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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 14,25–33
ČE KDO HOČE … ODPOVED, KI BOGATI

L
jubezen do očeta, matere in drugih domačih nam je dana po naravi 
in je velika vrednota. Za kaj vse bi bili prikrajšani, če nam ne bi bila 

dana. Največ sreče doživi človek prav v družini, v kateri je rastel, in 
potem v tisti, ki jo je sam ustanovil. Če je kje na zemlji košček raja, je 
to lahko le v družini, kjer se imajo radi.

Da je družina srečna, pa so poleg ljubezni in razumevanja potrebne 
še najosnovnejše dobrine prebivanja in preživljanja.

Za Jezusom gre velika množica. Pričakovati bi bilo, da bo izkoristil 
priložnost ter imel navdušujoč govor, s katerim bo ljudi še bolj prite-
gnil in jim obljubil, kaj vse velikega in dobrega jih čaka, če postanejo 
njegovi učenci. On pa jim govori nekaj povsem drugega, celo naspro-
tnega: njegov učenec more biti le tisti, ki je zaradi njega pripravljen 
pustiti očeta in mater, ženo in otroke, brate in sestre in se poleg tega 
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odpovedati sploh vsemu, kar ima ali bi mogel imeti, celo lastnemu ži-
vljenju.

Družinske vezi so nekaj velikega in lepega, a same povedo, kaj so: 
vezi. V tem je njihova slaba stran. Vežejo! Za Jezusom pa ne moreš, 
če si na karkoli navezan. Za njim moreš le, če si vsega prost, če si pri-
pravljen pretrgati vse vezi, se vsega osvoboditi in zgolj v tem pomenu 
»zasovražiti«.

Jezus ni bil poročen, ni imel otrok, ni si pridobil premoženja, celo 
svoji volji se je odpovedal, ko jo je združil z Očetovo. In vendar: on, ki 
ni imel nič, je prinesel zaklade, ki jih ne morejo uničiti ne molji ne rja. 
On, ki ni imel lastne družine, je postal nosilec življenja vsem, ki priha-
jajo k njemu. Življenje, ki je zapustilo vse, da bi se moglo darovati Božji 
volji, se je izkazalo za najbogatejše, najširše in najbolj osrečujoče. Ne le 
zanj, temveč za vse, ki gredo iskreno za njim.

»Če kdo hoče …« Nihče ni primoran! Tisti pa, ki hoče, naj od vsega 
predložnega doseže toliko, kolikor je v njegovi moči.

Po: Beseda da Besedo
»Gospod,                           
ti si naše prebivališče
od roda do roda.«

P
salmist v današnji božji besedi naše življenjsko obdobje primerja 
s spancem in travo, ki zjutraj zeleni in je zvečer že posušena. Tako 

kratko je naše življenje in o tem bi morali premišljevati. Če štejemo 
naše dneve in ozavestimo kratkost naših dni, »pridemo do srčne mo-
drosti« (Ps 90,12). 

K človekovi modrosti spada, da se zaveda svoje minljivosti. Toda 
vsak človek je hkrati v skušnjavi, da bi se oklepal svojega življenja, da 
bi ravnal tako, kot da bo večno živel in bo vedno lahko počel kaj po-
membnega v svetu. Ravna tako, kot da bo lahko večno živel v hiši, ki 
si jo je zgradil. Toda vse je minljivo. Vse premine. Vse se posuši kakor 
trava. 

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti

UVODNIK
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
V SEDMIH NEBESIH

N
i srce hitreje bilo in glas zvenel prevzet od sreče, ko si ji, ko si 
mu nataknil/-a na prst prstan kot simbol ljubezni in zvestobe? 

Ljubezen med dvema človekoma je velik čudež. Človek se lahko samo 
čudi. 

Ne obstajajo več meje, ni več zemlje in nebes. Ure ne tiktakajo več. 
Ves svet se ustavi. Luna sije svetlo kot sonce. Ptice žvrgolijo pozimi. 
Cvetlice cvetijo v očeh. V vseh rečeh tiči čar in človek začne sanjati o 
skupnem praznovanju življenja.

Ne tehtaj ljubezni. Ne meri, kako široka in kako dolga je. Odtehtana 
in izmerjena ljubezen ni ljubezen, ampak izračun. Pusti ljubezni, da je 
spontana, brez skritih misli, prvobitna in pristna, tedaj te bo preplavilo 
veselje, postalo ti bo toplo pri srcu, srečen boš, lahko boš pel, plesal in 
skakal.

Po: Phil Bosmans, V tebi je sreča

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 2. 9. 2019

Z
apisnik seje župnijskega pastoralnega sveta pa bo v oktobrskem 
glasilu. 

župnik Mirko 

ŠPORTNE POČITNICE

Ž
e drugo leto zapored je bil v SMC-ju na Rakovniku organiziran 
športni teden. Ta teden nima, kakor oratorij, katehetskih vsebin, 

vendar je prav tako namenjen vsem otrokom, ki bi se ga želeli udeleži-
ti. Glavni namen letošnje izvedbe športnega tedna na Rakovniku je bil, da 
se otroci seznanijo z različnimi športnimi dejavnostmi, hkrati pa spoznajo 
vpliv športa na zdrav način življenja, pozitivno preživljanje prostega časa in 
pomen ogrevanja pred športno dejavnostjo. Tako smo s posebnimi delav-
nicami za ples, gimnastiko, sabljanje in lokostrelstvo, »fl oorballa« in košar-
ke poskušali doseči, da bi vsi otroci v enem tednu naredili kar se da velik 
napredek na področju gibalne učinkovitosti ter spoznavanju in osvajanju 
novih teoretičnih in praktičnih športnih znanj.

Vsakega otroka smo na začetku tedna razdelili v eno izmed petih sku-
pin, ki je nato skozi celotni teden tekmovala z ostalimi štirimi skupinami za 
naziv »naj skupina športnega tedna«. Tekmovali so v prej omenjenih špor-
tih, pri čemer pa je potrebno poudariti, da so vse skupine sodelovale pri 
delavnicah plesa in gimnastike, med ostalimi tremi dejavnostmi pa sta jim 
bila naključno dodeljena dva športa. Za doseganje kar se da dobrih rezulta-
tov so morali vsi posamezniki med seboj sodelovati, se morda malce žrtvo-
vati za skupino (predvsem nekateri fantje pri plesu in gimnastiki, pri čemer 
pa so ugotovili, da to le nista tako zelo »ženska športa«, kot so sprva mislili), 
premagovati lastne strahove in se v prvi vrsti morali primerno obnašati.

Da pa šport ni le tekmovanje, ampak predvsem zabava smo otrokom 
poskušali pokazati z nekaj ne tekmovalnimi športnimi dejavnostmi, kot 

UTRIP / UTRIP V SMC
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so orientacija, veslanje in plavanje, kjer smo predvsem želeli poskrbeti, da 
otroci uživajo in se še dodatno kaj novega naučijo.

Poleg vseh zgoraj naštetih športov pa so se lahko otroci v prostem 
času zabavali na trampolinih, igralih ali pa so igrali odbojko in nogo-
met, vendar seveda pod nadzorom ali z animatorji.

Seveda pa sta občasno šport in kultura med seboj neločljivo pove-
zana. Prav zato so v četrtek otroci odšli v Plečnikovo hišo, kjer so si 
ogledali notranjost, njegovo lastnino, poleg tega pa jim je vodič pove-
dal veliko o enem največjih arhitektov 19. in 20. stol., ki je med drugim 
naredil načrte za NUK, Tromostovje, Križanke … in seveda Bežigraj-
ski stadion – slejkoprej povsod pridemo do športa.

Zdi se mi, da lahko v imenu vseh animatorjev in otrok rečem, da 
smo na našem športnem tednu zelo uživali in da že vsi nestrpno priča-
kujemo bodoče športne počitnice!

         Luka Križaj
 Program športnih počitnic je sofi nancirala Mestna občina Ljubljana.
 

USKOVNIŠKI TEDNI

V
si tisti, ki smo se prvič udeležili Uskovniških tednov, smo skozi 
vrata Dominikovega doma na Pohorju stopili z veliko radovedno-

stjo, kaj nas bo tam pričakalo. Mislim, da prav nihče ni bil razočaran.
Med seboj smo se zelo povezali, vzdušje pa je bilo odlično; vsepo-

vsod petje in smeh, ozračje je kar pokalo od pozitive. 
Po skupinah smo predebatirali nekatere zelo življenjske teme, kot so 

skupnost in odločitve. Zelo lepo je bilo gledati ljudi, ki so bili na začet-
ku zadržani, pa so se vseeno odprli in podelili svoje izkušnje.

