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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 9,18–24
IN KDO JE ZATE JEZUS KRISTUS?

M
nogi ne vedo, da so bila o Jezusu povedana že vsa mnenja, od 
najglobljih do povprečnih, in vsi ugovori proti njemu že nešteto-

krat zavrnjeni. Vsaka beseda Nove zaveze je bila že tisočkrat prerešeta-
na in precejana. Med besedili vseh časov in krajev so ravno svetopisem-
sko besedilo preučevali zdaleč največ in z neprimerljivo zagrizenostjo. 

Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in rojakih so se mnenja o 
njem silno razhajala. Za ene je bil in je Božji Sin, Maziljenec, Odre-
šenik, za druge pa navaden človek, samozvanec, slepar, prevratnik, 
hujskač, sanjač ali celo obsedenec. Po dvajsetih stoletjih se je pahljača 
mnenj samo še razširila: islam ga ima za preroka, judovstvo za rabija 
(učitelja), neverujoči kvečjemu za humanista in učitelja morale, razne 
sekte in new age za enega od poslancev iz onstranstva, enega izmed 
mnogih.
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Zanimivo je, da je že Jezus svojim najožjim spremljevalcem postavil 
to izzivalno vprašanje: »Kaj pravijo množice, kdo sem? In kaj vi pra-
vite?« Izkazalo sej, da so prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem. 
Toda nekdo je vedel za pravi odgovor – apostol Peter: »Ti si Mesija, 
Božji Maziljenec.« A do tega spoznanja se ni sam dokopal. Bilo mu je 
dano od zgoraj.

Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o tem skrivnostnem človeku naj-
demo pravi, trezen, utemeljen odgovor? Vsakih nekaj let se pojavi nova 
teorija in za njo druga in tretja in … Katoličani in mnogi drugi kristja-
ni verujemo, da tisti Peter, ki je nekoč edini vedel za pravi odgovor, še 
veno živi naprej v Cerkvi skozi zgodovino. 

Italijanski spreobrnjenec Vittorio Messori, pisec še ene uspešnice 
o Jezusu, je zapisal: »Knjiga je ponavadi monolog, piščev samogovor. 
Evangelij pa je razgovor, ki se ne končna nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo 
sem? Tako še vedno vprašuje in bo vedno spraševala skrivnostna glav-
na oseba evangelija prav vsakega človeka.«

Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

Vsem pa je rekel: 
»Če hoče kdo iti za menoj, 
naj se odpove sebi                              
in vzame vsak dan svoj križ 
ter hodi za menoj. 
Kdor namreč hoče 
svoje življenje rešiti, 
ga bo izgúbil; 
kdor pa izgubí 
svoje življenje zaradi mene, 
ga bo rešil.«
                        (Lk 9,23–24)

UVODNIK
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Z
namenje krščanstva ni veličastna cerkev ali katedrala z zlatimi 
oboki in srebrnim okrasjem, z vzvišeno liturgijo in lepo glasbo.

Znamenje krščanstva je nemoč, majhnost, ranljivost, in še vedno 
križ, na katerem človek dan za dnem, kapljico za kapljico tiho daruje 
svoje življenje.

Znamenje krščanstva je torej povsod, kjer se ljudje zavestno posta-
vijo na stran revnih in nemočnih in nesebično delijo skrbi z ljudmi v 
stiski. Je povsod, kjer je vidna ljubezen, opazna in otipljiva na člove-
škem telesu, v toplini srca, kretnjah rok in nog,  v poslušanju in pogo-
voru in v lesku oči.

Znamenje krščanstva je sprejemanje lastnega križa v vsakdanje ži-
vljenje in udejanjanje Kristusove ljubezni po nas.

Po: P. Bosmans, Bog – moja oaza

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

Molitev med nosečnostjo (pred porodom):

B
og, naš Stvarnik, občudujeva tvojo modrost, ki daje možu in ženi 
sposobnost spočeti novo življenje.

Slaviva tvojo previdnost, s katero spremljaš človeka že v materinem 
telesu. Prosiva te, blagoslovi naju in otroka, ki ga pričakujeva. 

(+ Pokrižata drug drugega.)
Varuj mater in otroka, da se bo porod srečno končal in se bomo vsi 

veselili čudeža življenja ter vsak trenutek občutili tvojo bližino. Amen.
Vital Vider

UVODNIK / KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 13. 5. 2019

Z
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in z molitvijo. Potrdili smo 
zapisnik prejšnje seje.

Prebrali smo svetopisemski odlomek Ef 4,11–16 .
Svetopisemski odlomek poudarja, da smo eno, da smo povezani s 

Kristusom.
Papež, škof ali župnik ni prva oseba, ki je odgovorna za našo du-

hovno rast, ampak smo sami. Ostati moramo blizu zakramentom, pre-
učevati moramo Sveto pismo in poznati katekizem. V tem procesu pa 
sodeluje tudi občestvo. 

Za svoje delo v župniji se moramo ustrezno strokovno usposobiti 
in svoje znanje nenehno nadgrajevati (izobraževanja za župnijske so-
delavce, člane ŽPS, bralce, mežnarje ...). S tem ne pridobimo le znanje, 
ampak si tudi izmenjamo bogate pastoralne izkušnje z župnijskimi so-
delavci iz drugih župnij.

Službo župnijskih sodelavcev lahko podedujemo od staršev, naše 
darove lahko ugotovi župnik ali župljani, lahko pa damo sami svoje da-
rove na razpolago župniji. Pomembno je, da osebno duhovno rastemo. 
Naše služenje ni le preživljanje prostega časa.

Ker v mesecu juniju ne bomo obdelali teme Kako lahko kot obče-
stvo nenehno rastemo? smo predlagali, da to obravnavamo v septem-
bru.

Pregledali smo koledar: romarski shod in župnijsko žegnanje ob 
prazniku Marije Pomočnice, prvo sveto obhajilo in sveta birma. 

Razmišljali bomo, kako predstaviti, organizirati, da bo župnija še 
bolj sprejela praznik Marije Pomočnice kot župnijsko žegnanje.

Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

UTRIP
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ROMANJE NA SVETO GORO IN PIKNIK S SKUPINO 

VERA IN LUČ

S 
skupino Vera in Luč smo se v mesecu maju odpravili na romanje 
na Sveto Goro z namenom, da se Mariji zahvalimo za vse lepe tre-

nutke v letošnjem letu. Prav tako pa smo ji izročili vse naše bližnje, vse, 
ki so v stiski, in pokojne. Še posebej smo se v molitvi spomnili Jeana 
Vanierja, ustanovitelja skupnosti Vere in Luč, ki ga je Bog nedavno vzel 
k sebi. Po sveti maši nam je pater Peter povedal zanimivosti o zgodovi-
ni bazilike, nato smo si ogledali še Marijanski muzej. Sledilo je okusno 
kosilo, ki smo si ga privoščili v restavraciji poleg bazilike. Romanje nas 
je utrdilo v naši medsebojni povezanosti in nam dalo novih moči za 
nadaljnja srečanja.

