na kratko predstavili postajo 
križevega pota, nadaljevali z razmišljanjem o njej v današnjem času in 
prostoru ter zaključili s prošnjo ali pa zahvalo. Hvala prav vsem pri-
sotnim in sodelujočim, ki ste kljub noči-temi pisano pobarvali tudi 
letošnjo pot križa. Še posebej pa HVALA traserjema poti (Janu in Mar-
tinu), salezijancem (še posebej Janezu in Juretu), biblični skupini, pet-
kovi molitveni skupini, sestram Hčeram Marije Pomočnice, rakovni-
ški Karitas, mladinski skupini, karate skupini, mladim iz društva SMC, 
glasbeni skupini Navdih, Rakovniški skupini za žene, košarkarjem 
(-icam), ministrantom in zboru Glas veselja. Bremena nositi  s pomo-
čjo Boga in s prijatelji je lažje. Naj se tako plemenita dejanja ljubezni 
nadaljujejo tudi v prihodnje. 

                                         Monika

TI SI IZVIR VSEGA

                                                                            
Molim te, moj Bog, 
ti si začetek in izvir vsega, kar je na svetu. 
Ti si vrhunec vsakršne popolnosti, 
neizmerno brezno vsega velikega 
in čudovitega, lepega in svetega – 
neskončna enota v neskončni raznoličnosti. 
Moj Bog, molim te, 
vselej pričujočega, nespremenljivega Boga. 
Od vekomaj si bil Oče, Sin in Sveti Duh. 
Častim tvojo neskončno svetost, 
ki je središče in opora vsemu ustvarjenemu. 

Bl. John Henry Newman 
Youcat, Molitvenik za mlade
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15. maj
PAHOMIJ

S
veti Pahomij se je rodil leta 287 v poganski družini v Zgornjem 
Egiptu. Za krščansko vero se je začel zanimati, ker je srečal verne 

ljudi, ki so se dosledno ravnali po Jezusovih besedah: »Po tem bodo vsi 
spoznali, da ste moji učenci, če boste ljubili drug drugega.« Ko je bil 
star dvajset let, so ga namreč proti njegovi volji hoteli spraviti v rimsko 
vojsko. Da ne bi pobegnil, so ga z drugimi upornimi novinci zaprli v 
ječo, kjer so jih s stradanjem hoteli omehčati. Mimo zapora so hodili 
meščani in nekega večera so neznanci zaprtim fantom prinesli hrano. 
Povedali so jim, da redno strežejo lačnim jetnikom, ker so kristjani in 
tako ravnajo zaradi Boga. Njihova dobrota je tako prikupila vero tudi 
Pahomiju. Ko je bil izpuščen iz zapora, je nekaj časa živel med kristjani 
in s krstom postal član njihovega občestva. Po notranjem navdihu je šel 
k staremu puščavniku Palamonu, pri katerem je ostal v šoli bogoljub-
nega življenja sedem let. Naučil se je strogih postov, popolnega obvla-
dovanja volje, ki naj se pokorava Bogu, predvsem pa premišljevanja. 
Po sedmih letih je postal puščavnik globoko v puščavi, kjer je z enako 
mislečimi ustanovil novo samostansko skupnost, ki je skrbela za popo-
tnike, reveže in bolnike. Umrl je za kugo leta 347. 

27. maj
BL. ALOJZIJ GROZDE

R
odil se je 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah in bil še isti dan pre-
rojen s svetim krstom. Bil je nezakonski otrok; ko je bil star šti-