Z mašo smo lepo povzeli vsak dan, zvečer pa smo izživeli svojo raz-
igranost na veselih večerih. 

Hrana je bila odlična in se je že zato splačalo priti, vse pa povezujejo 
prijateljske vezi, ki so se tako močno stkale v tako kratkem času.

 Ivana

UTRIP V SMC
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BIBLIJALAND

V 
letošnjem letu smo ponovno organizirali počitniški program Bi-
blijaland, na katerem smo spoznavali svetopisemske like. V pone-

deljek smo v dramski igri videli Abrahama in Saro, nato pa se razdelili 
v skupine, imenovane po najrazličnejših prevoznih sredstvih. V sku-
pinah smo nato sodelovali v različnih dejavnostih, kot so igre in de-
lavnice. V ponedeljek smo ustvarjali hiške iz piškotov, v torek pa smo 
izdelovali vodnjak iz zgodbe o Izaku in Rebeki, po kosilu pa smo odšli 
še na bazen, na katerem smo se zelo zabavali. Naslednji dan pa smo 
srečali brata Jakoba in Ezava ter se odpravili na zgodovinsko popo-
tovanje v Plečnikovo rojstno hišo in na ogled ruševin antične hiše. V 
četrtek in petek sta se v igri pojavila starozavezni Jožef in Mojzes, na 
delavnicah pa smo sestavljali lutke in kratko predstavo. Sledila je še 
izdelava kroglic, ki smo jih z veseljem pojedli. Popoldanske velike igre 
pa so poskrbele, da res nikomur ni bilo nikoli dolgčas.

           
 Veronika

Program je sofi nancirala Mestna občina Ljubljana.

POTOVALNI TABOR KLANA

N
ajstarejša skupina skavtov se je od 19. do 23. avgusta odpravila 
na potovalni tabor po hrvaški Istri; tokrat smo se odločili, da 

potujemo s kolesi. Pridružil se nam je tudi Janez Suhoveršnik, ki je po-
skrbel, da je bilo poleg fi zičnega napora poskrbljeno tudi za duhovno 
sprostitev.

Kot se za prave popotnike spodobi, smo tudi mi začeli ob zgodnji 
uri, ob 6-ih pred glavno železniško postajo ter se z vlakom odpravili 
proti Puli.

Prvi dan smo kolesarili vse do nočnih ur (seveda smo si privoščili 
popoldansko kopanje v morju), okoli 22-ih pa smo se le ustavili v oko-

UTRIP V SMC
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lici Vrsarja, kjer smo prenočili. Drugi dan je bila pot malo krajša, saj so 
bile zunanje temperature malo previsoke, da bi cel dan vozili. Prenoči-
šče smo si poiskali v manjšem mestecu Dajla (v bližini Novigrada), kjer 
je imel eden izmed udeležencev vikend. Ker smo bili brez ključev od 
tamkajšnje hiše, so jih starši poslali kar po pošti (hja, skavt se znajde). 
Večerjo nam je pripravila družina skavta, ki je ravno v tistem terminu 
počitnikoval v bližini. Imeli smo tudi mašo na prostem, oltar smo si 
pripravili kar na prtljažniku enega izmed koles.

Tretji dan je sledilo presenečenje; zabava v vodnem parku Istralan-
dija, kjer smo preživeli celoten dan.

Četrti dan smo nadaljevali pot proti Sloveniji. Ljubo doma kdor ga 
ima. Po kakih 200 km ti kar uide solza, ko zagledaš domačo deželo. 
Prespali smo v Strunjanu, kjer nas je za večerjo ponovno pogostila 
družina skavtov, ki smo jih srečali na plaži.

Zadnji dan smo večino dneva preživeli na plaži v Kopru, kjer smo si 
privoščili nekaj sprostitve po naporni poti. V centru mesta smo kakšni 
dve uri igrali na kitaro ter prepevali skavtske pesmi ter tako nabrali 
nekaj dragocenega denarja, ki ga bomo vložili v nakup novih šotorov 
in druge opreme.

Zvečer smo se z vlakom odpeljali proti Ljubljani, kjer smo ob 23-ih 
tabor tudi uradno zaključili.

SAVIO KAMP

V 
soboto, 10. 8. 2019, smo se ministranti iz skoraj cele Slovenije zbrali na 
Rakovniku, da bi z molitvijo pri Lurški Mariji začeli že 14. Savio kamp. 

Po molitvi smo se z avtobusom odpravili proti Pohorju, kjer so nas pričakali 
še ostali ministranti iz severovzhodne Slovenije in tudi iz Črne gore, ki se 
niso peljali na Rakovnik. Po kosilu je sledila predstavitev teme letošnjega 
kampa, ki se je navezovala na ameriški fi lm Soočenje z velikani. V dneh, ki 
so sledili, smo si v treh delih ogledali fi lm, se o njem pogovarjali pri katehe-
zah, s posebnim poudarkom na molitvi, ekipnem duhu in vztrajnosti. 

UTRIP V SMC
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V nedeljo smo se odpravili na izlet na Areh. Med potjo smo se usta-
vili še na grobiščih, kjer smo imeli tudi sveto mašo. Sledile so velike 
igre in peka hrenovk na ognju. V ponedeljek smo odšli na kopališče v 
Lipnico v sosednji Avstriji. V torek zvečer smo imeli še spokorno bo-
goslužje in priložnost za sveto spoved. Skozi celoten teden je bilo tudi 
veliko časa za druženje in igro, ministranti so po skupinah tekmovali 
tudi za tekmovanje imenovano Saviada. zelo so uživali tudi pri nočnih 
igrah. Čeprav je zaradi dežja zadnjo noč odpadla straža zastave, so vse-
eno vsi zaspali zelo zadovoljni. Zadnji dan, v sredo, smo si ogledali še 
vojašnico v Mariboru ter s piknikom v don Boskovem centru v Mari-
boru zaključili naše letošnje srečanje.

Andraž

MOANA - TABOR KRDELA

N
ekega dne je zapihal močan zahodnik in volčičem v poštne nabi-
ralnike prinesel pisma, v katerih je pisalo: »Če s kanujem odplu-

ješ ravno pravi čas in slediš Mauijevem čarobnem trneku na nebu, te 
bo pot pripeljala na Motonui, otok samih dogodivščin. Pridi z menoj!« 
Temu vabilu se nikakor nismo mogli upreti, zato smo pripravili naše 
kanuje in v nedeljo, 14. 7. 2019, srečno pripluli na Moanin otok. Tam 
smo nato preživeli naslednjih 6 dni in NEEEEEIZMEEEEERNOOOO 
uživali! Kaj več o naših pustolovščinah pa poglejte v foto galeriji ali pa 
za rokav pocukajte katerega od obiskovalcev. 

Aloha!

TABOR IZVIDNIKOV IN VODNIC

I
zvidniki in vodnice so 22. 7. 2019 ob opoldnevu sedli na raketo, 
ki jih je dostavila do najvzhodnejše točke Marsa. Glavni štab je bil 

postavljen 20 km severozahodno, zato jih je že kar prvi dan pričakal 

UTRIP V SMC
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potep. Ko so le prispeli do prostora, kjer smo se lahko utaborili, je bil 
čas za postavljanje šotorov, zgradb za preživetje ... Ponoči pa nas je 
presenetil hud vihar s peščeno nevihto, zato smo morali v popolni temi 
zbežati iz štaba in se po končani nevihti vrniti vanj, žal pa nam je to 
uspelo prepozno in nam je varnostna raketa ušla tik pred nosom. Tako 
smo se morali sprijazniti, da bomo na Marsu res ostali dlje, kot je bilo 
načrtovano. Postaviti je bilo potrebno radio oddajnike, s katerimi smo 
lahko na zemljo sporočili, da smo še živi in potrebujemo pomoč. V 
naslednjih dneh čakanja smo se odpravili na ogled po Marsu in odkrili 
slanovodno jezero, skrivali smo se pred hudimi nalivi, sadili smo fi žol 
za hrano, izdelovali poskusne rakete, s katerimi bi lahko pošiljali hrano 
iz zemlje in končno pričakali prvo dostavo hrane – naše  starše. Po vseh 
teh izzivih nam je po 10 dneh le uspelo priklicati novo raketo, ki nas je 
v torek naložila, sedaj v polni zasedbi, in smo se lahko vsi vrnili nazaj 
na Zemljo.