Veselje se je nadaljevalo tudi v mesecu juniju, ko smo imeli zaključ-
ni piknik. Otvorili smo ga s sveto mašo na prostem pri sestrah Marije 
Pomočnice, kjer vsako leto pripravimo piknik. Sestre so nas sprejele 
odprtih rok in skupaj smo preživeli prelepo popoldne.  Prepevali smo, 
naš Miha je igral na harmoniko, jedače in pijače pa tudi ni manjkalo, 
saj sta za to poskrbela dva pridna očeta. Naša lučka Tadejka je prazno-
vala  50 let, zato smo ji še posebej zapeli, pa tudi torta ni manjkala. Se-
stre so nam prinašale domač jagodni sok, ki je bil tako okusen, da ga je 
v hipu zmanjkalo. Bilo nam je zelo lepo. Ob koncu piknika smo zapeli 
pesem Angelček varuh moj, pokrižali drug drugega in z blagoslovom 
odšli domov. Veselimo se naslednjega leta, ko se spet srečamo.

Kaja Šoštarič

KROG ŽIVLJENJA S SOJU VEČERNIH LUČI

V 
soboto, 15. junija, na predvečer župnijskega dneva, je bil pri Lur-
ški kapeli prisrčen koncert s predstavitvijo zgoščenke Krog življe-

nja. Mladi pevci župnije Rakovnik, stari od 6 d o12 let, so zgoščenko 
izdali pri založbi Salve pod taktirko Urše Remic, ki je tudi avtorica be-

UTRIP V SMC-JU
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sedil in zborovodkinja. Skupaj z Ajdo Račič sta ustvarili glasbo, zvok 
pa je oblikoval Jure Mihevc. Zgoščenko lahko dobite v trgovini Salve in 
vseh ostalih katoliških knjigarnah po Sloveniji.

V prijetnem ambientu migotajočih lučk, med marjeticami in z 
razigrano sceno v ozadju so ubrano zazveneli otroški glasovi, ki so se 
prepletali z domiselnim veznim besedilom. Posebej sporočilno je za-
zvenela uglasbena Pavčkova pesem Pojdi zmeraj do konca, saj je bilo 
treba od prvega navdiha do končne izvedbe prehoditi dolgo pot, vložiti 
veliko energije in vztrajati tudi takrat, ko je bilo morda videti, da zasta-
vljeni cilj presega prvotni okvir.

Zgoščenka z dvanajstimi otroškimi pesmimi – za vsak mesec v letu 
–  nas popelje skozi cerkveno leto: začne pri apostolu mladih don Bo-
sku, nadaljuje pot skozi post (Abba, Oče) in veliko noč, je šmarnič-
no ubrana (Ave, Marija), poletno razigrana (Zaupajmo v Boga), vabi 
k vztrajnosti (Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca), zatem pa zazveni v 
pričakovanju Miklavža in božiča.

Starši so se ob koncu zahvalili vsem nastopajočim, posebej še žu-
pniku in skupnosti salezijancev, da lahko v varnem in življenja polnem 
utripu na dan prihajajo in se razvijajo mnogoteri talenti, tudi pevski.

Barbara Kastelec

UTRIP V SMC-JU
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VEČER PRIČEVANJ IN MOLITVE ZA BIRMANCE

V 
četrtek, 16. maja, so se v Majcnovi kapeli srečali starši in botri, da 
bi z molitvijo podprli svoje otroke pri prejemu zakramenta sve-

te birme in jih priporočili vodstvu Svetega Duha. Prav posebej lepo 
je bilo, da so si starši birmancev med seboj podelili, zakaj verujejo in 
kako jim vera pomaga živeti vsakdanjik. Pavel Lenarčič je povedal, da 
je kot večina mladostnikov iz domače župnije (prihaja s Primorske) po 
birmi nehal hoditi v Cerkev. Globoko nezadovoljstvo in pomanjkanje 
smisla pa ga je čez več let privedlo do študija teologije. Tam so bile zanj 
ključne duhovne vaje v tišini, ki jih je fakulteta organizirala v Logarski 
dolini. Zakonca Martina in Simon Jurkovič sta pričevala, da jima vera 
daje moči za življenje v posebnih okoliščinah, ki jih imajo kot družina s 
težko prizadeto hčerko Lucijo. Opisala sta, kako je Marija na romanju v 
Medžugorje uslišala njihovo prošnjo, da bi Lucija začela sama požirati 
hrano in je ne bi bilo treba hraniti po cevki.

Češčenje Najsvetejšega sta s pesmijo spremljala Odkloplen Grega in 
Petra Cankar, starši so na listke lahko napisali svoje zahvale in molitve, 
za svoje najstnike prižgali svečko in razmišljali o božji besedi, ki so jo 
povlekli iz košare z odlomki iz Svetega pisma. Večer so sklenili s prije-
tnim družabnim srečanjem v SMC.

B. K.

SVETA BIRMA

N
a binkoštno nedeljo, 9. 6. 2019, je dar Svetega duha prejelo 43 
birmancev. Birmal je nadškof Stanislav Zore. Birmance je po-

zval, naj se že ta dan odločijo, da se ne bodo oddaljili od Cerkve in vere. 
Težka odločitev. 

Animatorji letošnje birmance nestrpno pričakujemo. Saj so izpeljali in 
pomagali izpeljati že nekaj zavidljivih animatorskih projektov. Naj ome-
nim samo žive jaslice, ki so jih zaigrali tudi v radijski izvedbi na Radiu 
Ognjišče. Upamo, da bomo skupaj sodelovali že na letošnjem oratoriju. 

UTRIP V SMC-JU
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Letošnja generacija birmancev veliko obeta. Da bodo v največji mo-
žni meri zadostili vsa pričakovanja in predvsem, da se ne bi oddaljili od 
Cerkve, letošnje birmance priporočamo v molitev. 

Rem Marič

PREMIERA PLEŠASTE PEVKE

N
a Rakovniku je bila v petek, 10. 5. 2019, premiera Plešaste pev-
ke. Zaigrala jo je nova mladinska gledališka skupina pod režijo 

Žige Kosija ter v zasedbi Ane Plahutnik, Lori Vovk, Tine Ključevšek, 
Domna Novaka, Katarine Račič in Rubna Furlana. Publika, večinoma 
mladih, je navdušeno sprejela in s stoječimi ovacijami nagradila igralce 
ter režiserja.