ri leta, se je mati poročila v oddaljeno vas, Lojzek pa je ostal pri teti. 
S šestimi leti je začel hoditi v šolo in bil vseskozi najboljši v razredu. 
Teta je s pomočjo dobrotnikov poskrbela, da je šel po ljudski šoli na 
gimnazijo v Ljubljano, kjer je bil gojenec Marijanišča. Obiskoval je kla-
sično gimnazijo in bil zaradi svoje nadarjenosti in vestnosti odličen 
dijak. Uveljavil se je tudi kot pesnik, pesmi pa je objavljal v različnih 
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dijaških glasilih. Kot član dijaške Katoliške akcije iz zavodske Marijine 
kongregacije je apostolsko deloval med sošolci. Moč za svoj apostolat 
je zajemal iz molitve, vsakdanje mašne daritve in obhajila ter iz otroške 
povezanosti z Božjo materjo Marijo. Na prvi petek, 1. januarja 1943, je 
bil pri maši v Stični, od tam pa se je z vlakom odpeljal do Trebnjega, 
kjer je proti večeru sedel na voz, namenjen proti Mirni. Pred vasjo so 
voz ustavili partizani in prijeli Lojzeta. Pri njem so našli latinski moli-
tvenik, knjigo Hoja za Kristusom in knjižico o Fatimi. Odvedli so ga v 
Mirno, ga kruto mučili in nato v gozdu pobili. Njegovo nestrohnjeno 
truplo so s sledovi mučenja našli 23. februarja 1943 otroci, ki so nabi-
rali zvončke. Pokopali so ga na pokopališču v Šentrupertu. 

 
MARIJIN MESEC

M
aj je najlepši mesec v letu, tako velikokrat slišimo. V mesecu 
maju nam ‚‘šmarnice‘‘ govorijo o Marijinem življenju in njenih 

krepostih, o zglednem služenju. V maju praznujemo god Marije Po-
močnice kristjanov. K njej se zatekamo s svojimi prošnjami, v katerih 
naj nam pomaga. Marija nas uči, kako naj se sklanjamo k pomoči po-
trebnemu človeku z materinskim srcem.

Marija, ki je stala pod križem svojega Sina, je posebno blizu tistim, 
ki nosijo križ trpljenja ter duhovnih in telesnih preizkušenj. Marija 
nam govori: Ljubite Očeta, ki vas obdaja s svojo nežnostjo, vas nosi na 
svojih rokah in vas spremlja z Očetovsko ljubeznijo. Ljubite Sina, ki je 
postal vaš brat in vam je podaril novo srce in novega duha, da  bi bili 
spodobni živeti iz njegove ljubezni. Jezus pričakuje od nas vero, upanje 
in ljubezen. Ljubite Svetega Duha, ki prebiva v vas, da bi vas privedel 
do popolne ljubezni. Sveti Duh izliva v naša srca svoje sedmere darove, 
da bi bili pričevalci Božje ljubezni v svetu. Marija nam naroča: Ljubite 
svoje brate in sestre, zlasti najbolj uboge, grešne, oddaljene, bolne, ra-
njene, invalide in prizadete, zapostavljene in slabotne.

SVETNIK MESECA/KARITAS
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‚‘Ljudstva romajo,
jeziki molijo,
srca prosijo,
roke rožni venec čutno držijo,
solze jagode rosijo,
grla zahvalo pojo
za sveti vir milosti
naše Matere Marije.‘‘ (Romanje, M. Dragar)
Kakor šmarnica v tem mesecu deli lepoto, zdravilo in vonj z vsemi, 

tako naj bo z delitvijo naše dobrote v besedah, dejanjih in molitvi; da bi 
imeli vero v življenje danes in ta optimizem prenašali na druge.

Hvala vsem za prelepo cvetno nedeljo: vsem gospodinjam za do-
brote in pomočnikom ter našim duhovnikom za pripravo svete maše 
in srečanja za naše starejše, bolne, invalidne in za našo skupino Vera 
in luč … in tudi za vse dobrote za pogostitev, za pripravo prostora in 
za pospravljanje. Hvala ga. Grum za lepa velikonočna darilca za vse 
prisotne.

Hvala vsem za čas in dobro voljo, s katerim smo polepšali dan in 
praznike našim bližnjim! Hvala za vse tople besede, klepet, pesem, na-
smehe, objeme. Veselje v Gospodu naj bo naša moč!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

Dežurstvo v JUNIJU: četrtek, 13. 6. 2019 od 16.30 do 19.00.
Dežurstvo v JULIJU: četrtek, 11. 7. 2019 od 16.30 do 19.00
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!!