SREČANJE 2019 - 4. TABOR VODITELJEV

N
e vedoč, kaj nam bo prihajajoči teden prinesel, smo se 4 voditelji 
v ponedeljek, 5. 8. 2019, dobili pred cerkvijo na Rakovniku. Tam 

nas je pričakal naš nekdanji stegovodja s škatlo z navodili o poteku pri-
hodnjih dveh dni. Tako kot voditelji drugih stegov, smo tudi mi dobili 
nalogo pomagati ranljivi skupini v lokalni skupnosti. Naš izziv se je 
začel s sestankom na Slovenski fi lantropiji, kjer smo pripravili izlet za 
begunce in prosilce za azil. Tako smo se v jutranjih urah torka dobili s 
skupino 12 mladih prosilcev, s katerimi smo se odpravili proti Podpeči. 
Naša prva postojanka je bila cerkev sv. Ane, kjer smo lahko občudovali 
razgled na Ljubljano. Po spustu k Podpeškemu jezeru je sledil še skok 
v vodo. Ker pa je skavt vedno lačen, smo s pomočjo naših novih pri-
jateljev zakurili ogenj kar s kresilom ter spekli hrenovke s tvistom, za 
posladek pa pripravili čokobanane. Siti in veseli smo se v popoldanskih 
urah poslovili, saj nas je čakala še pot proti tabornemu prostoru.

UTRIP V SMC
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Tako smo v sredo končno prispeli v Želodnik, kjer je bil v bližini ne-
okrnjene narave in avtoceste postavljen tabor. Tam smo bili dodeljeni 
v zeleni podtabor, ki smo ga tekom dneva uredili in zgradili prostor za 
druženje, vhodno zgradbo, sušilnico … Naslednji dan smo se voditelji 
v dopoldanskih urah udeležili delavnic z raznovrstnimi temami, zve-
čer pa so se nam pridružili gostje (Sara Isaković, ljubljanski nadškof, 
bivši načelnik in načelnica ZSKSS, begunka iz Bagdada, Vodja centra 
za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo, koor-
dinator projekta Zdravo delovno okolje, Boštjan Hari …). Tako smo 
večer preživeli ob ognju, s poslušanjem številnih zgodb in nasvetov.

V petek pa je dan, bolj kot prihod predsednika RS Boruta Pahorja, 
zaznamovalo praznjenje Dixijev, ki so bili že zavidljivo polni. Po opra-
vljenih bioloških potrebah v zdaj svežih wc-jih, smo se lahko podali na 
skavtski lunapark, ki je v svoji pestrosti ponujal pot preživetja, zorbing, 
paintball, gugalnico, igro kubb in še številne druge dejavnosti. Prav 
tako smo se lahko posladkali s sladkorno peno ter najedli kokic. Po ko-
silu so sledila predavanja po vejah, kjer smo lahko primerjali in dobili 
kakšno novo idejo tudi od drugih voditeljev. V večernih urah se je za-
čelo delo po SKVO-jih, ki se je nadaljevalo tudi naslednji dan. Tu smo 
analizirali prejšnje ter začeli delati načrte za prihodnje leto. Temu je 
sledil prihod nekdanjih voditeljev, s katerimi smo preživeli preostanek 
sobote. Zabavni večer je popestril bend, nato pa se je zabava ob zvoku 
harmonike in kitar nadaljevala ob ognjih v podtaborih.

In tako smo končno prišli do nedelje, ko smo si izmenjali še zadnje 
objeme in pozdrave ter se odpravili vsak na svoj konec Slovenije.

TRENINGI KOŠARKE MED POČITNICAMI 

NA RAKOVNIKU

 

O
d ponedeljka, 26. 8. 2019, do petka, 30. 8. 2019, smo na Rakov-
niku organizirali počitniške treninge košarke. Vodil jih je Andrej 

Sladič. Treningi so potekali vsak dan od 18:30 do 20:00. Sodelovalo je 

UTRIP V SMC
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14 otrok, trinajst dečkov in ena deklica. Na vseh treningih smo najve-
čjo pozornost posvečali igri, postavitvi igralcev na igrišču in hitremu 
prehodu iz obrambe v napad. Določeno pozornost smo seveda posve-
tili tudi individualni tehniki. Glavni cilj vsakega treninga pa je bil, da 
so udeleženci uživali na igrišču, se družili in zabavali. Ne glede na ka-
kšen način se ukvarjaš s košarko, se je vedno potrebno zavedati, da 
je košarka v osnovi igra. Tovrstne treninge smo imeli že drugo leto 
zapored. Glede na odziv in želje vseh otrok bomo s tem nadaljevali tudi 
v prihodnje. Za prihodnjo sezono obstaja tudi tiha želja, da bi izpeljali 
košarkarski kamp.

 Andrej

POLETNI ORATORIJ

N
ajverjetneje ni otroka, ki ne bi vedel, kaj se dogaja julija na Ra-
kovniku - Oratorij, seveda! Z junakom letošnje teme Petrom 

Klepcem smo odkrivali moč, ki jo ima vsak izmed nas, ter predvsem, 
kako to moč uporabiti za dobro. 

UTRIP V SMC
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Oratorijski dan se je pričel z dramsko igro, pri kateri smo vsak dan 
sledili življenju in dogodivščinam Petra Klepca. Še posebej so nas nav-
dušili Tatari in Povodni mož. Sledila je molitev, le-tej pa kateheze, pri 
katerih smo se pogovarjali o talentih, samozavesti, medvrstniškem 
nasilju, iznajdljivosti, skušnjavah, dobrodelnosti in skupnosti. Po ka-
tehezah so bile delavnice, v katerih smo plesali, žgali v les s pirogra-
fi , programirali, izdelovali rakete, balinali, se učili preživeti v naravi, 
vadili improvizacijo, naredili vrtno pohištvo iz palet, kuhali, sabljali 
in spoznavali različne športe. Vsak četrtek smo napolnili rakovniško 
cerkev in v njej imeli oratorijsko mašo.

Popoldnevi so bili tudi pestri – ob ponedeljkih in petkih smo imeli 
veliko igro, ob torkih in četrtkih pa smo se hladili in plavali na bazenu 
na Kodeljevem. Kadar nam vreme ni bilo naklonjeno,  smo odšli v kino 
in si tako pogledali Svet igrač 4 ter Skrivno življenje hišnih ljubljenčk-
ov 2. Ob sredah so nas zabavali gasilci, čarovnik Mare Čare, napihljivi 
gradovi in živalski vrt, ogledali pa smo si tudi zvonik rakovniške cer-
kve in občudovali največji zvon.

Tako nam je čas kar prehitro minil in že odštevamo dneve do novih 
počitnic in novih dogodivščin.

Nina 

UTRIP V SMC
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POČITNIŠKO VARSTVO

A
vgusta se je po igriščih in igralnici razlegal otroški živžav – v SMC-
-ju je potekalo počitniško varstvo od 7.00, ko so prihajali najbolj 

zgodnji, pa vse do 17.00, ko se zadnji s težavo ločili od namiznega ho-
keja in nogometa. Med dnevom smo imeli različne delavnice – ustvar-
jali smo z glino, risali na steklo, delali origamije iz papirja, imeli smo 
frizersko delavnico, pohod po Golovcu in vodne igre, pa tudi dovolj 
časa za družabne igre in sproščeno igro na trampolinih ter vrtiljaku. 
Obiskali smo tudi Mestni muzej, kjer smo prvi teden spoznavali življe-
nje v rimski Emoni z Rimljanko Livijo, drugi teden pa smo spoznavali 
življenje in delo Jožeta Plečnika. Tretji teden počitniškega varstva je bil 
najbolj pustolovski – iskali smo skriti zaklad na Golovcu, spoznavali 
divje živali v živalskem vrtu in s čolni premagovali dolge razdalje po 
Ljubljanici. Bilo nam je lepo in z veseljem se bomo spominjali brez-
skrbnih počitniških dni v prihajajočem šolskem letu. 