Gasilec Brezčelade

UTRIP V SMC-JU
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NAGRADA GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA SMC-JU

N
a pobudo poslancev NSi je ljubljanski mestni svet izbral Sale-
zijanski mladinski center Rakovnik za nagrado glavnega mesta 

Ljubljane. V četrtek, 9. maja, smo tako bili gostje in ponosni prejemni-
ki nagrade. Podelitev je bila na Ljubljanskem gradu, s katerega so 9. 
maja 1945 sirene naznanile svobodo in ga zato obeležujemo kot pra-
znik mestne občine Ljubljana. Nagrado je podelil mestni župan Zoran 
Jankovič.

Vsako leto mestna občina Ljubljana podeljuje posebna priznanja posa-
meznikov in skupinam, ki po presoji posebne komisije in potrditvi s strani 
Mestnega sveta ustrezajo kriterijem. Nagrade se podeljujejo v treh kategori-
jah. Častna meščanka in častni meščan, nagrada glavnega mesta Ljubljana 
ter plaketa glavnega mesta Ljubljana.

Letos smo prav mi, Društvo SMC Rakovnik, eni izmed petih prejemni-
kov nagrade glavnega mesta Ljubljana. Prepoznali so nas kot organizacijo, 
ki ne opravlja pridobitne dejavnosti, ima pomembne dosežke življenjskega 
dela na več področjih, prispeva k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k 
prepoznavnosti mesta doma in v tujini. Vse to so bili kriteriji, v utemeljitvi 
pa je bilo poudarjeno predvsem naše delo s prostovoljci ter zelo raznovr-
stna ponudba dejavnosti, ki pritegne veliko število otrok in mladih.

Hvala vsem, ki z nami sodelujete in nas tako ali drugače podpirate. 
Verjamemo, da je vsem nam prejeta nagrada potrditev in vzpodbuda 
za naprej.                                                                                        Mirjam K.

UTRIP V SMC-JU
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SREČANJE MINISTRANTOV VETERANOV

Praznovanje svetega Dominika Savia na Rakovniku

M
inistranti veterani so tudi letos strnili vrste in se srečali na tra-
dicionalnem praznovanju ob prazniku svetega Dominika Savia, 

ki smo ga obhajali v nedeljo, 12. maja, pri polenajsti maši. Z aktivnim 
sodelovanjem pri tej sveti maši so veterani obnovili svoje ministrant-
ske veščine in mlajšim pokazali, da niso za staro šaro.

Mlajši ministranti so zato ob tej priložnosti sedli v prvo klop in 
mesto prepustili starejšim. Njihova zbranost ni bila zaradi tega nič 
manjša, saj so še bolj kot sicer pozorno spremljali vsak gib starejših 
ministrantov pri oltarju. Po sveti maši so jim prijateljsko čestitali in 
jih pohvalili, da so odlično in slovesno opravili svojo ministrantsko 
dolžnost. Ministranti veterani so nam vsem, posebej pa mlajšim, lep 
zgled služenja pri oltarju. Na koncu svete maše je sledilo skupinsko fo-
tografi ranje in nato podpis listine ministrantov veteranov v župnikovi 
pisarni. Nepovabljeni ugotavljajo, da se ministranti veterani vsako leto 
dalj časa zadržijo v župnikovi pisarni. Odgovora, zakaj je temu tako, 
žal še nismo dobili. V mladinskem centru smo ob tem pripravili za vse 
ministrante in njihove družine skromno pogostitev, na kateri ni manj-
kalo dobre volje. Hvala vsem ministrantom veteranom za udeležbo in 
pomoč pri pripravi srečanja.

Janez S. sdb

UTRIP V SMC-JU
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MINISTRANTSKI KVIZ

V 
soboto, 11. maja, se je na Rakovniku zgodil sedaj že tradicionalni 
kviz naše dekanije, ki se ga je udeležilo približno 50 ministrantov 

iz župnij Rakovnik, Vič, Rudnik, Ig, Polhov Gradec in Brezovica.
Srečanje smo začeli z molitvijo in blagoslovom, ki nam ga je pode-

lil naš dekan Mirko. Sledila sta pisni in ustni del kviza o sv. Jožefu in 
sv. Janezu Krstniku, kjer sta naša predstavnika dosegla odlično tretje 
mesto. Po okusni malici je sledil še nogometni turnir. Na koncu so mi-
nistranti prejeli še priznanja in pokale. Vsi že komaj čakamo naslednje 
leto, ko bomo spet vsi skupaj.

Andraž Krnc

SKAVTSKE OBLJUBE 2019

N
a prvi junijski dan smo se zbrali na Kureščku. Tam nas je pri-
čakal davkar kralja Viljema. Naznanil je, da je kralj zelo vesel 

vsakega obiskovalca v svojem kraljestvu in nas želi v znak dobrodošlice 
povabiti na svečano gostijo na gradu. 

Prek davkarja pa nam je poslal tudi dve vreči sladkih dobrot. Tej 
ponudbi se nismo mogli upreti, zato smo se za davkarjem odpravili 
proti gradu. A že kmalu nas je na poti čakalo presenečenje: davkar je 
zahteval, da plačamo cestnino. Ni nam preostalo drugega, kot da smo 

UTRIP V SMC-JU
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mu dali eno vrečo sladkarij. Na podoben način smo se morali posloviti 
tudi od druge vreče, za povrh pa smo kralju morali darovati tudi nekaj 
naših svežih in čistih majic. 

Tik pred gradom smo srečali tudi nekaj domačinov, ki so počivali  v 
senci. Posvarili so nas, da naj ne hodimo na grad, saj zdaj v odsotnosti 
kralja Richarda vlada njegov zloben in pohlepen brat. A zviti davkar 
nas je vseeno uspel zvabiti na grajsko dvorišče. Tam nas je sprejel kralj 
Viljem. Kmalu smo spoznali, da je bila obljubljena gostija le zvijača. 
Kralj nas je prisilil, da smo počeli nesmiselne stvari (kot je prestavljanje 
naših nahrbtnikov iz ene strani dvorišča na drugo), na koncu pa nam 
je vsem hotel obriti lase na enak način kot se je obril tudi sam. Pred 
najhujšim so nas rešili Robin Hood in njegova druščina. Z njihovo 
pomočjo smo pobegnili iz gradu, kasneje pa še iz kraljeve zakladnice 
uspeli dobiti nazaj naše nahrbtnike, ki jih je stražila kraljeva straža. 
Kuharica nas je okrepčala z odličnimi hot dogi. 