KARITAS
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RAZVEDRILO

PROMETNI ZNAK – Učitelj razlaga otrokom prometne znake. 
»Kaj pomeni znak v bližini šole, na katerem je šolar s torbo na hrbtu, 
ki teče?« – Jaka: »Pomeni  otroka, ki gre iz šole.« – »Zakaj  pa, da gre 
iz šole? Lahko je to otrok, ki gre v šolo.« – »Ja,  potem pa zagotovo ne 
bi tekel.«

 
Koncert  ob predstavitvi novega CD-ja  v soboto, 15. junija 2019, ob 

19.30 na Rakovniku.
»KROG ŽIVLJENJA« – NOV CD DUHOVNIH PESMI

V 
mesecu marcu je izšel naš dolgo pričakovani CD z naslovom Krog 
življenja. Na njem je 12 novih duhovnih pesmi, ki so namenjene 

otroškim in mladinskim pevskim zborom ter drugim glasbenim za-
sedbam. Pesmi so primerne za vse priložnosti in za različne dele cer-
kvenega leta. CD so pod vodstvom Urše Remic posneli mladi pevci 
župnije Rakovnik, stari od 6 do 12 let. Avtorica besedil je Urša Remic, 
avtorici melodij pa Urša Remic in Ajda Račič.

Naš CD že lahko dobite v trgovini Salve in vseh ostalih katoliških 
knjigarnah po Sloveniji.

Ujemite naš ritem, začutite melodijo in z nami zapojte tudi vi!
   

Mladi pevci župnije Rakovnik

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR: 

MAJ  2019

SRE, 1. 5.:  sv. Jožef delavec; začetek šmarnic.
ČET, 2. 5.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino. 
PET, 3. 5.:  prvi petek; obisk bolnikov na domu in posvetitev Jezuso-

vemu srcu. 
SOB, 4. 5.:  prva sobota in posvetitev Marijinemu srcu; ob 10.00  sv. 

maša z nagovorom.
NED, 5. 5.:  3. velikonočna nedelja; sv. maše: 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30.
PON, 6. 5.:  ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
PON, 6. 5. do NED, 12. 5: teden molitve za duhovne poklice.
TOR, 7. 5.:  po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski, ob 

19.30 v Rakovniškem gradu Srečanje z Bogom - kateheza 
za mlade nad 18 let.

ČET, 9. 5.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino; ob 19.30 v Rakovniškem 
gradu Večer sodobne krščanske glasbe.

PET, 10. 5.:  ob 19.30 v dvorani glasbene šole premiera gledališke igre 
Plešasta pevka v izvedbi rakovniške mladinske dramske 
skupine.

SOB, 11. 5.:  ob 15.00 ministrantski kviz za našo dekanijo; ob 19.30 
mladinska sv. maša.

NED, 12. 5.:  4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja;  pri sv. 
maši ob 10.30 srečanje ministrantov veteranov.

PON, 13. 5.:  praznik Marije Dominike Mazzarello; ob 19.00 srečanje 
Karitas; ob 20.00 seja ŽPS-ja.

TOR, 14. 5.:  ob 8.45 srečanje starejših (vožnja z avtobusom in vlak-
cem po Ljubljani; zbor pri kiosku ob progi); po večerni 
sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v stiski.

NAPOVEDNIK
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ČET, 16. 5.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhov-
ne poklice, družine in domovino; ob 19.30 v hišni kapeli 
molitveni večer za starše birmancev.

PET, 17. 5.:  ob 17.00 priprava na sv. krst; ob 20.00 zakonska skupina 
Zvonci.

NED, 19. 5.:  5. velikonočna nedelja – praznik prvega sv. obhajila  pri 
sv. maši ob 10.30; ob 19.30 skupina za pare.

PON, 20. 5.:  ob 20.00 koncert OŠ Oskar Kovačič v rakovniški cerkvi.
TOR, 21. 5.:  po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v 

stiski; ob 20.00 zakonska skupina  Mavrica.
SRE, 22. 5.:  ob 20.00 zakonska skupina DiŽ.
ČET, 23. 5.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 24. 5.:  praznik Marije Pomočnice kristjanov, zavetnice naše cer-

kve.
SOB, 25. 5.:  spomladanski romarski shod – sv. maša ob 20.00 pri lur-

ški votlini (ob 18.30 v cerkvi šmarnice brez sv. maše); po 
sv. maši v cerkvi celonočno molitveno bedenje z molitvi-
jo za duhovne poklice.