Nina

ANIMATORSKI IZLET DO SKRAJNEGA SEVERA 

EVROPE

L
ani jeseni je pri nas opravljal svojo študijsko prakso Tommi, doma 
iz Ouluja na Finskem. Na poslovilnem pikniku smo se pogovarja-

li, da bi bilo lepo, če bi ga obiskali in beseda je dala idejo – če smo že 
tako visoko na severu, pa pojdimo vse do najbolj severne točke Evrope 
– Nordkappa. Priprave na to raziskovalno ekspedicijo so se začele že 
pozimi, čeprav smo kar malo dvomili, da jo bomo res izpeljali. Vendar 
pa nas je, bolj ko se je bližal čas odhoda, bolj grabila potovalna mrzlica, 
z njo pa čisto tehnična vprašanja, kot so: kdo bo vozil, kje bomo spali in 
kaj bomo jedli. Ker je sever drag, animatorji pa mladi z omejenimi do-
hodki, smo osnovne dobrine nakupili kar v slovenskih trgovinah, na-
basali kombi s hrano po vseh kotičkih in jo v soboto, 17. 8. 2019, v času 

UTRIP V SMC
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najhujše vročine, mahnili proti severu. Prva destinacija po 20 urah je 
bil vožnje Goteborg – 2. največje švedsko mesto. Tam smo izkoristili 
veze in poznanstva ter 2 noči uživali gostoljubje Merlina in Suzane ter 
njunih dveh otrok. Prav takrat sta bila tam tudi Matild in njegov oče, 
zato smo nedeljo začeli z mašo, nato pa peš raziskovali čare Goteborga. 
Privoščili smo si tudi fi ko – švedsko pitje kave s cimetovimi kolački, 
najbolj pogumni pa so se zvečer skopali v jezeru. 

Naslednji dan smo pot nadaljevali po sredini Švedske, videli prvega 
severnega jelena in prvič predrli gumo. Do noči smo prišli do norve-
škega fj orda, kjer smo prespali, naslednje jutro pa lovili trajekt za Lo-
fote. Na Lofotih smo občudovali slavne norveške fj orde in stare ribiške 
vasice ter se v vikinškem muzeju podučili o zgodovini slavnih Vikin-
gov. Naslednji dan smo pot nadaljevali proti Alti, kjer smo bili navdu-
šeni nad sodobno cerkvijo v obliki ladje, prav tako pa smo občudovali 
prazgodovinske slikarije na skalah. Hkrati pa nas je od Alte do našega 
cilja ločilo samo še 5 ur vožnje, zato smo se hitro in drzno odpeljali do 
konca sveta oz. do najbolj severne točke Evrope. Na Nordkappu nas je 
pričakalo 5 stopinj, megla, oblaki in res močan veter, vseeno pa to ni 
zmanjšalo našega navdušenja nad osvojenim ciljem :)  

UTRIP V SMC
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Po obveznem fotografi ranju in raziskovanju okolice smo se spustili 
in po 4 urah prvič prispeli na Finsko, kjer smo prespali v nacionalnem 
parku Lemmenjoki. Naslednje jutro smo želeli priti v Oulu po najhi-
trejši poti, pa smo ugotovili, da tudi Google ni vsemogočen, saj nas je 
vodil po makadamski poti. Vseeno to ni bila velika tragedija, saj smo 
na tej cesti srečali čredo severnih jelenov, ki se nas sploh niso bali, še 
več, krotki so bili kot ovce in se nam sploh niso hoteli umakniti. Po ob-
čudovanju in slikanju smo se odpeljali naprej. Pot nas je vodila preko 
Rovaniemija – Božičkove vasi. Ker pa je poletje, so se Božiček in njego-
vi pomočniki skrivali ter izdelovali darila za pridne otroke (upamo, da 
bomo tudi mi dobili kakšno čez pol leta).

Zvečer smo prispeli v Oulu, kjer smo se srečali s Tommijem in skupaj 
preživeli lep večer, poln smeha in zabave. Naslednji dan nas je zopet čakala 
dolga vožnja čez celo Švedsko, da smo prispeli do Stockholma. Ravno ta-
krat je bil tam tudi Zvone, slovenski duhovnik na Švedskem, tako da smo se 
srečali in izvedeli marsikaj zanimivega o slovenski skupnosti na Švedskem. 
Zvečer smo najbolj pogumni (in najmanj zmrzljivi) zopet zaplavali v šved-
skem jezeru. Ker je bila sobota, so imeli Švedi v tem kampu zabavo, zato je 
bilo tudi naše plavanje v ritmu sirtakija in švedskih šlagerjev 70-ih let. 
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Naslednji dan smo si ogledali nekatere najbolj znane muzeje - mu-
zej Abbe, Vasa muzej (kjer je ogromna ladja iz 17. stoletja, ki je bila 
dolga leta potopljena) ter zgodovinski muzej. Naš pohod smo nada-
ljevali mimo kraljeve palače in preko starih mestnih ulic. Zvečer smo 
se odpeljali do Vimmerbyja, rojstnega kraja Astrid Lindgren, kjer smo 
naslednji dan uživali v tematskem parku – celoten park je sestavljen 
iz krajev, ki so opisani v njenih knjigah. Tako smo se zabavali v hiši 
in ladji Pike Nogavičke, raziskovali grad Ronje, razbojniške hčere, se 
sprehajali po miniaturnem mestu ter odkrivali skrivne prehode v va-
sici bratov Levjesrčnih. Popoldne smo si ogledali še cerkev v Habi, ki 
je bila zgrajena v 16. stoletju in je narejena v celoti iz lesa, notranjost 
pa krasijo čudovite poslikave, ki se navezujejo na Lutrov katekizem. 
Zvečer smo prispeli v Malmo, naredili kratek obhod mesta, pozno zve-
čer pa zaplavali v baltskem morju pod mostom, ki povezuje Švedsko 
in Dansko (za radovedne – morje je bilo precej mrzlo, še dobro, da 
takrat nisem vedela koliko stopinj ima, ter precej neslano). Zjutraj smo 
prevozili slavni most, se ustavili v Kopenhagnu, nato pa nadaljevali pot 
proti domu, ki smo ga vsi že nestrpno pričakovali. Čeprav je bil to res 
lep izlet in smo videli marsikaj čudovitega, lahko rečem, da je povsod 
lepo, doma pa najlepše. :)

      Kristina

UTRIP V SMC
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OBISK LJUBLJANE Z VLAKCEM URBAN

K
ar 29 članic iz Skupine starejših Rakovnik (v glavnem smo to go-
spe v zreli letih in štirje gospodje, tokrat je bi z nami tudi gospod 

Tone Grm) se nas je 14. maja 2019 odpravilo v mesto in to ne z listki 
v žepu, kaj moramo vse opraviti in nakupiti, spremenili smo se v pra-
ve turiste in obiskali najlepše mesto na svetu, kamor dere celi svet, v 
»našo Ljubljano«. Ta turistični ogled Ljubljane so nam omočili prijazni 
sodelavci LPP-ja.  Ob 8.45 so nas s posebnim avtobusom odpeljali iz-
pred kioska Špan na Galjevici do NAME, pred Hotelom Slon so nas že 
čakali kavalirji, ki so nas peljali do Magistrata, kjer nas je čakal vlakec 
Urban. Vanj smo se nagnetli tako kot šolarji (takšen občutek je v naši 
letih vedno težje dosegljiv in je že kar dragocen). 

Potem smo se odpeljali na turistično pot po Ljubljani. Prva postaja 
je bila na ljubljanskem gradu. Tu nas je gospod Drobnič okrepčal s svo-
ji zdravili, razpoloženje in temperatura zraka, sta se v trenutku otoplila 
za nekaj stopinj. Hvala gospodu Drobniču, da vedno ve, kaj ljudje po-
trebujemo. Hvala tudi, da vedno pride na naša mesečna srečanja. Po-
tem smo se spustili do Špice, čez Pruski most, mimo trnovske cerkve, 
kjer je pesnik France Prešeren prvič ugledal svojo Julijo, ob rimskem 
zidu, mimo Križank na Slovensko cesto, mimo parlamenta, Moder-
ne in Narodne galerije, mimo Nebotičnika, po Dalmatinovi ulici in 
mimo hotela Union do Prešernovega spomenika ter vožnjo z vlakcem 
zaključili pred Magistratom. Imeli smo se lepo, poleg pogledov na naše 
kulturne znamenitosti smo zaznali utrip turistične Ljubljane, prijazne 
pozdrave turistov. Potem smo na Krekovem trgu vstopili na naš avto-
bus, ki nas je pripeljal na izhodno mesto na Galjevico.  