Po večerji pa se je v kraljestvo vrnil dobri in pravični kralj Richard. 
V nagovoru nam je povedal 7 glavnih grehov njegovega zlobnega bra-
ta. Nato smo v napeti igri, ki je potekala v temi, osvojili grad in nato 
zadovoljno zaspali v udobnih grajskih posteljah. Naslednji dan so nas 
že navsezgodaj zbudili sončni žarki. Dan smo začeli s telovadbo, sledil 
je zajtrk. Po zajtrku smo imeli prvi letošnji jutranji zbor celega stega.

Naučili smo se, kako se je treba v slovesnem kvadratu obnašati, po-
novili potek obljub in se pripravili na sveto mašo, ki jo je daroval naš 
duhovni asistent Jure. Med mašo smo v barve našega stega oblekli 8 
novih volčičev ter 8 izvidnikov in vodnic. Krdelu ostrozobih nočnih 
lovcev se je pridružila nova volkuljica, v naše vrste pa smo še uradno 
sprejeli duhovno spremljevalko volčičev – Balu, ki od sedaj ponosno 
nosi našo temnomodro-belo rutico. 

Benjamin Kušar

UTRIP V SMC-JU
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PESEM VESELJA IN PESEM SANJ

Slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja Glasbene šole Rakovnik

G
lasbena šola Rakovnik je s slavnostnim koncertom v Slovenski 
fi lharmoniji zaokrožila celoletno praznovanje 20-obletnice svoje 

ustanovitve. Otroci in mladi so s svojimi učitelji pripravili zajeten in 
pester program, katerega repertoar je obsegal tako duhovne in ljudske 
kot klasične in zabavne skladbe. Program je z umetelnim zgodovin-
skim prerezom Glasbene šole Rakovnik povezoval radijski napovedo-
valec Blaž Lesnik.

V začetku je vse navzoče pozdravil in nagovoril ravnatelj Andrej 
Benedik:

»Dragi otroci, spoštovani starši, dragi prijatelji, ljubiteljice in ljubi-
telji glasbe, lepo vas pozdravljam na svečanem koncertu ob 20-letnici 
Glasbene šole Rakovnik.

Gotovo ne mine dan, da se ne bi vsaj na kratko srečali z glasbo. Tisti, 
ki se malo bolj intenzivno ukvarjamo z njo in jo poskušamo posredo-
vati otrokom, smo stalno obkroženi z najrazličnejšimi melodijami. Če-
prav vsi, tako mladi kot malo starejši, ki smo se kdaj koli učili igranja 
inštrumenta, vemo, kako zahtevna je lahko glasba, vemo tudi, da njena 
lepota daleč presega ves vloženi trud in da je zadovoljstvo ob naučeni 
skladbi ali izvedenem koncertu neprimerno večje od minulih naporov.

UTRIP V SMC-JU
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Minilo je 20 let, odkar se je na Rakovniku začela pisati simfonija 
raznovrstnih melodij, ki jih je tekom let s seboj prinašala res pisana 
druščina več kot tisoč otrok, ki so bili ali so še vpisani v našo šolo. Pri-
hajali so z različnimi cilji: nekateri so se želeli z glasbo srečati bolj za 
lastno veselje, drugi pa so imeli visoke ambicije in so si ustvarili tudi 
možnosti profesionalnega ukvarjanja z glasbo. Z učitelji smo si vedno 
prizadevali, da so otroci lahko čim bolj izkoristili svoj talent: eni večje-
ga, drugi manjšega, predvsem pa je bil naš cilj, da so vsi imeli možnost 
muzicirati bodisi kot solisti v okviru raznovrstnih koncertov, gostovanj 
in tekmovanj bodisi v različnih ansamblih, ki so pogosto sodelovali 
tudi v rakovniški župniji.

Tako lahko rečem, da je vsak učenec lahko našel svoj prostor pod 
»soncem« rakovniške glasbene šole. In če bi na tem mestu govoril le o 
dosežkih naših učencev na različnih tekmovanjih in o glasbenikih, ki 
so izšli iz naše šole in nadaljujejo ali so končali svoje glasbene študije 
pri nas ali v tujini, bi naredil krivico vsem tistim, ki so si prav tako 
prizadevali in se trudili v okviru svojih zmožnosti čim bolje naučiti se 
igranja ali petja. Vemo, da v današnjem kapitalističnem svetu največ 
štejejo dosežki, po mojem mnenju preveč, kajti vsi vemo, da se včasih 
za dosežki in visoko statistiko pobranih nagrad na tekmovanjih skriva 
tudi marsikatera žalostna zgodba, ko lepoto glasbe zamenjajo frustra-
cije in odpor do glasbe. In prav temu se na Glasbeni šoli Rakovnik 
poskušamo izogniti, zato se vedno trudimo, da vsak učenec dobi prilo-
žnost, ne glede na velikost njegovega talenta.

UTRIP V SMC-JU
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Iskrena hvala najprej g. Metodu Ogorevcu, ki je prvi videl veliko 
priložnost, da bi bili lahko številni otroci, ki so redno ali pa zgolj slu-
čajno zahajali na Rakovnik, deležni glasbene vzgoje in je vložil največ 
truda v ustanavljanje šole.

Zahvala tudi mojima predhodnikoma: prvi ravnateljici, gospe Polo-
ni Stegu in ravnatelju g. Marku Ušeničniku. Zahvala vsem nekdanjim 
in sedanjim učiteljem ter salezijancem, ki ste povezani z glasbeno šolo, 
na čelu z direktorjem Zavoda Salesianum, g. Markom Košnikom. Vsi 
skupaj ste in še sooblikujete čudovit mozaik rakovniške glasbene šole.

Nazadnje velika zahvala tudi vam, dragi starši. To, da svojim otro-
kom omogočate možnost glasbenega izobraževanja na različnih nivo-
jih, je njihova neprecenljiva popotnica za življenje. Zahvaljujemo se 
vam za zaupanje v minulih 20-ih letih in upamo, da bosta naš trud in 
delo z mladimi odzvanjala tudi v prihodnjih letih in desetletjih ter da 
bodo vaši otroci od nas odhajali ‘uglašeni za življenje’.«

Pred zaključnim nastopom godalnega orkestra in mladinskega zbo-
ra Glasbene šole Rakovnik, ki so zaigrali in zapeli Oče vseh narodov, 
je zbrane nagovoril tudi salezijanski inšpektor Marko Košnik z nasle-
dnjimi besedami:

