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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 17,5–10
TUDI NAM POMNOŽI VERO

K
o so apostoli prosili Jezusa, naj jim pomnoži vero, jim je rekel, da 
tudi vera, ki bi je bilo le za gorčično zrno, dela čudeže.

Morda je Jezus s to primero hotel povedati še nekaj več: kakor za 
zrno, velja tudi za vero, da ni nekaj mrtvega, negibnega in okamnelega, 
temveč skriva v sebi življenjsko silo in sledi zakonom rasti in razvoja.

Vedno manj je ljudi, ki bi jim bila vera položena v zibelko in bi jo 
sprejeli tako samoumevno kot materin jezik. Vedno več pa je takšnih, 
ki so se do nje dokopali po dolgem iskanju, skozi zmote in dvome in še 
vedno vsak dan sproti čutijo, kako je ta njihova vera ogrožena.

Mnogi kristjani imajo kdaj težave s kakšno versko resnico. Iskre-
nega vpraševanja in iskanja pa ne moremo že kar enačiti z verskim 
dvomom. Pošteno in vestno iskanje je znamenje ponižnosti in pripra-
vljenosti poslušati, je priznanje: ne vem še vsega.
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Človek je popotnik in tudi njegova vera je potovanje. Že pot k veri 
je dogajanje, ki lahko traja leta in leta. Bog se javlja polagoma in posre-
dno: prek Cerkve, pridig, knjig, prijateljev, doživetij. Bog prihaja kot 
jutranja zora. Svetloba počasi zmaguje nočno temo. Ne zasveti takoj z 
vso močjo. Nad obzorjem se pojavljajo oblaki. Marsikaj ostane dolgo 
nejasno. Pojavljajo se težave. Vendar, čeprav imaš tisoč težav v veri, še 
ne pomeni, da dvomiš, je nekoč zapisal kardinal J. H. Newman.

Rast v veri je odvisna od tega, ali se obračamo na Boga in se pogo-
varjamo z njim v osebni in skupni molitvi. Molitev je duša in dihanje 
vere. Brez nje ji zmanjka hrane in kisika.

Če se nam bo kdaj v veri stemnilo in bomo težko molili, ponovi-
mo za apostoli vsaj tisto prošnjo, ki je ena najlepših in najpotrebnejših: 
»Gospod, pomnoži nam vero!«

Po: B. Dolenc

Z 
molitvijo rožnega venca se pravzaprav pustimo voditi Mariji, ki je 
zgled vere, ko nam premišljevanje Kristusovih skrivnosti pomaga 

prevzeti evangelij in tako preoblikovati vse naše življenje. 
Po zgledu sv. Janeza Pavla II., ki nam je zapustil apostolsko pismo 

Rosarium Virginis Marie (Rožni venec Device Marije), vas še posebej 
v mesecu oktobru povabim k molitvi rožnega venca tako osebno kot 
v družini ali skupnosti, da tako vstopite v Marijino šolo, ki nas vodi h 
Kristusu, živemu središču naše vere.

Po: Benedikt XVI.

UVODNIK
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

D
ružina je danes postavljena na glavo in drugače sploh ne bi mo-
glo biti, glede na globoke spremembe v družbi. Problemom ni 

videti konca: ločitve in razveze le nekaj mesecev po poroki in tride-
set let po njej; žene, ki na vsem lepem zapustijo moža in pobegnejo s 
precej nezanesljivimi bogatimi tipi; možje, ki zapustijo ženo in otroke 
zaradi nezrelih punčar; otroci, ki se psihično sesujejo zaradi neuspeha 
pri izpitu ali nesrečni ljubezni; skrajno izčrpane družine, ki skrbijo za 
ostarelega očeta ali mater; že več let priklenjeno na posteljo, ki jo je 
potrebno hraniti s cevko in je popolnoma neprištevna; pari v zunajza-
konski skupnosti, ki se starajo v pričakovanju trenutka, ko bodo zbrali 
pogum, da bodo prevzeli svoje odgovornosti … In povsod vedno večja 
skušnjava, da bi se otresli vsakega usmiljenja in bi vsak mislil le nase, 
da bi si lahko privoščil vsaj malo življenja tako kot tisti s televizijskih 
zaslonov.

Ti se razidejo brez problemov, med seboj zamenjujejo žene in može, 
si izbirajo istospolne partnerje … Skratka, zabavajo se brez problemov 
z ostarelimi  starši, za katere bi bilo potrebno skrbeti, ali z otrokom, ki 
noče odrasti.

V tej situaciji je neumno še naprej sanjati o nekdanji družini ali ži-
veti v utvari, da se bomo vrnili v čas, ko bo državni zakon določal ta-
kšno družino, kakršno hoče Bog.

Ljudem je potrebno ponovno predstaviti Božjo zapoved: ne kot bre-
me, temveč kot osvoboditev, lepoto in pristno željo vsakega človeka.

Kako? Ne zadošča tisto, kar nam je ostalo iz katekizma za otroke! 
Ne zadošča nedeljska pridiga. Ne zadošča, da se od časa do časa pojavi 
na televiziji kak monsignor in pove, da se to ne sme, to tudi ne in ono 
drugo ravno tako ne …

Predvsem je potrebno pokazati kot nekaj občudovanja vrednega 
družine, ki so resnično zgrajene na svobodnem in zavestnem spreje-
manju četrte Božje zapovedi. To so sijajne družine in v današnji družbi 
jih ni malo. Še nikoli v zgodovini ni bilo toliko vzornih krščanskih dru-

KORAKI
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žin kot danes. Te družine je potrebno »postaviti na strehe«, da bi jih vsi 
videli in pomislili: »To je lepše. Tudi jaz hočem takšno družino!« Kako 
so si prvi kristjani prizadevali za širitev krščanske misli, za krščansko 
družino? Ali so zahtevali zakone od cesarja? Ne! Dajali so lasten zgled, 
zgled družine. To je prava pot tudi za današnji čas. Pokažimo se, kr-
ščanske družine. Zgledi najbolj vlečejo. Pričujmo o lepoti družine, ži-
vljenja, ljubezni. Naj našo medsebojno ljubezen in spoštovanje okolica 
začuti in jo vzame kot nekaj, kar bi si tudi vsak sam želel.