Preživeli smo lep izlet in prijetno druženje. Še enkrat prav prisrč-
na zahvala vsem sodelavcem LPP-ja  za njihovo točnost in prijaznost. 
Hvala tudi gospe Viki Brozovič in njenemu g. Stanetu, da nas pove-
zujeta v kar močno skupino, kjer izvemo marsikaj zanimivega. Poleg 
tega se bolje spoznavamo med seboj. Hvala tudi sodelavkam župnijske 
Karitas, ki vedno priskočijo na pomoč. 

UTRIP V SMC



september 2019, številka 7VARUJ NAS MATI 18

Izlet z vlakcem po Ljubljani priporočamo tudi drugim, vzemite si 
čas in si oglejte našo Ljubljano malo drugače, naj se Vam vedno ne 
mudi. Cena vožnje za odraslo osebo je 8 €, vožnja traja uro in pol.

 
Marinka Gaberšek

Vse Vas prav lepo vabimo na prvo naše srečanje v jeseni, 
ki bo 8. oktobra 2019 ob 9. uri.

  VZPONI IN PADCI SPADAJO SKUPAJ

S
e tudi tebi kdaj zgodi, da kljub močni in jasni želji obupaš na pol 
poti ali še prej? Da se ti ovire zazdijo prehude? Da se utrudiš, prič-

neš dvomiti ali se prestrašiš? Nič hudega, to še ne pomeni, da si zguba! 
Alenka Rebula v povezavi s srčnimi željami piše o notranji moči in 
veščinah, ki jih lahko razvijamo, da dosežemo tudi najzahtevnejše cilje. 
Kako pristopiti? 

Cilj izberi odgovorno. Daj si čas za razmislek in tehtanje, ko se od-
ločiš, pa ne glej več nazaj. Zavedaj  se, da ima tvoja odločitev tudi po-
sledice. 

Odpovej se popolni svobodi. Odločitev te seveda omejuje, a to pot 
si izbral. 

Veliko pričakuj od sebe. Zavedaj se, da ne bo šlo vedno vse gladko, 
s težavami se sooči in jim ne daj  priložnosti, da bi omajale tvojo od-
ločitev. 

Postajaj vzdržljiv. Uri se v zvestobi svojim sanjam in se ne sprašuj, 
koliko časa bo trajalo. Ne priganjaj se.

S seboj bodi potrpežljiv. Veseli se vsakega majhnega napredka. Za-
radi  počasnosti si že ni treba premisliti! 

Zaupaj si. Zanesi se nase – ko bodo prišle težave, jih boš znal pre-
magati. 

Redno delaj. Svoj čas uredi tako, da bo tvoja odločitev imela pred-
nost. 
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Premaguj strah. Vsakič, ko je treba, zberi pogum, premagaj strah in 
naredi tisti korak. 

Privošči si počitek. Išči pravo ravnotežje med naporom in počit-
kom, pomisli pa tudi na to: Si v resnici  utrujen ali se hočeš nalogi 
izogniti? Če si z nalogo občasno obremenjen, lahko sprejmeš izziv in 
izkusiš svojo moč. 

Bog je tisti, ki je izoblikoval srčne želje po meri – tudi zate. Seveda 
pa ne pričakuje, da se boš mučil sam, prepuščen strahovom, dvomom 
in podcenjevalnim mislim. Zato se poleg zaupanja sebi uči tudi zau-
panja Vanj, v njegovo ljubezen in dobroto. Z Njim ob strani si lahko 
močnejši, pogumnejši, vztrajnejši … pa tudi nežnejši, bolj spodbuden 
in razumevajoč, ko je to potrebno. Srečno … in srčno!

Po: Rad te/se imam

10. september
NIKOLAJ TOLENTINSKI

D
anašnjega godovnjaka je »Miklavž prinesel« staršem, ki so bili že priletni. 
Romali so na grob sv. Nikolaja v Bari in iz hvaležnosti, ker jih je svetnik 

uslišal, so svojemu sinu dali ime Nikolaj. Po mestu Tolentino, kjer je trideset let 
živel in deloval kot avguštinski redovnik, je dobil vzdevek Toletinski. Sicer pa se je 
rodil leta 1245 južno od Ancone. Kot deček je rad hodil v cerkev in bral nabožne 
knjige. V domačem kraju ni bilo ne šol ne knjižnice, zato so ga starši poslali v 
Tolentino. Med misijonom je slišal pridigo avguštinskega meniha o minljivosti 
posvetnega veselja in pridiga ga je tako prevzela, da je potrkal na samostanska 
vrata. Kljub mladim letom so ga sprejeli. Bil je kakor rojen za meniha, kar je kazal 
s pokorščino, ponižnostjo, spokornostjo, postom, z molitveno vnemo in željo 
po premišljevanju v samoti. Ko mu je bilo osemnajst let, je naredil redovne za-
obljube, po končanih bogoslovnih študijih pa je bil posvečen v duhovnika. Vsa 
svoja duhovniška leta je posvetil ljudem v mestu Tolentino. Njegova priljubljena 
kraja pa sta bila prižnica in spovednica. Spreobrnil je veliko ljudi. Kadar je šel iz 
samostana, ga je pot vodila k bolnikom ali nabirat miloščino. Umrl je 1305, star 
šestdeset let. 
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17. september
HILDEGARDA

M
ed slovesnim bogoslužjem 7. oktobra 2012 na Trgu sv. Petra v 
Rimu, ob začetku škofovske sinode o novi evangelizaciji, je pa-

pež Benedikt XVI. razglasil dva nova cerkvena učitelja: sv. Hildegardo 
iz Bigene (1098–1179), benediktinsko opatinjo, mistično pisateljico, 
glasbenico in zdravilko, ter španskega teologa in ustanovitelja univerze 
sv. Janeza Avilskega (1500–1569). O sv. Hildegardi je dejal, da je bila 
velika žena, »prerokinja, ki govori o današnjem času, in sicer s svojim 
pogumnim razločevanjem znamenj časa, z ljubeznijo do stvarstva, s 
svojim zdravljenjem, poezijo in glasbo ter s svojo ljubeznijo do Kristu-
sa in njegove Cerkve, čeprav ranjene z grehi duhovnikov in vernikov.« 
Izrazil je željo, da bi Sveti Duh obudil v Cerkvi svete pogumne žene, 
kot je bila prav sv. Hildegarda, ki bi dale svoj dragoceni prispevek k 
njeni prenovi in rasti. Ko je govoril o tej izredni ženi, je omenjal apo-
stolsko pismo papeža sv. Janeza Pavla II. O dostojanstvu žensk (1988), 
v katerem je poudarjena dragocena vloga žene v življenju Cerkve. Sicer 
je sv. Hildegarda tudi zavetnica naravoslovcev, jezikoslovcev in espe-
rantistov.

28. september
VENČESLAV

T
a veliki češki narodni svetnik se je rodil okoli leta 904. Njegov oče 
knez Vratislav je umrl, ko je bilo prvorojencu komaj dvanajst let. 

Mladoletnega kneza je vzgajala njegova pobožna babica sv. Ljudmila. 
Dala ga je v šolo učencem sv. Metoda. Kot knez je bil enako naklonjen 
duhovnikom, ki so govorili staroslovanski kakor tudi latinski jezik. V 
svoji kneževini je zbral izobražene duhovnike raznih narodov in šol 
in z njihovo pomočjo je češki narod dvignil na takšno višino, da je 
po omiki prekašal močnejše zahodne narode. V srcu Prage, na Hrad-
čanih, je dal graditi romansko stolnico sv. Vida. Še preden je bila po-
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svečena, je v njej našel zadnje počivališče. V sedanji stolnici sv. Vida, 
največji gotski stavbi v »zlati Pragi«, je ena najlepših kapel posvečena 
temu svetniku. Bil je moder in miroljuben vladar. Odlikoval se je po 
dobrodelnosti in pobožnosti, kar ni bilo po volji nekaterim velikašem 
poganskega mišljenja, ki niso mogli neovirano zatirati in izkoriščati 
podložnikov. Zaradi želje po prestolu ga je leta 929 na pragu cerkve 
umoril lastni brat Boleslav.

DOBRO IZ VSAKEGA SRCA

V
sako srce zmore dobroto. Srce, ki ga imenujemo z neštetimi prele-
pimi izrazi, označujemo za središče človečnosti. 