NED, 26. 5.:  6. velikonočna nedelja in naše ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE; 
slovesne svete maše in romarska sv. maša ob 15.00 s pro-
cesijo s kipom Marije Pomočnice.

PON, 27. 5.:  prošnji dan; ob 20.00 zakonske skupine na Kureščku 
(šmarnična pobožnost in skupno srečanje pri Mariji).

TOR, 28. 5.:  prošnji dan; po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za 
vse, ki so v stiski.

SRE, 29. 5.:  prošnji dan;
ČET, 30. 5.:  Gospodov vnebohod, sv. maše ob 6.00, 7.30, 10.00 in 

18.30; uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetej-
šim za duhovne poklice, družine in domovino.

PET, 31. 5.:  zaključek šmarnične pobožnosti; začetek birmanske 
9-dnevnice.

NAPOVEDNIK
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SOB, 1. 6.:  Čarna mavrica; birmanska 9-dnevnica.
SOB, 1. 6. do NED, 2. 6.: skavtske obljube.
NED, 2. 6.:  7. velikonočna nedelja; birmanska 9-dnevnica.
PON, 3. 6.:  ob 19.15 skupina za žene; birmanska 9-dnevnica.
TOR, 4. 6.:  birmanska 9-dnevnica; po večerni sv. maši v hiši kapeli 

molitev za vse, ki so v stiski.
SRE, 5. 6.:  ob 17.30 srečanje z birmovalcem; birmanska 9-dnevnica; 

ob 19.30 biblična skupina.
ČET, 6. 6.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; birmanska 9-dnevnica.
PET, 7. 6.:  prvi petek in posvetitev Jezusovemu srcu; obisk bolnikov 

na domu; birmanska 9-dnevnica.
SOB, 8. 6.:  prva sobota in posvetitev Marijinemu srcu; birmanska 

9-dnevnica.
NED, 9. 6.:  Binkošti – ob 9.00 praznik sv. birme; ob 14.00 srečanje 

Vera in luč.
PON, 10. 6.:  praznik Marije Matere Cerkve.
TOR, 11. 6.:  ob 9.00 srečanje starejših; po večerni sv. maši v hiši kapeli 

molitev za vse, ki so v stiski.
ČET, 13. 6.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 14. 6.:  koncert Rakovniške glasbene šole v Slovenski fi lharmo-

niji.
SOB, 15. 6.:  nagradni izlet za šmarničarje; ob 19.30 koncert ob izidu 

CD »Krog življenja«.
NED, 16. 6.:  Sveta Trojica – ŽUPNIJSKI DAN; pri sv. maši ob 10.30 

praznujejo zakonci jubilanti; zaključek veroučnega leta; 
po sv. maši skupno praznovanje na igrišču SMC-ja.

NAPOVEDNIK
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Nika  Gantar
Amadea  Trebec

Filip  Divjak

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Marija  Slobodnik, 1938
Katja Eržen, 1962
Adolf  Špes, 1942

Ivan Praprotnik, 1927
Jožef  Grzin, 1933

Jožef Trontelj, 1939
Mihael  Mavrič, 1946
Darinka Kosi, 1934
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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

Najmanj se lahko zanesemo 
na človeka, ki veliko govori 

in veliko obeta. 
Pošten mož rajši manj obljubi, 

pa več izpolni.

bl. Anton Martin Slomšek

Župnijski praznik
v nedeljo, 16. junija 2019,

dan jubilejev zakoncev
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,

40, 45, 50 …  let).
Prijave v vratarnici Majcnovega doma.

Župnijska 
Karitas Rakovnik 

Dežurstvo v juniju: 13. 6. 
2019 od 16.30 do 19.00.

Dežurstvo v juniju: 11. 7. 
2019 od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  
NLB.  Hvala za vsak dar.

Koncert ob izdaji CD
 »Krog življenja«

bo v soboto, 15. junija 2019,
ob 19.30 uri na Rakovniku.

Vabijo mladi pevci 
župnije Rakovnik. 