 
Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 3. 9. 2019

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

Prebrali smo svetopisemski odlomek Mr 8,27-29.
Spraševali smo se: Kdo je Bog zame? Kakšen je moj odnos z Njim? 

Nekateri so prepričani, da je Bog, v katerega verujejo, Bog, s katerim 
lahko imajo oseben odnos. Preostali imajo Boga za neko neosebno silo. 

Želimo si, da nam je Bog blizu. Kakšna je naša vera? Vsak se mora 
za njo osebno truditi. Od vsakega pričakujemo, da osebno raste. Po 
drugi strani pa nočemo svežine, »novega« evangelija in ostajamo v 
»starem«. Zelo pomembno je, da česar v resnici ne verujemo in ne ži-
vimo, ne moremo posredovati drugim.

Naredili smo kratko evalvacijo župnijskega dne v juniju. Župnijski 
dan je bil fi nančno pokrit z nabirko pri sveti maši. Ekipa, ki je pripra-
vila župnijski dan, se je zahvalila za pomoč pri organizaciji in je odprta 
za predloge in ideje za spremembe. Predlagamo, da bi bil večji del, kjer 
so postavljene klopi, pokrit s plahto, da bi bilo manj sonca. Lahko bi 
imeli glasbo in boljše ozvočenje.

Pregledali smo koledar.

UTRIP
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Gospod ravnatelj skupnosti Marjan Lamovšek je po delnem posve-
tovanju med sobrati, po temeljiti razpravi in razmisleku na svetu sku-
pnosti in po soglasnem sprejetju predloga na svetu skupnosti dal ŽPS-
-ju predlog za delno spremembo urnika svetih maš v župnijski cerkvi 
in svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku. Predstavil je razloge za 
spremembo in kaj s tem pridobimo.

NOVA RAZPOREDITEV SVETIH MAŠ ZAČNE VELJATI s 1. de-
cembrom 2019:

sv. maša: PON, TOR, SRE, ČET, PET: ostaja 6.00
sv. maša: PON, TOR, SRE, ČET, PET, SOB, NED, praznik: se poe-

noti na 7.30 
večerna sv. maša : OSTAJA 18.30 v vseh primerih
dopoldanska sv. maša – sobota, nedelja, praznik (ko je in ko ni dela 

prost dan), 24. v mesecu: se poenoti na 9.00
ko je na sporedu druga dopoldanska sv. maša (nedelja; praznik, ki je 

dela prost dan): ostaja 10.30
nedeljske sv. maše – ostaja enako: 7.30, 9.00, 10.30, 18.30

Župnijski pastoralni svet je sprejel predlog nove razporeditve maš. 
Veljati začne 1. decembra 2019!

Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

STOPNICA NA POTI POTRDITVE SVETOSTI 

ANDREJA MAJCNA

T
eden dni pred Majcnovo nedeljo, ko bo na Rakovniku potekala 
slovesna sveta maša ob zaključku škofi jskega postopka za prizna-

nje svetništva Božjega služabnika Andreja Majcna, je nekaj misli o sa-
lezijanskem misijonarju in o samem postopku strnil vicepostulator dr. 
Alojzij Slavko Snoj.

UTRIP
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Smo tik pred zaključkom škofi jskega postopka za priznanje svetosti 
božjega služabnika Andreja Majcna. Kaj vse je bilo potrebno storiti, da 
se bo lahko škofi jski postopek sklenil?

Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore je 21. avgusta 2019 pod-
pisal odlok: »Zaključek škofi jskega postopka za beatifi kacijo in kano-
nizacijo Božjega služabnika Andreja Majcna.« Končano je kopiranje 
slovenskega in italijanskega izvirnika (arhetipa) zbranih in overjenih 
dokumentov o življenju in poslanstvu salezijanskega misijonarja An-
dreja Majcna. Slovenski izvirnik obsega skoraj 8000 strani, italijanski 
pa še nekaj več. Potrebni so trije izvodi slovenskega in trije izvodi itali-
janskega izvirnika in še Majcnovi zbrani natisnjeni članki, kar skupno 
znese blizu 50.000 strani. Pripravljenih je 25 škatel, v katerih bo gradi-
vo zapečateno; 8 jih bo za Nadškofi jski arhiv v Ljubljani, 17 pa jih bo 
treba dostaviti Kongregaciji za zadeve svetnikov v Rim.

V knjižici Capljal sem po stopinjah svetnikov ste izbrali nekaj Majc-
novih zapisov iz duhovnih dnevnikov in meditacij. Kako bi opisali ta 
duhovni opus in kaj vse lahko sodobni človek črpa iz njegove zapušči-
ne?

Njegovo osebno in misijonsko življenje je izrecno povezano s po-
slanstvom sv. Terezije – zavetnice misijonov (30. september je tudi 
Andrejev »dies natalis«, še poprej pa rojstni dan) in sv. Janeza Boska; 
misijonarjev ideal je bil postati »Alter Don Bosco«. V resnici je postal 
»Vietnamski Don Bosko« kot oče in spremljevalec številnih duhovnih 
poklicev. Svoje življenje je dopolnil kot iskani spovednik v svetišču 
Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani, 30. septembra 1999, na 
svoj 95. rojstni dan.

Vzklik, ki je bil tedaj napisan nad vhodom v cerkev: »O Marija, Po-
močnica, bila si in boš nam ti,« ga je spremljal vse življenje. Pogosto ga 
je ponavljal in zapisal. Marijo je vedno doživljal kot osebo, živo navzo-
čo v lastnem življenju in misijonskem poslanstvu.

Z zaključkom škofi jskega postopka delo ni končano. Kaj bo še po-
trebno storiti, da bomo nekoč lahko Božjega služabnika častili na ol-
tarju?

UTRIP
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Če znamo brati čudeže, jih okrog nas moremo občudovati vsak dan. 
Mednje lahko uvrstimo novo Majcnovo hišo na Rakovniku pa tudi – 
po raznih preizkušnjah – zaključek škofi jskega postopka. Stvarnikov 
čudež je brez dvoma Božji mož, kakršen je naš sobrat Andrej Majcen, 
zato poživljajmo zatekanje k njegovi priprošnji, da ga Božja vsemogoč-
nost s čudeži ovenča s svetniškim sijajem v njegovo poveličanje in v 
našo zemeljsko in nebeško srečo. 