Iz vsakega srca lahko pride dobra misel in želja, dobra beseda in 
spodbuda, dobro delo. Le iz pokvarjenega srca ne, iz srca, ki je zastru-
pljeno s sovraštvom in zlom. To srce se more ozdraveti edino z odpu-
ščanjem – človeškim in božjim. Za to srce, ki ne zmore dobrote, je umrl 
Kristus, ga s svojo krvjo odrešil in z vodo iz njegove strani očistil. 

Vsako srce je ustvarjeno za to, da deluje za življenje, da bije za vse 
telo in v sebi povzema dobro bit človeka. 

Dobrota iz vsakega srca, ki je poklicano k pomoči: DOBRODEL-
NOST je človekova dejavnost, v kateri se povezuje z drugimi, da dela 
dobra dejanja iz človekoljubnih nagibov. Filantropija je v jedru dobro-
delnosti, ki jo večkrat utemeljujejo tudi z načelom solidarnosti oz. »zla-
tega pravila«, ki je vsebovano tudi v krščanskem izročilu – etosu po 
Jezusovem naročilu v Mt 7,12: »Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje 
storili vam, tudi vi storite njim! To je namreč postava in preroki.« 

Odlikuje ga tudi sočutje kot pot k usmiljenju. Verni (religiozni) lju-
dje humanitarnost živimo iz notranjega vzgiba udejanjanja sočutja in 
bratske ljubezni, ki se izkazuje v dejavnem služenju. Služenje drugim je 
izkazovanje dobrote osebi, s katero me povezuje neodtujljivo človeko-
vo dostojanstvo, ki izhaja iz božjega. 

Svoje srce upodabljamo po njegovem srcu, ki je izlilo vso ljubezen 
na križu.

SVETNIK MESECA / KARITAS
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Vsako človeško srce je zmožno dobrote in ljubezni do bližnjega, 
»ker je božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil 
dan« (Rim 5,5). »Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dol-
žni ljubiti med seboj« (1 Jn 4,11). 

To je poklic ljubezni s križa, ki mu je prva sledila božja mati Marija, 
desni razbojnik Dizma in nato apostoli, diakoni, mučenci in brezšte-
vilna množica »dobrih src«, dobrotnikov človeštva iz različnih verstev, 
ljudi »dobre volje«, svetnikov »izza sosednjih vrat«, tistih, ki živijo ob 
nas in so odsev božje navzočnosti. 

Vsako človeško srce je poklicano k dobroti in jo lahko izkaže. Vsako 
srce lahko ozdravi in iz kamnitega postane meseno, čuteče, dobrotlji-
vo, nežno, sočutno.

Za to pa je potrebna vzgoja srca, prava srčna kateheza, ki traja vse 
življenje. Posebej smo k temu poklicani vsi verni, zlasti še mi, kristjani. 

Jezus nam naroča: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje 
sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo« (Lk 6,27). Pavel pa 
naroča Tesaloničanom: »Vi, bratje, pa se ne naveličajte delati dobro« 
(2 Tes 3,13). Črpajmo iz Jezusovega Srca, »v katerem biva vsa polnost 
božanstva« in ki se nam je kot usmiljeni Samarijan in dobri Učenik 
razodel kot podoba nežne, usmiljene ljubezni svojega in našega Očeta 
do vsakega človeka.

On ogreva vsako srce za dobroto. 
Prosimo, da bi znali s svojim pričevanjem za Boga, ki ljubi vsakega 

človeka, povabiti vsako srce, da izkaže konkretno dobroto (dobro delo, 
pomoč, besedo poguma, tolažbe, dobro željo, oporo, nasvet …) in po-
zorno skrb svojemu bližnjemu, še posebej tistim v stiski. Mi pa mu 
pomagajmo najti pot in priložnost. (L. Š., Žarek dobrote)

Človekovo srce načrtuje svojo pot, a Gospod vodi njegove korake. 
(Pregovori)

KARITAS
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RAZDELJENA POMOČ MED POLETJEM: 
V avgustu smo razdelili  bone za šolske potrebščine otrokom in 12 

družin v višini 1350 EUR, pridobljene preko Škofi jske Karitas. Hva-
la vsem darovalcem, ki ste sodelovali v dobrodelni akciji Otroci nas 
potrebujejo. Še vedno se daruje preko SMS na besedo ZVEZEK5 na 
telefonsko številko 1919 (tako se daruje 5 EUR).

Razdeljenih je bilo tudi več kot 200 zvezkov, ki so bili darovani od 
otrok iz šol in vrtcev v akciji Pokloni zvezek. 

Človekovo srce – drobcena pika na našem planetu. Vendar se tu 
rojeva ljubezen. (Phil Bosmans)

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v septembru: četrtek, 5. 9. 2019, od 16.30 do 19.00. 
Dežurstvo v oktobru: četrtek, 10. 10. 2019, od 16.30 do 19.00. 
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar.

RAZVEDRILO

KRAVA – Miha je narisal kravo. Vesel teče risbo pokazat mami. 
»Zakaj pa ima tvoja krava pet nog?« vpraša mama. – »Ja, saj ima tudi 
vsak avto rezervno kolo.«

  

KARITAS
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MATEMATIČNE URICE Z MARIJO

INDIVIDUALNA SPECIALNO PEDAGOŠKA POMOČ UČEN-
CEM S TEŽAVAMI PRI UČENJU MATEMATIKE

I
zobraževalna uspešnost pri matematiki ima v naši kulturi pomemb-
no mesto, saj jo pogosto povezujemo z bistrostjo posameznika. 

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

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

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

KJE?
SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK, Rakovniška 

6, 1000 Ljubljana
KDAJ?
VSAK PONEDELJEK  MED 15. IN 17. URO, po predhodnem do-

NAPOVEDNIK
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govoru, s pričetkom v oktobru 2019
PRIJAVE?
SPLETNA STRAN SMC RAKOVNIK (koordinator: g. Jure Babnik)

dr. Marija Kavkler, prof. def.

VABIMO K DEJAVNOSTIM SALEZIJANSKEGA 

MLADINSKEGA CENTRA IN ŽUPNIJE

V spodaj navedene dejavnosti se vpišete s pomočjo spletne prijavni-
ce na naslovu: www.rakovnik.si/programi

DUHOVNO IN OSEBNOSTNO ZORENJE
Dejavnost Starostna skupina Vodja Termin in 

začetek
Prispevek

Ministranti od 2. r. OŠ naprej Andraž Krnc, 
Jakob Marolt, 
Anej Anžič, 
Domen 
Jurkovič, 
Janez 
Suhoveršnik

sob od 16h do 18h; 
začetek: 14. sept
začetek za ministrante 
pripravnike: 5. oktober

Zvončki – 
verouk za 
predšolske

predšolski od 3 let 
naprej

Lori Vovk, 
Živa Nose

čet od 
16.00 do 
17.00; 
začetek: 
19. sept

10 € letno

NAPOVEDNIK



september 2019, številka 7VARUJ NAS MATI 26

Mavrično-
katehetske igre

osnovnošolci, 
veroučenci

V skupini 
je 4-8 
veroučencev, 
ki lahko ekipo 
organizirajo 
sami ali iz 
posameznih 
prijav 
oblikujemo 
skupine.

Javite se pri verouku, 
kjer se dogovorimo za 
začetek.

Koordinatorja skupin 
MKI sta Aljaž Dobnikar 
in Rok Kastelic.

Skavti osnovnošolci in 
srednješolci

Martin 
Žukovec

naknadno 
sporočen – 
prijave in 
info 041-
928-158 
(Martin)

članarina

Mladinski in 
študentski 
verouk

srednješolci in 
študentje (v dveh 
starostnih skupinah)

mlajša 
skupina: 
Mihaela 
Žnidaršič 
in Janez 
Suhoveršnik; 
starejša 
skupina: Rok 
Kastelic in 
Jure Babnik 

čet ob 
19.30; 
začetek 19. 
sept.