UTRIP V SMC-JU
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»Ni časa, da bi se v tem trenutku vračal v zgodovino. Za to je bila 
priložnost skozi celo šolsko leto 2018/2019, ko smo  v Glasbeni šoli 
Rakovnik s posebnimi dogodki zaznamovali in počastili to obletnico. 
Kot višji predstojnik salezijanske družbe na Slovenskem in kot direktor 
Zavoda Salesianum želim v tem trenutku izraziti predvsem hvaležnost. 
S tem želim ovrednotiti in zaobjeti 20-letno obdobje rasti in razvoja. 
Mnogi izmed vas ste del te rasti. Seme, ki je bilo vsajeno pred dvajse-
timi leti, je zraslo v drevo. Tu so že mnogi dobri sadovi. Hvaležen sem 
salezijancem, ki so v preteklih letih zasejali to seme in spremljali nje-
govo rast. Hvaležen sem vsem učiteljem in profesorjem, ki so z ljube-
znivostjo in strokovnostjo pustili svoj pečat na učencih. Iskrena hvala 
vsem ravnateljem in vodjem, ki so pospeševali dober razvoj. Hvaležen 
sem staršem, ki so z zaupanjem v dobro vzgojno okolje in kvaliteto 
glasbeno poučevanje vpisovali svoje otroke. Hvala učencem, ki radi in 
navdušeno prihajajo v učilnice in s svojim glasbenim poustvarjanjem 
prebujajo v nas nepozabne občutke veselja, neizmerne sreče in navdu-
šenja nad neizmernim bogastvom talentov, ki jih skriva v sebi njihovo 
obdobje mladosti. Hvaležen sem don Bosku za njegovo ljubezen do 
mladih – karizmo, da smemo tudi z Glasbeno šolo Rakovnik nadalje-
vati njegovo pesem veselja in pesem sanj.

Iskrene čestitke vsem! Čestitke tebi, draga Glasbena šola Rakovnik 
in še na mnoga leta!

UTRIP V SMC-JU
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ČLANI ZAKONSKI SKUPIN RAKOVNIK NA KUREŠČKU

Z 
veliko dobre volje smo v dokaj hladnem majskem večeru prispeli 
pred cerkev Marije Kraljice miru na Kurešček. Tudi v cerkvi ni 

bilo topleje, smo jo pa mi malo ogreli s petimi litanijami in molitvijo 
za naše družine, za naše rajne, za našo župnijo in domovino. Izročili 
smo se Marijinemu in Jezusovemu srcu in seveda zapeli Mariji v čast. 

Po končani molitvi smo se vrnili na Rakovnik, kjer smo najprej poz-
dravili nekaj članov nove zakonske skupine DIŽ, ki so se nam z radove-
dnostjo pridružili. Niso naši župljani, so pa zelo hvaležni, da se lahko 
srečujejo v našem župnišču in tako smo si hitro izmenjali nekaj naših 
dosedanjih doživetij in izkušenj. Potem smo se pogovorili še o potreb-
nosti dogodkov, ki so skozi leto organizirani za zakonce.

Naše vsakoletno majsko srečanje, nas povezuje in odpira dialog 
med generacijami, ki se srečujemo na Rakovniku. Hvaležni smo g. 
Mirku, ki vse skupine duhovno spremlja in je z nami tudi na duhovnih 
vikendih, ki so nam še posebej pri srcu.

        Mihaela

BIBLIČNA SKUPINA

Z
aključili smo že sedmo leto našega druženja z Božjo besedo, ki ga 
vodi ga. Jana Podjavoršek. Letos smo se dobivali vsako drugo sre-

do v mesecu, naše srečanje pa običajno traja uro in pol.
Na desetih letošnjih srečanjih smo prebirali Lukov evangelij, ki je 

vsakega posebej nagovarjal in vedno znova ugotavljamo, kako je Be-
seda vedno živa. Na začetku srečanja se najprej priporočimo Svetemu 
duhu, potem pa preberemo odlomek. Vsak pove, kaj ga nagovarja, po-
tem pa nas voditeljica uvede v premišljevanje. Zaključimo s prošnjo ali 
zahvalo, ki se nam porodi ob Besedi. 

Z veseljem pričakujemo september in upamo, da se nam pridružiš 
tudi ti.          

Mihaela

UTRIP V SMC-JU
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ČARNA MAVRICA

N
a sončno soboto, 1. junija 2019, smo se otroci, animatorji, starši, 
duhovniki, redovnice in kateheti znova zbrali pri Mariji na Ra-

kovniku na festivalu Čarna mavrica.
Rdeča nit in naslov letošnje Čarne mavrice je bil: Jezus mi daje moč. 

Na uvodni poti smo se med raznimi ovirami in zagatami spraševa-
li, kdo vse mi daje moč, in ugotovili, da so to starši, prijatelji, duhov-
niki, kateheti in seveda Jezus. Nato smo se udeležili različnih otokov, 
na katerih so bile delavnice. Letos so bili še posebej zanimivi vitezi z 
dvobojem in viteško vasjo, pa seveda gasilci in policaji, skavti, ki so 
pripravili pot preživetja, čarovnik s svojimi triki. Videli smo, kaj lahko 
oblikujemo z motorno žago, spoznali smo, kako živijo naši vrstniki v 
Afriki, ogledali smo si cirkuško predstavo Fuskabo, se v pevski delav-
nici naučili novih pesmi in v plesni novih gibov ter se igrali na mega 
twisterju in zemljokrast. Žal je bilo premalo časa, da bi lahko obiskali 
vse zanimive otoke.

Sočasno je potekal tudi fi nalni kviz Mavrično-katehetskih iger, ki ga 
je vodil Jure Sešek. Po malici in sproščeni igri na igrišču mladinskega 
centra je sledila še vesela sv. maša, ki jo je vodil škof Franc Šuštar. Pri 
pridigi nam je rekel, da moramo zaupati Jezusu, ki bo poskrbel za nas.

Ob zaključku smo dobili pisane balone, ki so nas spremljali domov, 
kamor smo prenesli veselje in navdušenje tega čudovitega dne.

Nina

UTRIP V SMC-JU
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ŽUPNIJSKI DAN

T
radicionalno praznovanje župnijskega dne temelji na treh ključ-
nih sporočilih in ti so: jubileji, zahvale in druženje.

Že Mojzes je v stari zavezi ob priliki praznovanja vrnitve iz sužnosti 
naročil: »To je namreč jubilej, naj vam bo svet. Jejte, pa kar zraste na 
polju.« (3Mz 25,12)

Jubileji so pomembni dogodki v našem življenju, ko se spominjamo 
lepih dogodkov, ko proslavljamo, si čestitamo in voščimo vse najboljše. 
Tako so se na dan praznovanja najprej pri sveti maši zbrali naši zakon-
ski pari, ki v tem letu praznujejo obletnice, da so si pred Bogom oblju-
bili zvestobo v dobrem in slabem in obnovili svojo zaobljubo. 