MS

BITI ZAKRISTAN ČLOVEŠKIH SRC – 

SLOVESNOST NA MAJCNOVO NEDELJO

L
etošnja Majcnova nedelja je bila še posebej slovesna. Poleg tega, 
da smo obeležili 20. obletnico smrti božjega služabnika Andreja 

Majcna, smo sklenili tudi škofi jski postopek za priznanje svetosti naše-
ga salezijanskega misijonarja.

Dopoldne so se v velikem številu zbali člani salezijanske družine in 
prisluhnili trem pomenljivim gostom. Vrhovni postulator salezijanske 
družbe, Pierluigi Cameroni, je navzočim predstavil Andreja Majcna 
skozi štiri datume, ki so zaznamovali njegovo življenje: rojstni datum, 
datum krsta, duhovniškega posvečenja in podelitve misijonskega kri-
ža. Ob njih je ovrednotil božji poseg in Majcnov odgovor na ta klic.

Sodelavka v salezijanski postulaturi, Lodovica Zanet, je predstavila 
Majcnove zapise, ki jih ni malo. Razdelila jih je v dve, na videz naspro-
tujoči si skupini: Majcnovi duhovni dnevniki in premišljevanja razo-
devajo njegov skrb za lastno dušo in vest, zgodovinski zapisi njegovega 
delovanja pa so mu prinesli nemalo trpljenja in nerazumevanja, saj 
mnogi v njih niso brali božje zgodovine, temveč videli le Majcnovo 
samohvalo.

S. Brigita Zelič, HMP, je presenetila z izvirnimi spomini na revčka 
Andrejčka in opisala moč njegove priprošnje, po kateri jo je Bog ozdra-
vil skorajšnje slepote.

UTRIP / UTRIP V SMC
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Po popoldanski molitvi na Majcnovem grobu na ljubljanskih Žalah 
se je svetišče Marije Pomočnice dodobra napolnilo z verniki, člani sa-
lezijanske družine, salezijanci duhovniki, gosti iz Vietnama in Rima, 
škofoma Petrom Nguyenom Van Dejem, Majcnovim gojencem, in Pe-
trom Štumpfom ter glavnim mašnikom ljubljanskim nadškofom Sta-
nislavom Zoretom.

V pridigi je nadškof črpal prav iz Majcnovih duhovnih dnevnikov. 
Poudaril je Majcnovo zatekanje k Mariji Pomočnici, tako v daljnih mi-
sijonih kot doma na Rakovniku. Še posebej pa je sobratom salezijan-
cem položil na srce, po njegovem mnenju najlepšo Majcnovo misel: 
»Dobrega pastirja prosi, da bi znal biti zakristan src salezijancev. Dragi 
bratje salezijanci, dovolite božjemu služabniku, vašemu bratu Andreju 
Majcnu, da bo zakristan vaših src. Tako bo skrbel tudi za vašo svetost, 
za vaše božje otroštvo, ki ga boste živeli po očenašu in po Mariji boste 
prišli k ljubljenemu očetu. Amen.«

MS

NOVA GRAJSKA PLOŠČAD IN 

PRENOVLJENE ARKADE

N
a praznik bl. Antona Martina Slomška in spominski dan Marije 
Pomočnice je inšpektor Marko Košnik blagoslovil prenovljeno 

ploščad pred Rakovniškim gradom in arkade. O pridobitvi sta sprego-
vorila ravnatelj Marjan Lamovšek in ekonom Janez Krnc, ki je tudi vo-
dil gradbena dela. Slovesnost so sooblikovali mladi iz dijaškega doma, 
na slovesnosti pa so bili navzoči tudi župljani, sestre HMP ter pred-
stavniki izvajalcev in obrtnikov.

Inšpektor Marko Košnik je pred samim blagoslovom navrgel nekaj 
misli:

“Živimo v družbi, ki gradi. Vse povsod se nekaj gradi in dela. Ži-
vimo v družbi miru, kjer lahko gradimo. Kdor gradi, ne podira oz. na 
starem zgradi nekaj novega. Povsem jasno nam je, da je gradnja sten in 

UTRIP V SMC
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hiš le sredstvo in ne cilj … Je sredstvo, da se pospešuje kultura, ume-
tnost, standard življenja, lepše in boljše življenjske okoliščine. Skratka, 
imamo vse pogoje, da gradimo dobre in kvalitetne odnose. Lansko leto 
smo blagoslovili nove vadnice, letos obnovljeno ploščad in arkade. To 
je le delček tistega, kar je bilo v zadnjih letih na Rakovniku urejenega.

Nova ploščad za seboj razkriva in poudarja pomen Rakovniškega 
gradu, ki ima ne samo arhitektonski ampak tudi simbolični in globlji 
pomen za salezijance. To je kraj prvega prihoda in bivanja salezijancev 
v Sloveniji. Arkade so narejene kot prostor povezovanja in zbiranja. 
Pustili smo vinsko trto, ki spominja na čase, ko so sobratje sejali, sadili 
in pobirali sadove … Za arkadami je povezovalni hodnik, stari ostanek 
in spomin na komunistične čase, ko smo bili potisnjeni v ozke hodni-
ke in se bili prisiljeni skrivati kot tujci v svoji hiši … Znašli smo se po 
svoje in naredili hodnik, ki je povezoval hišo skupnosti s cerkvijo. Kajti 
vse drugo je končalo v rokah drugih gospodarjev.

Danes je priložnost, da se zahvalim naprej podjetju in delavcem, 
njihovemu vodstvu in nadzoru. Hvaležen sem tudi vsem dobrim lju-
dem, ki nas s svojim darovi podpirajo. Posebna za zahvala pa gre celo-
tni skupnosti Rakovnik, ki je s svojimi prispevki – sadovi dela svojih 
rok – sodelovala pri gradnji. Brez skupnega dela in skupnih moči nam 
to ne bi uspelo. Hvaležen sem ravnatelju skupnosti in ekonomu, da sta 
s svojimi odločitvami prispevala, da se je to delo pospešilo. 