/

Animatorji od birme naprej Aljaž 
Dobnikar – 
mentorja, DA 
Jure Babnik

Za dogovor glede 
sodelovanja pri 
animatorjih se obrnite 
na Jureta Babnika (041 
856 452)

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK

Vera in luč 9 r. OŠ, srednješolci, 
študentje, mladi v 
poklicih

Vsi, ki 
bi želeli 
sodelovati kot 
spremljevalci 
na srečanjih 
skupine 
Vera in luč: 
se obrnite 
na voditelja 
Timoteja 
Mencina (031-
468-572)

Termin: vsako drugo 
nedeljo v mesecu ob 
14h

Biblična 
skupina

Za vse, ki se želite 
duhovno poglobiti 
s pomočjo Svetega 
pisma in odkriti 
skrite globine 
in sporočila te 
fenomenalne knjige

Jana 
Podjavoršek

termin še v 
dogovarjanju

Katehumenat Za odrasle, ki bi se 
radi pripravili na 
prejem zakramentov 
krsta, obhajila in 
svete birme

Mirko 
Simončič

termin: torek ob 20h
prvo srečanje: 8. 
oktobra

ŠPORT in REKREACIJA
Dejavnost Starostna 

skupina
Vodja Termin in 

začetek
Prispevek

Odbojka 
starejše

dekleta od 7. r OŠ 
do 3. l SŠ

Boštjan 
Račič
in Kaja Kosi

tor od 17h 
do 19h in čet 
od 17.00 do 
19.00; že v 
teku

20 € letno

Odbojka 
mlajše

dekleta  od 4. do 
7. r. OŠ

Ana Fortuna 
in Zala 
Mlakar

pon od 15.00 
do 16.30; 
začetek: 
9. sept

20 € letno
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Nogomet – 1. 
do 3. r.

fantje od 1. do 3. 
r. OŠ

Rok 
Kastelic 
in Jakob 
Marolt

sre od 15.30 
do 17.00; 
začetek: 18. 
sept

20 € letno

Nogomet – 4. 
do 6. r.

fantje od 4. do 6. 
r. OŠ

Vid 
Ključevšek 
in Žiga 
Siegl

tor od 15.30 
do 17.00; 
začetek: 17. 
sept

20 € letno

Nogomet –  7.  
do 9. r. 

fantje od 7. do 9. 
r. OŠ

Mitja Polak 
in Jakob 
Skubic

pon od 16.30 
do 18.00, 
sre od 18.00 
do 19.30; 
začetek: že v 
teku

20 € letno

Nogomet – 
srednješolci

fantje od 8. r. OŠ 
do 3. letnika SŠ

Mitja Polak 
in
Rok 
Kastelic

tor od 20.00 
do 22.00; že 
v teku

20 € letno

Košarka - 
mlajši

fantje od 4. do 9. 
r. OŠ

Andrej 
Kušar

termin je še v 
dogovarjanju; 
začetek: v 
tednu od 16. 
sept

20 € letno

Košarka - 
starejši

fantje od 9. r. OŠ 
do 3. l. SŠ

Aljaž 
Dobnikar

sob od 20.30 
do 22.00; 
začetek: 7. 
sept

20 € letno

Sabljanje 
(začetni nivo)

za fante in dekleta 
od 8. do 12. let

sre od 16.00 
do 17.00; 
začetek: 18. 
sept

brezplačno

** Odbojkarice in nogometaši sodelujejo v tekmah salezijanske športne lige.

GOSTUJOČE SKUPINE



september 2019, številka 7VARUJ NAS MATI 29

Fizoterapija 
ZRNEC

program ZDRAVO IN ZMERNO / 
MEDILATES: pon ob 18.45
program ZDRAVO IN INTENZIVNO: pon ob 
19.45
program ZDRAVO IN ZMERNO: sre ob 18.45
program ZDRAVO IN INTENZIVNO/
Kombinirana vadba: sre ob 19.45

prijave 
in več 
informacij 
na www.
svetzdravja.
si

IZOBRAŽEVALNI KROŽKI in TEČAJI
Dejavnost Starostna 

skupina
Vodja Termin in 

začetek
Prispevek

Modelarstvo in 
tehnika

osnovnošolci Darjo 
Remec, 
Rožle 
Strle, Gal 
Ključevšek

čet od 18.00 
do 19.30; 
začetek: 19. 
sept

10 € mesečno

Tečaj 
družabnih 
plesov

za srednješolce, 
študente, odrasle

Aljoša 
Košorok

Termin: 
nedelja 
zvečer
Tečaj bomo 
začeli, če se 
bo prijavilo 
vsaj 5 parov. 

50 € na osebo

Šiviljski tečaj
 

vse starosti    Tadeja 
Vadnjal

sre ali čet 
od 17.30 do 
20.00
info 
srečanje: 25. 
ali 26. sept 
ob 18h
začetek: 2. 
ali 3. okt

30 € mesečno

Klekljanje vse starosti Tanja 
Oblak

pet od 16.30 
do 18.30; 
začetek: 4. 
okt

130 € za 
celoten tečaj

NAPOVEDNIK
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Pomoč 
učencem, ki 
imajo težav 
z branjem ali 
pisanjem

Osnovnošolci – 
prva triada

Blažka 
Strmšnik, 
univ. dipl. 
logoped

pon od 16h 
do 17h; 
začetek: 7. 
okt
potreben 
predhoden 
dogovor

/

UČILNICA 
– UČNA 
POMOČ

osnovnošolci 
in 1., 2. letnik 
srednjih šol

Eva 
Remec, 
Kristina 
Anželj

Od pon do 
čet med 
15.30 do 17. 
30; začetek: 
30. sept

/

Programiranje, 
elektronika in 
robotika

fantje in dekleta 
od 8. r. OŠ do 4. 
letnika SŠ

Urban 
Barbič, 
Dominik 
Žnidaršič, 
Jurij 
Fortuna

pet ob 17h; 
začetek: 4. 
okt

10 € mesečno

Tečaj risanja in 
slikanja

primeren tako za 
začetnike, kot za 
tiste z likovnim 
predznanjem ter 
tudi za pripravo 
na sprejemne 
izpite.

Matjaž 
Stopar

sob 9.00 
do 11.30, 
začetek 5. 
oktobra

40 € mesečno

GLASBA IN KULTURA
Dejavnost Starostna 

skupina
Vodja Termin in 

začetek
Prispevek

Otroški pevski 
zbor

1. do 5. r. OŠ Neža Snoj 
in Patricija 
Žižek

sre od 17.00 
do 18.15; 
začetek: 11. 
sept.

/

Mlajši 
mladinski 
pevski zbor

6. do 9. r. OŠ Eva 
Žukovec 
in Regina 
Šerjak

sre od 17h do 
18.15 začetek: 
11. sept.

/

NAPOVEDNIK
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Mladinski 
pevski zbor

dijaki, študentje, 
mladi v poklicih, 
mladi po srcu

Tina 
Ključevšek 
in Maja 
Kavčič

sob ali ned 
zvečer
začetek: 28. 
sept ob 19h

/

Otroška 
dramska 
skupina

osnovnošolci do 
7. razreda

Klavdija 
Žnidaršič

Začnemo v 
pripravi na 
Miklavževo 
igrico v 
oktobru 

/

Mladinska 
dramska 
skupina

d 9. r. OŠ do 
konca fakultete

Žiga Kosi v začetku 
oktobra

/

TUJI JEZIKI
Dejavnost Starostna 

skupina
Vodja Termin in 

začetek
Prispevek

Ruščina 1. do 5. r. OŠ Nina 
Leonova

po dogovoru s 
prijavljenimi

/

Ruski 
pogovorni klub

vsi, ki znate vsaj 
malo rusko ali 
ste talentirani za 
hitro razumevanje 
jezika

Nina 
Leonova

pet od 19h do 
20h začetek: 
20. sept

/

DRUŽENJE IN PROSTI ČAS
Dejavnost Opis

Igralnica in 
igrišča

Igralnica in igrišča Salezijanskega mladinskega centra so na 
razpolago vsem obiskovalcem, in sicer vsak dan od 15h do 
22h (v nedeljo do 20h)

Rojstni dnevi Ob petkih in sobotah lahko rezervirate prostore mladinskega 
centra za praznovanje rojstnega dneva. Več informacij oz. 
dogovor na naslov: smc.rakovnik@salve.si oz. 041-856-452 
(Jure Babnik)

Nedeljski klepet 
ob kavi

Vsako nedeljo po sv. maši ob 10.30 v igralnici SMC-ja.

NAPOVEDNIK
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SMC učilnica odpira svoja vrata
Začelo se je novo šolsko leto in z njim tudi čas za SMC Učilnico. 

Učilnica je prostor, kjer lahko otroci in mladi v miru naredijo nalogo 
ter vprašajo, če pri pouku kaj niso razumeli. 