Posebej moramo omeniti jubilej, ki sta ga praznovala Tončka in 
Tone Zaletelj, ki sta si zvesta že 65 let. Seveda čestitke in lepe želje tudi 
vsem ostalim jubilantom. Tudi pet let ni »mačji kašelj« v teh časih. 

UTRIP V SMC-JU
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Praznovali so tudi učenci ob zaključku veroučnega leta in »devet-
letke«. Jubilej zaključka vsakega leta posebej, ko so gulili šolske klopi, 
jubilej učnih uspehov, lepih spominov in prijateljevanja. 

Psalmist je zapisal: »Dobro je zahvaljevati se Gospodu, prepevati 
tvojemu imenu Najvišji«. (Ps 92,2)

Zahvale Bogu, zahvale drug drugemu nas zagotovo močno pove-
zujejo.

Zahvalili smo se gospodu župniku za njegovo vodenje kar dveh žu-
pnij, vodenje dekanije, za pripravljenost, da še vedno najde čas za raz-
govor, za spremljanje mladih, zakonskih skupin, Karitasa in množice 
dejavnosti v naši zelo »živi« župniji.

Zahvalili smo se gospodoma kaplanoma za delo z mladino, za ka-
tehezo, za požrtvovalno delo v župniji in Salezijanskem mladinskem 
centru. 

Zahvalili smo se zakristanu Sebu, ki »mater, mater« iz ozadja vedno 
poskrbi, da je vse lepo urejeno in poteka brez zapletov.

Župnija ima privilegij in zato smo se zahvalili salezijanski skupno-
sti, da imamo na razpolago veliko število duhovnikov in spovednikov, 
o katerih lahko večina župnij v Sloveniji le sanja. Imamo privilegij, ker 
imamo v naši sredi sestre Marije Pomočnice, ki s svojo katehezo in 
spodbudo  krepijo naše duhovno življenje.   

Zahvalili smo se vsem požrtvovalnim župnijskim sodelavcem, pev-
cem, čistilcem, animatorjem,

ministrantom …
Posebna zahvala ekipi, ki je organizira in pripravi vse potrebno za 

nemoten potek praznovanja župnijskega dne in druženja. 

Druženje je končni odraz praznovanja jubilejev in zahval Bogu ter 
drug drugemu. Iskrene čestitke, zahvale in po Mojzesovem navodilu 
«Jejte, kar na polju zraste …« nam daje zagotovilo, da bomo tudi v pri-
hodnje zdrava in trdna župnijska skupnost. 

       Tomaž Okorn

UTRIP V SMC-JU
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BODI PRI NAS, SVETI DUH

Sveti Duh, bodi pri nas,
pridi v naša srca s svojo milostjo.
Nauči nas, kaj naj storimo,
pokaži nam, kaj naj mislimo,
pokaži nam, kaj moramo narediti. 
Ti ljubiš resnico nad vse,
ne dopusti, da bi zabrisali, kar si ti uredil.
Nevednost naj nas ne ovira,
odobravanje naj nas ne zavede, 
napačni obziri naj nas ne zmedejo.
Naj bomo v tebi in se v ničemer ne oddaljimo od resnice.
Amen.

Molitev koncilskih očetov; v: Youcat, Molitvenik za mlade

MLADI 
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20. junij
SILVERIJ

Bil je papež, ki je Kristusovo Cerkev je vodil manj kot dve leti, toda to je bil 
zanj čas trpljenja in preizkušenj. Bil je subdiakon v Rimu in na sedež sv. Petra 
ga je spravil vzhodnogotski kralj Teodat, ker se je bal, da bi rimska duhovščina 
ne izbrala za papeža koga takega, ki bi bil bolj naklonjen bizantinskemu cesarju 
Justinjanu kot pa njemu, ki je bil takrat gospodar Rima. Papež Silverij je bil splo-
šno spoštovan zaradi svoje svetosti in delavnosti in kmalu si je pridobil srca vseh. 
Zameril pa se je Teodori, ženi cesarja Justinjana, nekdanji plesalki, ki jo poznamo 
kot žensko dvomljivega slovesa iz Finžgarjevega romana Pod svobodnim son-
cem. Ko ni maral odstaviti svetniškega carigrajskega patriarha Mena, da bi se na 
njegovo mesto vrnil njen ljubljenec, krivoverski Antim, je poslala bizantinskega 
vojskovodjo Belizarja, da je papeža Silverija ugrabil in spravil v ujetništvo. To se 
je ponovilo še enkrat, potem ko je cesar Justinjan papeža ukazal peljati nazaj v 
Rim. Teodora je bila močnejša. Na samotnem otoku v Egejskem morju je papež 
Silverij 20. junija 537 umrl. Skoraj zagotovo ga je tam dala umoriti Antonina, 
žena vojskovodje Belizarja, da bi se prikupila cesarici Teodori.

26. junij
JOŽEFMARIJA ESCRIVA DE BALAGUER

6. oktobra 2002 je bil razglašen za svetnika španski duhovnik Josemaria 
Escriva, ustanovitelj gibanja Opus Dei (Božje delo), preko katerega naj bi kri-
stjani spoznali, kako se morajo posvetiti vsak v svojem poklicu. Rodil se je 9. 
januarja 1902 v mestu Barbastro v Aragoniji. Najprej je študiral pravo in dosegel 
doktorat. Mladi doktor prava je začutil Božji klic, zato je pri triindvajsetih postal 
duhovnik. Prvo službo je opravljal v predmestju španske prestolnice. Okoli sebe 
je začel zbirati ljudi različnih poklicev in stopenj izobrazbe. Pogovarjal se j z njimi 
o Bogu, o duhovnem življenju, o našem krščanskem poklicu. Leto kasneje je že 
ustanovil družbo, ki je dobila ime Opus Dei. Njen namen je bil pomagati ljudem 
različnih socialnih slojev, da bi v sebi izoblikovali čim popolnejšo krčansko po-
dobo – svetost – v izvrševanju svojega poklicnega dela. Duhovnost te družbe je 
strogo laična: od vseh članov duhovniki zavzemajo le dva odstotka. Od svojih 
članov zahteva edino to, da se trudijo svoje življenje oblikovati po idealih evan-
gelija. Življenje ustanovitelja je nepričakovano ugasnilo 26. junija 1975 v Rimu. 

SVETNIK MESECA
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OTROCI NAS POTREBUJEJO

K
onec šolskega leta je pred nami in približujejo se počitnice.