Še posebej je gradnjo sledil ekonom Janez, ki je v zadnji fazi sode-
loval pri izvedbi tega gradbenega projekta in bil na veliki preizkušnji 
pri iskanju rešitev zaradi omejenih fi nančnih zmožnosti … Brez takega 
pristopa, ki ga je ubral, bi lahko še vrsto let pred seboj gledali na pol 
podrte arkade oz. jih ni bi dokončali, ker bi bili stroški enostavno pre-
veliki in v ter prenovi ne bi videli smisla.

Po priprošnji Marije Pomočnice, katere spomin obhajamo danes, 
naj blagoslovi vso skupnost in vse, ki tu živijo in prihajajo na Rakov-
nik.”

vir: donbosko.si

UTRIP V SMC
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KATEHETSKA NEDELJA – 

PROŠNJA ZA BLAGOSLOV IN RAZSVETLJENJE

N
a katehetsko nedeljo je bila pri nas na Rakovniku prav poseb-
na pisana okrasitev oltarja s šolskimi in veroučnimi torbami. Še 

lepši okras pa so bili otroci s svojimi družinami, ko so se po dolgih 
počitnicah zopet zgrnili ob domači oltarni mizi kot velika družina.

Veroučenci so po razredih oblikovali bogoslužje z uvodi, prinaša-
njem darov, s prošnjami in zahvalami. Gospod kaplan Janez je blago-
slovil torbe in veroučence, da bi lažje premagovali vse težave pri učenju 
in delanju domačih nalog.

Med sveto mašo je bil tudi krst deklice, za katero smo molili. Vero-
učenci so vse z radovednostjo spremljali. Celotno občestvo pa se je s 
ploskanjem veselilo z družino novokrščenke. To je bila močna spod-
buda za vse nas, saj nas krst zavezuje k zaupnemu odnosu z Očetom, 
Sinom in Svetim Duhom.

s. Ivanka, katehistinja

UTRIP V SMC
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GLAS VESELJA

G
las VESELJA je konec septembra spet začel s prepevanjem. Sku-
paj s kaplanom Juretom, ki nam je za ponovni začetek podelil 

blagoslov, smo zmolili psalm Slavi moja duša Gospoda. Molitev se je 
nato prelila v pesem, saj si želimo, da je vsaka naša pesem slavljenje. 
Da je - kot večkrat rečemo - naše prepevanje v slavo Bogu, v veselje lju-
dem, ki nas poslušajo, in tudi v naše veselje. Pevski zbor je nastal pred 
tremi leti iz želje, da bi se starši veroučencev in vsi drugi, ki bi želeli, 
srečavali ob prepevanju sodobne krščanske glasbe. Srečujemo se dva-
krat mesečno in v mesecih, ko je družinsko življenje najbolj polno, vaj 
nimamo. Med seboj smo utrdili vezi, ki nas vsako leto znova povlečejo 
skupaj. Nas je nekaj več kot 40, a je med nami vedno dovolj prostora za 
vse, ki bi se nam želeli pridružiti. Če še niste prepričani, lahko pridete 
k sv. maši na nedeljo Kristusa kralja, 24. novembra, ob 10.30. Mogoče 
pa vas naša pesem povabi in prepriča. Avdicij ni, dovolj je veselje do 
petja :)  

Emilija

UTRIP V SMC
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DUHOVNI VEČER ZA ZAKONCE

T
udi tokrat se nam je uspelo prebiti skozi »nori« september. Mesec 
načrtovanja, usklajevanja, prvih korakov v šole in na dejavnosti. 

Kaj vse si želimo početi v tem šolskem letu! Pa skrbi, mnogo skrbi, 
kako bo s prvošolčkom, kako bodo otroci zmogli vse pritiske, kako jih 
bomo uspeli prepeljati v minimalnem času od do, kaj bo z našim mla-
dostnikom, ki odhaja v mestno okolje in mu ni več do tega, da bi šel k 
maši …  Kako bomo pa mi zmogli? Leto bo dolgo, stroškov veliko, časa 
pa primanjkuje za … 

Oktober pa se je za nas zakonce začel lepo umirjeno z duhovnim 
večerom, saj smo se zbrali v župnijski dvorani in prisluhnili p. Andre-
ju Bendi. Ta nas je s svojim umirjenim glasom vpeljal v premišljeva-
nje o bistvenem. Torej, kako polno živeti v svetu, ki nas bombardira s 
svojimi idejami, kako naj preživimo vsak naš dan. Če se malo ozremo 
okoli sebe, vidimo hlastanje po imeti več, doživeti več, videti več, biti 
povsod, kar je ena skrajnost. Druga skrajnost pa je, da je vse podrejeno 
meni, saj moram poskrbeti zase (vadbe, duhovnosti, razvajanja). 

Vera nas vabi k življenju na polno, kar pomeni živeti zavestno in ču-
ječe, kot da je življenje dar. Jezus pravi, da je življenje več kot jed in telo 
več kot obleka. In kdo more kljub vsej zaskrbljenosti podaljšati življe-
nje za en sam trenutek? Česa se bojimo? Da nam bo zmanjkalo časa za 
vse kar hočemo, moramo, želimo storiti? Morda se vrnemo v realnost, 
če smo pripravljeni pomisliti, kaj če bi bil danes na smrtni postelji. Bi 
se vprašal, zakaj se sploh trudim, zakaj me toliko stvari skrbi, ko pa je 
pomembno le eno? Ali smo si postavili cilj, h kateremu gremo? Nismo 
samo mi rojeni za večnost, tudi naše otroke smo rodili za večnost? Ali 
jih tudi vzgajamo za večnost?

Jezus pravi svojim učencem maloverni. Kaj nismo tudi mi malo-
verni, kadar se utapljamo v skrbeh in ne pomislimo, da naš Oče ve, 
kaj potrebujemo? In obljubi, da nam bo vse navrženo, če  bomo iskali 
njegovo kraljestvo. Kje je naš zaklad, kje je naše srce?

Največja dobrina danes je čas. Kako ga porabimo? Zakaj nimamo 
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časa? Za kaj smo ga pa danes imeli? Največji dar je življenje. Pomembni 
so odnosi. Vse drugo uravnavamo po tem. Ali sem v odnosu z Bogom, 
z mojim bližnjim? Kakšni so moji odnosi – sem pripravljen odpušča-
ti? Kar imam, uporabljam toliko, kolikor mi pomaga postaviti na prvo 
mesto odnose. Kaj bom opustil? Preteklosti ne moremo spremeniti, 
lahko jo izročimo Bogu, prihodnost pa mu priporočimo in ga prosimo 
za blagoslov. Ostane nam samo sedanjost. 