  ZATO POTREBUJEMO PROSTOVOLJCE, ,    
ki bi bili pripravljeni enkrat na teden pomagati pri učenju, 

predvsem pri razlagi matematike, fi zike in angleščine. 
SMC Učilnica bo odprta od ponedeljka do četrtka med 15.30 in 17.30, 

za več informacij pa lahko pišete na kristina.anzelj@rakovnik.si 
ali pokličete na 041 512 946 (Kristina).

BRANJE IN PISANJE PRI BLAŽKI
LOGOPEDSKA POMOČ UČENCEM  

S TEŽAVAMI PRI BRANJU IN PISANJU
Branje in pisanje sta temeljni veščini pri usvajanju šolskih znanj. Veliko 
otrok ima, zlasti v samem procesu opismenjevanja, težave. Starši se 
trudijo, otrok postaja vse bolj preplašen, ker se tudi trudi, njegova šolska 
samopodoba se bliža dnu… Že dolgo vemo, da na svet prinesemo različne 
darove in da krivca za tovrstne težave ni. S skupnimi močmi, po določenih 
poteh, se tako bralne težave, kot tudi tiste na področju lepega in pravilnega 
pisanja, lahko bistveno izboljšajo in/ali celo izzvenijo. Če se te predolgo 
vlečejo, lahko povzročijo kup neželenih posledic. Najneprijetnejši je 
občutek neuspešnosti, ki ima lahko dolgoročne posledice.
Štiri desetletja sem opravljala delo šolske logopedinje. Zaradi potreb sem 
se še posebno posvečala otrokom s tovrstnimi težavami in bila pri tem 
dokaj uspešna.
Svoja znanja in izkušnje želim še naprej deliti z vsemi, ki tovrstno pomoč 
potrebujejo.

KJE? SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK, 
Rakovniška 6, LJUBLJANA

KDAJ? VSAK PONEDELJEK MED 16. in 17. URO, 
po predhodnem dogovoru.

ZAČETEK: 7. oktober
PRIJAVE: na spletni strani www.rakovnik.si

NAPOVEDNIK
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ANIMATORJI ORATORIJA SE VAM ZAHVALJUJEMO 

ZA POMOČ PRI LETOŠNJEM POLETNEM ORATORIJU

DONATORJI:
           Abba zavarovanje
                                                                    Agrokor d.o.o.
Dekor senčila
                                                 Implantološki inštitut
Naturalis d.o.o.
                         Dr. Nemo d.o.o.
Papirnica Vevče                                                 PGD Barje
                                           TGT Bulc
       Marič Zdravko
                                                   NITKA – drobni tekstilni izdelki
                Dolinšek Prevozi
                                                         Proslart d.o.o.

POMOČ V KUHINJI
Slavka Ključevšek, 

Sonja Urbanija,
Vika Brozovič,
Barbara Kosi,
Anica Okorn,

Veronika Fortuna,
Marija Španič, 

Jana Albet, 
Andreja Kozin.

VODITELJI ORATORIJA
Eva Žukovec in Anej Skubic

Jakob Skubic in Tina Ključevšek
Ana Hrbljan in Žiga Kosi

Aljaž Dobnikar in Klavdija Žnidaršič

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR: 

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; zakonska skupina SZR; ob 19.30 kate-
hetski odbor.

TOR, 3. 9.:  ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 20.00 
ŽPS.

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; v Želimljem Animatlon za anima-
torje; začetek košarke za starejše.

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; ob 14.00 srečanje Vera in luč; 
ob 19.30 kocert godal v cerkvi; ob 19.30 ministrantski 
odbor.

PON, 9. 9.:  ob 15.00 začetek odbojke za mlajše; ob 19.00 srečanje Ka-
ritas.

TOR, 10. 9.:  ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
ČET, 12. 9.:  ob 17.00 začetek otroškega in mlajšega mladinskega pev-

skega zbora; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim 
za duhovne poklice, družine in domovino.

SOB, 14. 9.:  ob 16.00 začetek ministrantskih srečanj.
NED,15. 9.:  24. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov; 

sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 16. 9.:  začetek veroučnega leta po urniku; ob 20.00 športni od-

bor.

NAPOVEDNIK
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TOR, 17. 9.: ob 15.30 začetek nogometa za 4. do 6. razred; po večerni 
maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 19.30 biblič-
na skupina.

SRE, 18. 9.: ob 15.30  začetek nogometa za 7. do 9. razred; ob 16.00 
začetek sabljanja.

ČET, 19. 9.:  ob 16.00 začetek Zvončkov – verouk za predšolske; ob 
18.00 začetek krožka modelarstvo in tehnika; uro pred 
sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 
družine in domovino; ob 19.30 začetek mladinskega ve-
rouka.

PET, 20. 9.:  ob 17.00 priprava na krst; ob 19.00 začetek ruskega pogo-
vornega kluba.

PET, 20. 9. do NED, 22. 9.: mednarodni odbojkarski turnir v Ełku na 
Poljskem.

SOB, 21. 9.:  STIČNA MLADIH.
NED, 22. 9.:  25. nedelja med letom – Slomškova, za nas KATEHET-

SKA NEDELJA; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri 
sv. maši ob 10.30 blagoslov šolskih torb.

PON, 23. 9. do PET, 27. 9.: spovedovanje pri verouku.
TOR, 24. 9.:  ob 10.00 srečanje Združenja Marije Pomočnice; ob 20.00 

molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo.
SRE, 25. 9.:  ob 18.00 informativno srečanje za šiviljski tečaj.
ČET, 26. 9.:  ob 18.00 informativno srečanje za šiviljski tečaj; uro pred 

sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 
družine in domovino.

PET, 27. 9.:  uradni sklep škofi jskega postopka za beatifi kacijo Andre-
ja Majcna.

SOB, 28. 9.:  ob 19.00 uvodno srečanje mladinskega pevskega zbora.
NED, 29. 9.:  26. nedelja med letom Majcnova nedelja; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 15.00 slovesna sv. maša ob 
Majcnovi nedelji.

PON, 30. 9.:  ob 19.20 katehetski odbor.

NAPOVEDNIK
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OKTOBER 2019: MESEC ROŽNEGA VENCA

TOR, 1. 10.:  ob 19.00 duhovni večer za zakonce (p. Andrej Benda: Ži-
veti današnji trenutek) po večerni maši molitev v hišni 
kapeli za vse, ki trpijo.

ČET, 3. 10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 4. 10.:  ob 16.30 začetek kleklanja; prvi petek; posvetitev Jezuso-
vemo Srcu; obisk bolnikov in starejših na domu.

SOB, 5. 10.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; prehodi za 
skavte; ob 9.00 začetek slikarskega tečaja; ob 16.00 zače-
tek srečanj za ministrante pripravnike.

NED, 6. 10.:  27. nedelja med letom Rožnovenska nedelja; sv. maše ob 
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

PON, 7. 10.:  ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS.
PON, 7. 10. do NED, 13. 10: teden za življenje.
TOR, 8. 10.:  ob 20.00 začetek katehumenata.
 

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Nace Cvetko
Liza Katarina Vovko

Tine Tomažin
Val Jernejčič
Gal Govekar

Amalija Remic 
Hana Vrbinc

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Ivana Mustavar 1933
Mihej Urbančič 1949
Pavlina Maček 1937

Manfred Wernicke 1939
Olga Žitnik 1945

Stanislava  Kadunc 1934
Izidor Zupan 1948

Ana  Grm 1932
Janez  Urbanija 939

Mija Božič 1965
Cvetka  Javornik 1932
Draga Fistrovič 1948

Jožef  Škufca 1934
Vladimir  Jeršin 1937

Alojzij  Sterle 1923
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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

Čas je, da se očetje in matere 
vrnejo iz svojega izgnanstva, 

kajti sami sebe so izgnali 
iz vzgoje otrok, ter v polnosti prevzamejo svojo 

vzgojno vlogo.

papež Frančišek

38. Stična mladih
bo v soboto, 21. septembra.

Z mladimi se z vlakom 
odpravimo v Stično!

Župnijska Karitas 
Rakovnik 

v septembru: 
četrtek 5. 9. 2019,  od 

16.30 do 19.00. 
v oktobru:

četrtek  10.10. 2019, od 
16.30 do 19.00.

TRR: 02058-0253398959  
NLB.  

Hvala za vsak dar.

Romarski shod
ob malem šmarnu:
nedelja, 8. 9.2019, 

ob 15.00,
zlatomašnik  

g. Anton Ciglar.