Že v naslednjem mesecu bo treba misliti na prihodnje šolsko 
leto, nakup delovnih zvezkov, potrebščin itd. Samo najnujnejše šolske 
potrebščine znašajo več kot 200 EUR na otroka, kar je za mnogo dru-
žin veliko breme. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki dru-
gače ne prejemajo pomoči, nakup šolskih potrebščin pa presega njiho-
vo zmožnost.

Vsi otroci se veselijo prihodnosti, razmišljajo, kaj bodo postali, ka-
kšen poklic bodo opravljali in kje bo njihovo mesto v svetu. Otrokom 
veliko pomeni, da so v šoli enaki sošolcem. Otrokom želimo, da bi lah-
ko živeli polno in dostojanstveno življenje, za kar potrebujejo pogum, 
znanje in spretnosti.

Že s tem, ko otroci v šolo zakorakajo z enakimi potrebščinami kot 
sošolci, so samozavestnejši in začetek šolskega leta je zanje prijetnejši. 
Otrokom veliko pomeni, da so v šoli enaki sošolcem ter da imajo de-
lovne zvezke in ostale potrebščine takšne kot ostali. To lahko pomeni 
tudi najljubšega junaka risanih fi lmov na platnici zvezka.

Na ŠK Ljubljana vsako leto junija pošljejo na ŽK dopis za pomoč 
pri nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Za pomoč lahko 
zaprosijo družine, ki so čez leto deležne pomoči ŽK in tudi družine, ki 
ne pridejo po pomoč, pa si zaradi nizkega dohodka šolskih potrebščin 
ne zmorejo zagotoviti same.  Podatki so zaupni, zato izkoristite pomoč, 
ki jo lahko nudimo. Pomoč velja za šoloobvezne otroke osnovne in 
srednje šole (l. 2019/2020) iz družin naše župnije Rakovnik. 

Prošnjo s prilogami in navodili prejmete na dežurstvu Karitas in v 
sprejemnici v Majcnovi hiši ali pišite na: karitasrakovnik@gmail.com, 
da vam pošljem po e-mailu ali po pošti.

Naša župnijska Karitas bo popolne vloge sprejemala do torka 2. 
julija 2019, ker jih moramo nato z vsemi prilogami oddati na Škofi j-
sko Karitas Ljubljana. Vlogo pošljete po pošti ali pustite v sprejemnici 

KARITAS
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Majcnove hiše.
Odobrene pomoči bodo realizirane v začetku avgusta. Za odobre-

no pomoč dobi družina bone, ki jih lahko koristi v določeni založbi. 
Vrednost bona je določena glede na število otrok in kateri razred obi-
skujejo.

MED LJUDI – ZA LJUDI

Dandanes vsak dan tožimo, da svet ni niti približno tak, kakor naj bi 
po našem mnenju bila Božja volja. Pri tem delamo najmanj dve napaki: 
enačimo naše mnenje z Božjo voljo in pozabljamo, da je Bog ljubezen. 

Bog je dal dovolj dobrin, da bi se lahko nahranili vsi in da bi vsak 
razvil svoje talente. V Božjem načrtu ima vsak od nas svoje poslanstvo.

Mnoge nas bodo poti vodile po širnem svetu. Obiskovali bomo zna-
ne kraje, spoznavali nove ljudi in običaje, počivali v bližnjem letovišču 
ali planinarili … Nekateri bomo ostali kar doma ali v bližnjih krajih, 
pri prijateljih, s sorodniki ...

V človekovi naravi je želja po spoznavanju novega, lepega. Meje, ki 
smo jih začrtali ljudje, nas ne morejo ločiti od Božjega, ki je prisotno 
okoli nas in v vsakem človeku.

Naj ne bo naša pot samo golo občudovanje umetelnih del, sakralnih 
stavb, umetniških slik ali lepe pokrajine.  

Pojdite po svetu in učite … Pozabljamo, da je bil Jezus pravi popo-
tnik, prav tako njegovi učenci. Bil je iznajdljiv in je svoje poslanstvo 
vršil na mnoge načine, na različnih krajih: na gori, v čolnu, ob morju, 
v shodnici, na tržnici, na vrtu, v gostišču, na obisku pri sorodnikih 
–  nekje na svoji poti.                                                                  

Želim, da bi na svoji poti vsak našel in srečal Njega.  

Dežurstvo v JULIJU: četrtek, 11. 7. 2019 od 16.30 do 19.00.
Dežurstvo v SEPTEMBRU: četrtek, 5. 9. 2019 od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!!
ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

NAPOVEDNIK
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RAZVEDRILO

POMARANČE  Gospa pride v trgovino s sadjem in vpraša: »Ali 
so te pomaranče italijanske ali izraelske?«  Prodajalka odvrne: »Je to 
pomembno? Se boste s pomarančami pogovarjali ali jih boste pojedli?«

KOLEDAR: 

JUNIJ  2019

SOB, 1. 6.:  Čarna mavrica
SOB, 1. 6. do NED, 2. 6.: skavtske obljube.
NED, 2. 6.:  7. velikonočna nedelja, sv. maše še ob 7.30, 9.00, 10.30, 

18.30.
PON, 3. 6.:  ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 4. 6.:  po večerni sv. maši v hišni kapeli molitev za vse, ki so v 

stiski.
SRE, 5. 6.:  ob 17.30 srečanje z birmovalcem; ob 19.30 biblična sku-

pina; ob 19.30 srečanje ŽPS-ja in župnijskih sodelavcev z 
nadškofom.

ČET, 6. 6.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino; birmmanska 9-dnevnica.

PET, 7.  6.:  prvi petek – posvetitev Jezusovemu srcu in obisk boni-
kov na domu.

SOB, 8. 6.:  prva sobota in posvetitev Marijinemu srcu; ob 20.00 
mladinska sv. maša.

NED, 9. 6.:  Binkošti – ob 9.00 praznik sv. birme.
PON, 10. 6.:  praznik Marije Matere Cerkve sv. maše ob 6.00, 7.30, 

10.00 in 18.30 uri.
TOR, 11. 6.:  od 9.00 do 11.00 srečanje za starejše Rakovnik; po večer-

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

poklice, družine in domovino.

NAPOVEDNIK
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PET, 14. 6.:  ob 18.00 koncert ob 20-letnici Rakovniške glasbene šole 
v Slovenski fi lharmoniji.

SOB, 15. 6.:  ob 19.30 predstavitveni koncert ob izidu zgoščenke Krog 
življenja.