Ko prosimo v molitvi Oče naš za naš vsakdanji kruh, prosimo kruh 
za danes, ne za polne hladilnike in shrambe. Mi moramo poskrbeti za 
tisto, kar potrebujemo, ne pa skrbeti. Ali imamo zaupanje v Očeta, ki 
skrbi za nas?

P. Andrej nam je predlagal, naj vsak dan, preden gremo spat, obu-
dimo hvaležnost za vse, kar nam je bilo v tem dnevu podarjeno. In naj 
obžalujemo tisto, česar nismo storili prav. Tako bomo sproti uravnavali 
svoje korake k našemu cilju, ki je, priti k Bogu. 

Naše premišljevanje smo zaključili s preprosto molitvijo v hišni ka-
peli. Potem pa smo se še malo družili ob piškotih. 

        Mihaela

ADORACIJA ZA MLADE

V 
petek, 27. oktobra, ob 19.30 je bila v kapeli Majcnovega doma ado-
racija za mlade. Na adoraciji smo slavili Jezusa z pesmimi, v katere 

nas je povedel priložnosti bend Lize, Tinkare, Roka, Tine in Aljaža. 
Ob pesmih smo poslušali nekaj besedil za premislek. Nato smo imeli 
še nekaj časa za pogovor z Jezusom v tišini. Hvala Ani za organizacijo, 
Samu za tehnično pomoč in Juretu za vlogo duhovnika.

Veseli Maček
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ANIMATLON

M
ed oratorijem animatorji vložimo ogromno energije v vse de-
javnosti, da lahko otroci čim bolj uživajo. Zato je prav, da si tudi 

mi privoščimo malo zabave in izživimo svojo tekmovalnost. Tako smo 
se tudi letos rakovniški animatorji pridružili animatorjem iz cele Slo-
venije na Animatlonu, ki je tako kot vsako leto potekal v Želimljem. 
Srečanje smo začeli s sveto mašo, med tem pa je Bog poskrbel, da je 
nehalo deževati in smo lahko suhi začeli oviratlon. Seveda pa smo se že 
takoj zmočili in lepo namilili na drči, nadaljevali po blatnem potočku, 
vlekli avto, plezali čez leseno steno, brodili po reki, se plazili po blatu 
in se nasploh zelo zabavali. 

Premagovanje ovir sta ves čas spremljala smeh in tekmovalni duh, 
nihče pa se ni dolgočasil, saj so ovire zahtevale skupinsko delo. Po kon-
čani progi smo se lepo umili in si privoščili čevapčiče in druge dobrote. 
Veselo vzdušje je vztrajalo še naprej ob plesu in drugih športih ter po-
govorih z novimi (ali starimi) prijatelji.

Hvala Bogu za to zelo lepo in zelo zelo blatno izkušnjo.
Ivana

UTRIP V SMC
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MLADINSKA DRAMSKA SKUPINA

M
ladinska dramska skupina na Rakovniku se je ustanovila oz. po-
živila v lanskem letu z željo po novih, zabavnih projektih. Vodi 

jo Žiga Kosi, ki s svojo ekipo sedmih igralcev in dveh mojstrov tehnike 
organizira tedenske vaje, na katerih se urimo postati še boljši v dramski 
igri in predvsem timskem delu.

Skupina se je že od vsega začetka med seboj precej povezala, kar je 
občasno povzročalo glasno smejanje med tem, ko bi morali vaditi za 
prihajajoče nastope antidrame Plešasta pevka.

Posledično so Žigovi živci odplavali in kakšna ostra beseda je prišla 
še kako prav.

Skupino sestavljajo igralci Domen Novak, Ruben Furlan, Katarina 
Račič, Lori Vovk, Tina Ključevšek ter Ana Plahutnik, ki jo je z leto-
šnjim šolskim letom zamenjala Tinkara Žukovec.

Vsakemu je bila dodeljena vloga, s katero se je bilo potrebno zbli-
žati. Nekateri z odporom ali težavo, vendar predstave so kljub temu 
uspele zelo dobro.

Kot vsaka dramska skupina, amaterska ali profesionalna je deležna 
večjih in manjših prerekanj in nasprotovanj.

V naši dramski skupini smo profesionalci za povzročanje sivih las 
režiserju Žigu Kosiju, saj smo na vsaki še tako pomembni vaji zmeraj 
(preveč) dobro razpoloženi. Za odrom in na odru se lahko zlahka spro-
stimo. Zato krivimo Žigov optimizem in zorganiziranost. Pri tem mu 
pomagata mojstra za vse, Gal Nagode in Samo Remec. Lahko bi rekli, 
da pri nas zmeraj vse ‚‘štima››.

Veselimo se novih projektov, ki se bodo odvijali v prihodnje. 

Ana
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ŽUPNIKOVIH 70

P
o 25. nedelji med letom smo v župnijah Rakovnik in Barje začeli na-
dlegovati našega župnika Mirka ob skoraj že okrogli rojstnodnevni 

obletnici. Začelo se je s ponedeljkovim napadom na smrekovino, ki ga 
je kljub trmastemu popoldanskem deževju Rakovniška mladina obli-
kovala v res visok mlaj na hribu pred Rakovniško cerkvijo – opremljen 
je bil z vencem ter zanimivo fotko župnika, ki so jo pridobili pri eni 
od maš, ki jih je gospod Mirko daroval med mladimi. Na predvečer 
osebnega praznika smo župnika po ponedeljkovi večerni maši še malo 
zaposlili ob pecivu in s prepevanjem ob spremljavi Mihove harmonike 
– tako je praznovalec lažje dočakal gozdno umetnino mladih. V dneh 
zatem smo se ob njem ustavljali z raznoraznimi čestitkami in darilci 
mnogi župljani. 
V torek, na rojstnodnevni praznik, smo se ga spomnili pri večerni sveti 
maši. V sredo pa se je praznovanje preselilo na Barje … Se je pa pra-
znik zelo lepo zaključil na 26. nedeljo tik pred koncem polenajste svete 
maše z dodatnimi oznanili, ki so bila tokrat samo za gospoda župnika 
Mirka: prisotni smo našemu pastirju izročili darilo v obliki križa, do 
sredine le-tega pa so vodile potke iz drobnih kamenčkov, nabranih v 
različnih območjih Rakovniške župnije. Osrednji del izdelka pa je kra-
sila Rakovniška cerkev, v katero se vsi kot družina zatekamo iz tedna 
v teden. Glasno in srčno smo v medgeneracijski zasedbi zapeli pesem 
z iskrenim voščilom (za tiste, ki ste morda izostali: zapeli smo po me-
lodiji »Mamica je kakor zarja…« / besedilo glej spodaj). Spoštovani 
župnik Mirko, še naprej ostani skrben pastir vseh ovac, ki smo Ti za-
upane. 
Naj Ti dobri Bog podeli zdravja in energije za delo – obilno naj Te bla-
goslavlja na poteh življenja in na vseh potkah po župnijah.      
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NAŠEMU ŽUPNIKU MIRKU

Tam v Boštanju se pred leti deček je rodil 
 in v ljubeči se družini v veri je krepil.

Bog poklical ga na pot je, rekel svoj je DA. 
Kot don Bosko tudi sam se mladim vsem preda.

ZDAJ ŽUPNIJA VSA POJE IZ SRCA: 
BOG VAS ŽIVI, DRAGI MIRKO, BLAGOSLOV VAM DA.
ZA LJUBEZEN, KI VEDNO V VAS GORI, 
BOG STOKRATNO NAJ POVRNE ZDAJ IN V VEČNOSTI!

V mnogih krajih ste služili in pustili sled, 
s križem prek težav hodili v plašč Marijin vpet.

Za dobroto, vztrajnost, srčnost, delavnost in mir - 
Rakovnik Vam kliče HVALA, dobri naš pastir! 

UTRIP V SMC
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HVALNICA NAJVIŠJEMU

Ti si svet, Gospod Bog, Ti edini, ki delaš čudeže.
Ti si močan. Ti si velik. Ti si najvišji.
Ti si vsemogočni kralj, ti sveti Oče, kralj nebes in zemlje.
Ti si troedin in eden, Gospod, Bog bogov.
Ti sam si dobrota, vsa dobrota, najvišja dobrota,
Gospod Bog, živi in resnični.
Ti si ljubezen, nesebična ljubezen.
Ti si modrost. Ti si ponižnost. Ti si potrpežljivost.
Ti si lepota. Ti si varnost. Ti si spokojnost.
Ti si veselje in radost. Ti si naše upanje. 
Ti si pravičnost. Ti si zmernost.
Ti si vse naše bogastvo do zadostnosti. Ti si lepota. Ti si krotkost.
Ti si zavetje. Ti si naš varuh in branitelj.
Ti si pogumnost. Ti si osvežitev.
Ti si naše upanje. Ti si naša vera.
Ti si naša ljubezen. Ti si vsa naša sladkost.
Ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, 
vsemogočni Bog, usmiljeni Odrešenik! - Amen.

sv. Frančišek Asiški,, v Youcat, Molitvenik za mlade

UTRIP V SMC
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9. oktober
ABRAHAM

K
o mu je bilo devetindevetdeset let in je Bog sklenil z njim zavezo, 
mu je spremenil ime (Abraham = oče množice), prav tako nero-

dovitni ženi Sari, ki mu bo dala sina. Po obisku Božjih poslancev se je 
Gospodova napoved uresničila: Sara je v svoji starosti rodila sina Izaka. 
Bog je sklenil z njim »večno zavezo za njegove potomce za njim« (1 
Mz 17,19). Abraham je trdno veroval, da bo Bog svojo obljubi izpolnil. 
Tudi takrat, ko je od njega zahteval, naj mu daruje svojega sina edinca. 
Abrahamova odločitev, da gre iz svoje domovine v negotovost Kana-
ana, je dejanje vere, ki je imelo daljnosežne posledice za vso človeško 
zgodovino – v luči zgodovine odrešenja. Abraham je podrl za seboj vse 
mostove, ki so ga vezali s preteklostjo, in prav v tem nam je zgled vere. 
Vsak človek, ki hoče zares verovati, se mora izseliti iz svojega jaza, iz 
svojih meril za življenje, ter se odpraviti v prostranost Božjega sveta. 
Abrahamova vera je živa in izvira iz popolnega zaupanja v Božjo po-
moč. Abrahamova zgodba, ki obsega trinajst poglavij Prve Mojzesove 
knjige, nam pokaže moža, ki ga odlikuje zavest, da ravna po Božji volji, 
če naredi, kar mu narekuje vest. Njegovo življenje uvrščamo v čas med 
19. in 17. stol. pr. Kr.

19. oktober
IZAK JOGUES

O
d vseh kanadskih mučencev je največ pretrpel pater Izak Jogues. 
Rodil se je leta 1607 v Orleansu kot sin uglednega trgovca. Po 

srednji šoli v tamkajšnjem jezuitskem kolegiju se je odločil, da posta-
ne jezuit. Bil je vzoren redovnik, zato so predstojniki uslišali njegovo 
željo, da gre za misijonarja med Indijance v Kanado. Skupaj s sedmimi 
sobrati se je poleti 1636 izkrcal na kanadski obali in predstojniki so ga 
poslali misijonarit k indijanskemu plemenu Huronov. Že med potjo je 
videl krute prizore ob srečanju s pripadniki plemena Algonkinov (med 
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temi je dvesto let pozneje deloval tudi naš misijonar Friderik Baraga). 
Predstojnik huronskega misijona pater Janez de Brebeuf je nove misi-
jonarje opozoril, da morajo biti vsak čas pripravljeni tudi na smrt. Leta 
1640 je bil Izak določen za predstojnika nove postojanke sv. Marije. Ob 
napadu Irokezov, ki so bili na bojni nogi s Huroni in s Francozi, so bili 
zajeti tudi trije francoski misijonarji, ki so jih nečloveško mučili. Dva 
so pobili, Izaka, ki je bil med njimi, pa pustili pri življenju. Nekako si je 
opomogel, a so ga leta 1644 zajeli Mohawki in sklenili, da ga umorijo, 
saj bi naj bil njegov črni kovček, v katerem je imel vse potrebno za ma-
ševanje, kriv za njihov slabi ulov in osušeno žetev.