NED, 16. 6.:  Sveta Trojica – župnijski dan Rakovniške župnije: pri sv. 
maši ob 10.30 praznujejo zakonci jubilanti in zaključek 
osnovnošolskega; po sv. maši skupno praznovanje na 
dvorišču SMC-ja. Ob 14.00 srečanje Vera in luč

PON, 17. 6.:  po večerni sv maši piknik za župnijske sodelavce.
TOR, 18. 6.:  po večerni sv. maši  molitev v hišni kapeli za vse v stiski; 

ob 19.30 katehetski odbor.
ČET, 20. 6.:  Praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi: sv. maše ob 6.00, 

7.30, 10.00 in 18.30 uri;  pred večerna sv. mašo molitev 
pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domo-
vino; po večerni sv. maši telovska procesija.

PET, 21. 6.:  ob 17.00 uri priprava na krst. 
PET, 21. 6. do NED, 23. 6.: vikend rakovniških animatorjev v Ankara-

nu.
NED, 23. 6.:  12. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30. 
TOR, 25. 6.:  dan državnosti, nagradni izlet za šmarničarje v Čateške 

toplice; po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse, 
ki trpijo;

TOR, 25. 6. do PET,  28. 6.: duhovne vaje za 4. do 7. r. OŠ v Želimljem.
ČET, 27. 6.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 28. 6.:   praznik Srca Jezusovega.
SOB, 29. 6. do TOR,  2. 7.: duhovne vaje za 7. do 9. r. OŠ v Želimljem.
SOB, 29. 6.:  praznik apostolov Petra in Pavla, svete maše ob 6.00, 

7.30, 10.00 in ob 18.30;
NED, 30. 6.:  13. nedelja med letom; sv. maše še ob 7.30, 9.00, 10.30, 

18.30.

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK

JULIJ 2019

PON, 1. 7. do PET, 5. 7.: prvi teden oratorija; 
TOR, 2. 7.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; 
ČET, 4. 7. do NED,  7. 7.: duhovne vaje za srednješolce v Želimljem.
ČET, 4. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; 
PET, 5. 7.:  prvi petek – posvetitev Jezusovemo Srcu in obisk bolni-

kov in starejših na domu; 
SOB, 6. 7.:  prva sobota; sv. maša ob 7.00; 10.00 in 18.30; posvetitev 

Marijinemu Srcu; 
NED, 7. 7.:  14. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; 
PON, 8. 7. do PET, 12. 7.: drugi teden oratorija; 
TOR, 9. 7.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; 
ČET, 11. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 14. 7.:  15. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; 1. uskovniški teden za animatorje (14. – 20. 7.); 
NED, 14. 7. do SOB, 19. 7.: skavtski tabor za volčiče;
PON, 15. 7. do PET, 19. 7.: tretji  teden oratorija; 
TOR, 16. 7.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; 
ČET, 18. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; 
SOB, 20. 7.:  oratorijski izlet v LEGOLAND.
NED, 21. 7.:  16. nedelja med letom – Krištofova nedelja; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
PON, 22. 7. do PET, 26. 7.: četrti  teden oratorija;
PON, 22. 7. do TOR, 30. 7.: skavtski tabor za izvidnike in izvidnice;
TOR, 23. 7.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; 
ČET, 25. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
ČET, 25. 7. do NED, 28. 7.: uskovniški dnevi za odrasle (UDO);
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NED, 29. 7.:   17. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30.; 2. uskovniški teden za animatorje (28. 7. do 3. 8.);

PON, 29. 7. do PET, 2. 8.: 1. teden varstva v SMC Rakovnik;
TOR, 30. 7.:   po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.

AVGUST 2019

ČET, 1. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 2. 8.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; obisk bolnikov 
in starejših na domu. 

SOB, 3. 8.:  prva sobota; sv. maša ob 10.00 in 18.30; posvetitev Mari-
jinemu Srcu.

NED, 4. 8.:  18. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; 3. uskovniški teden za animatorje (4. 8. do 10. 8.);

PON, 5. 8. do PET, 9. 8.: 2. teden varstva v SMC Rakovnik;
TOR, 6. 8.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 8. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 11. 8. do ČET, 15. 8.: Savio kamp za ministrante;
NED, 11. 8.:  19. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30. 
PON, 12. 8. do PET, 17. 8.: 3. teden varstva v SMC Rakovnik;
TOR, 13. 8.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 15. 8.:  Marijino vnebovzetje – velik šmaren, slovesni praznik; 

sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30; uro pred 
večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

NED, 18. 8.:  20. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30. 

PON, 19. 8. do PET, 23. 8.: 4. teden varstva (Športne počitnice) v SMC 
Rakovnik. 

TOR, 20. 8.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
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ČET, 22. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

NED, 25. 8.:  21. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; romarski shod na Kureščku.  

PON, 26. 8.  do PET, 30. 8.: 5. teden varstva (Biblijaland) v SMC Ra-
kovnik. 

TOR, 27. 8.:  po večerni sv. maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 29. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.

SEPTEMBER 2019

NED, 1. 9.:  22. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; 

PON, 2. 9.:  začetek šolskega leta;
TOR, 3. 9.:  ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 5. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 6. 9.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; obisk bolnikov 

in starejših na domu; 
SOB, 7. 9.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; sv. maše ob 

7.00, 10.00 in 18.30; Animatlon v Želimljem;
NED, 8. 8.:  praznik Marijinega rojstva – mali šmaren; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; slovesna sv. maša ob jesenskem 
romaskem shodu ob 15.00; 

PON, 9. 9.:  začetek veroučnega leta; 
TOR, 10. 9.:  ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 12. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 15. 9.:  24. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; 

NAPOVEDNIK
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Svit  Libnik
Tanaja  Perger
Sofi a  Terlep

Jaka Jože Drnovšek
Nik  Gril

Mark  Pivec
Jaš  Pečnik
Ažbe Ficko
David  Snoj

Jona  Marija  Holc
Noa  Popić

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Maja  Hribar  1965
Krum  Veronika 1949

Jože Jernejčič  1938
Ljudmila Grzin  1939

NAPOVEDNIK
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk

NAPOVEDNIK



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

Prijateljev zvestobo boš 
prav spoznal v nesreči, 

ne v dobrih in veselih dneh. 
Ne sodi prijateljev po besedah,

temveč po dejanjih.

bl. Anton Martin Slomšek

VELIKI ŠMAREN
Na slovesni praznik 

vnebovzetja Device Marije 
se bomo ponovno po vsej Soveniji 

posvetili Mariji.
Sv. maše na Rakovniku:

7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30.

Župnijska Karitas 
Rakovnik 

Dežurstvo v juliju: 11. 7. 
2019 od 16.30 do 19.00. 

V avgustu dežurstva ne bo.
V septembru: 

četrtek 5. 9. 2019,  od 
16.30 do 19.00. 

TRR: 02058-0253398959  
NLB.  

Hvala za vsak dar.

ORATORIJ
poteka štiri tedne:
začne se 1. julija in 

zaključi v petek 26. julija.