21. oktober
URŠULA

P
o pripovedovanju v Zlati legendi Jakoba de Voragine je bila Uršu-
la hči britanskega kralja. Zasnubil jo je neki anglosaški kraljevič. 

Dobil bi jo, ko bi se pokristjanil in počakal tri leta, da Uršula s tovari-
šicami poroma v Rim. Uršula se je z 11.000 tovarišicami res odpravila 
na pot, ko pa so se vračale, so jih pred Kölnom napadli in pomorili 
Huni. Hunski kralj je hotel Uršulo za ženo, a ker ga ni marala, jo je sam 
ustrelil z lokom. Odmeve te legende najdemo v ljudskih pesmih, ki 
so v visokem srednjem veku nastale na naših tleh. Število enajst tisoč 
Uršulinih tovarišic je seveda pretirano. Vsekakor gre tu za nepravilno 
branje okrajšave XI. M. V. (11 Martyres Virgines – enajst mučenk de-
vic), ki so jo nekateri razlagali 11 milia (M je namreč rimska številka 
za tisoč). To bajno število je bilo ljudski domišljiji seveda takoj všeč. 
Veliko število je mogoče pripisati tudi srednjeveškemu pretiravanju. 
Sveta Uršula je danes zavetnica ženskih vzgojnih zavodov, saj je sv. An-
gela Merici, ki je leta 1535 ustanovila redovno družbo, katere namen 
je vzgoja deklet, prav njo izbrala za zaščitnico. Po njej se te redovnice 
tudi imenujejo uršulinke. 

SVETNIK MESECA



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 21

DOBRO ZA VSAKEGA

M
ed temeljna človeška dejanja sodijo: prejemati, hvaliti in deliti. 
Vsakdo že od ranega otroštva od drugih prejema najrazličnejše 

pomoči, usluge in darove. 
Že kot dojenček je deležem materine ljubezni, očetove trdnosti in 

življenjske gotovosti. Človek ne more, da ne bi bil hvaležen za to in se 
tudi primerno zahvaljeval. 

Najlepši izraz zahvale za vse, kar človek prejema, je, da daje naprej. 
Če je sam obdarovan, čuti naravno potrebo, da tudi sam obdaruje dru-
ge. To so osnovna človeška nagnjenja, ki se izražajo v konkretnih de-
janjih in v odnosu do sočloveka in Boga. Od Njega, ki je vir življenja, 
prejemamo vse. Zato ga hvalimo in se mu zahvaljujemo. 

Prejemanje ima mnoge oblike: poslušati, spraševati, verovati, zaupa-
ti. Spomnimo se Marijinega sprejemanja na začetku našega odrešenja. 
Človeško življenje samo predpostavlja sprejemanje, najpomembnejše 
je sprejemanje življenja. 

Hvaliti – v hvalnici Moja duša … Marija najprej slavi Boga za vsa 
njegova velika dela. Vsako hvaljenje in slavljenje je le skromen odmev 
na čudovita Božja dela. Važen je vsak posameznik v veličini stvarstva. 

Deliti – Jezusov blagoslov prinaša nepričakovano obilje tam, kjer po 
človeški logiki ni možno nič pričakovati. Naše roke uporabi za velika 
dela.  

Če živimo iz Kristusa, se nam odpirajo oči in potem ne živimo več 
samo zase, ampak vidimo, kje in kako smo potrebni. Veliko lepše je biti 
potreben in biti na voljo za druge, kot zgolj iskati lastno ugodje. Poda-
rimo drug drugemu tisto, kar je najplemenitejše v nas. 

Usoda nas je naredila brate; nihče ne hodi po svetu sam. 
Vse, kar pošljemo v življenja drugih, se vrne v naša. (n.n.)

Ali imamo SRCE, KI VIDI? Se znamo skloniti preko ograje – preko 
naše omejenosti, predsodkov? Skupaj z Njim bo lažje. Gre za dar ljube-
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zni, namenjen nam, da bi lahko bili dar ljubezni za vsakega človeka. Z 
vsakim delom smo misijonarji v domačem kraju, posredno v širši do-
movini in v tujini. Zgled so nam naši misijonarji na vseh koncih sveta 
in posebno nam je blizu božji služabnik Andrej Majcen. 

Živim in Te podarjam ljudem okoli sebe: z ljubeznijo, s pogledom, 
s stiskom roke, z nasmehom, z odpuščanjem, s pogovorom, z darova-
njem, z iskrenostjo, z odpuščanjem … vsak dan. Podarimo drugemu 
tisto, kar je najplemenitejše v nas.

Kjer je ljubezen in dobrota, tam prebiva Bog …

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

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

Z D R U Ž E N J E  M A R I J E  P O M O Č N I C E

Spoštovani farani!

S 
septembrskim srečanjem smo začeli novo sezono srečevanj Zdru-
ženja Marije Pomočnice na Rakovniku. Tako se bomo srečevali na 

spominske dneve vsakega 24. v mesecu po ustaljenem programu:
(kar je v oklepaju bo veljalo od 1. dec. naprej.)
9.30 ( 8.30) izpostavitev najsvetejšega in molitev rožnega venca 
10.00 (9.00)  sveta maša s homilijo
11.00 (10.00) srečanje v kapeli Andreja Majcna,  premišljevanje, po-

govor, informacije ter na koncu voščila in druženje.
Združenje naj bi po preroški zamisli sv. Janeza Boska številnim kri-

stjanom pomagalo k bolj poglobljenemu in zavzetemu krščanskemu 
življenju. Živeti kot član ZMP pomeni hoditi po poti za Marijo. 

KARITAS / NAPOVEDNIK
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V Marijini šoli naj bi se učili poslušanja in molitve, da bi bili vedno 
bolj rodovitni v dobrih delih in ob Marijinem zgledu napredovali v 
zavzetem krščanskem življenju in varno hodili po poti odrešenja. Zato 
prisrčno vabljeni k sodelovanju.

                                                                                          Za ZMP Jana Albert

RAZVEDRILO

PARLAMENT – V parlamentu vpraša poslušalec svojega soseda: 
»Koliko časa zdaj že govori ta poslanec?« – »Dobre  pol ure.« – »O čem 
pa  govori?« – »Tega pa še ni povedal.«

 

PRILAGODITEV IN USKLADITEV 

URNIKA SVETIH MAŠ

V 
župnijski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku s 1. decembrom 
2019 spreminjamo urnik maš tako, da bo jutranja maša vedno ob 

7.30 (to je: ob delavnikih, sobotah,  nedeljah in praznikih). Sv. maše 
ob 7.00 ne bo več. Kadar je sveta maša dopoldne, je vedno ob isti uri, 
ob 9.00 (to je: ob sobotah, nedeljah, praznikih, 24. v mesecu). Sv. maše 
ob 10.00 ne bo več. Ko je na sporedu druga dopoldanska maša bo tudi 
poslej vedno ob istem času, ob 10.30 (to je: nedelja, zapovedani praznik 
oz. praznik med tednom, ki je dela prost dan). Večerna maša ostaja 
kot doslej, vedno ob 18.30 (to je: ob delavnikih, sobotah, nedeljah in 
praznikih). Ob romarskih shodih in na zadnjo nedeljo v nekaterih me-
secih ostaja tudi maša ob 15.00.

KAJ JE TOREJ SPREMENJENO: 
- jutranja maša ob delavnikih in sobotah za pol ure pozneje, ob 7.30
- dopoldanska maša, ki je bila doslej ob 10.00 uri, se poenoti z nede-

ljo in prazniki, da je vedno ob 9.00.

NAPOVEDNIK
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RAZLOG: Poenotenost in večja jasnost urnika maš. S pomikom ur-
nika jutranje maše bodo sobratje salezijanske skupnosti lahko vsi sku-
paj opravljali jutranje molitve, kar je ena temeljnih zahtev redovniškega 
življenja v skupnosti. S tem na kakovosti pridobi tudi celotna župnijska 
skupnost, kajti dobri pastirji so lahko tisti, ki se najprej sami napajajo 
ob studencih Žive vode (molitev in premišljevanje Božje besede).

URNIK NA KRATKO:
zgodnja jutranja maša – ob delavnikih in praznikih, ki niso dela 

prosti dnevi: vedno ob 6.00.
jutranja maša: VSAK DAN ob 7.30.
dopoldanska maša: ko je na sporedu, vedno ob 9.00.
druga dopoldanska maša: ko je na sporedu, vedno ob 10.30.
večerna maša: VSAK DAN ob 18.30.
romarska maša: ko je na sporedu, vedno ob 15.00.

URNIK V TABELI:
6.00 7.30 9.00 10.30 18.30

PON DA DA - - - - - - DA
TOR DA DA - - - - - - DA
SRE DA DA - - - - - - DA
ČET DA DA - - - - - - DA
PET DA DA - - - - - - DA
SOB - - - DA DA - - - DA

NED in PRAZNIK med tednom 
(zapovedani; dela prost dan)

- - - DA DA DA DA

PRAZNIK med tednom, 
ko NI dela prost dan

DA DA DA - - - DA

24. v mesecu, 
ko je med tednom

DA DA DA - - - DA

PRILAGODITEV OZ. NOVI RAZPORED ZAČNE VELJATI NA 
PRVO ADVENTNO NEDELJO, 1. DECEMBRA 2019. 

NAPOVEDNIK
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Do takrat velja sedanji urnik.

To prilagoditev in uskladitev je 3. 9. 2019 na 39. seji soglasno sprejel 
in potrdil Župnijski pastoralni svet.

Hvala za vaše razumevanje.
Miroslav Simončič, župnik

  Marjan Lamovšek, ravnatelj salezijanske skupnosti
 

KOLEDAR: 

OKTOBER 2019: MESEC ROŽNEGA VENCA

TOR, 1. 10.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo; ob 
19.00 duhovni večer za zakonce, gost p. Andrej Benda, 
tema: Živeti današnji trenutek.

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

PET, 4. 10.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov 
in starejših na domu; ob 16.30 začetek tečaja klekljanja; 
ob 17.00 začetek krožka programiranje, elektronika in 
robotika.

SOB, 5. 10.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; romanje Kari-
tas Rakovnik; ob 9.00 začetek slikarskega tečaja; ob 16.00 
začetek srečanj za nove ministrante.

NED, 6. 10.: 27. nedelja med letom – Rožnovenska nedelja; sv. maše 
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; skavti imajo ta dan prehode 
na Rožniku s sv. mašo ob 14.00; ob 20.30 začetek tečaja 
družabnih plesov.

PON, 7. 10. do NED, 13. 10.: teden za življenje.
PON, 7. 10. do ČET, 17. 10.: Meet & code delavnice programiranja v 

SMC-ju; izdelovanje rožnih vencev v SMC-ju.

NAPOVEDNIK
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PON, 7. 10.: ob 19.15 skupina za žene; zakonska skupina SZR.
TOR, 8. 10.: ob 9.00 srečanje starejših Rakovnik, gost Jure Sešek so-

delavec radija Ognjišče; po večerni maši molitev v hišni 
kapeli za vse v stiski; ob 20.00 začetek katehumenata; ob 
19.30 srečanje z Bogom – kateheze za mlade nad 18 let (v 
rakovniškem gradu, tema: Resna zveza).

SRE, 9. 10.:  ob 18.20 glasbeni odbor; ob 20.00 pevske vaje Glas vese-
lja. 

ČET, 10. 10.: ob 16.00 začetek letošnjih slaščičarskih delavnic; uro 
pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne po-
klice, družine in domovino; ob 19.30 festival Ritem srca 
v Šentvidu.

SOB, 12. 10.: srečanje salezijanske mladine na Rakovniku. 
NED, 13. 10.:28. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; ob 15.00 srečanje Vera in luč; ta dan gostimo ugra-
bljenega misijonarja Toma Uzhunnalila, ki bo spregovo-
ril pri sv. mašah ob 10.30 in 18.30 ter imel ob 19.30 pri-
čevanje v dvorani Glasbene šole Rakovnik.

PON, 14. 10.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega 
sveta.

TOR, 15. 10.: ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 19.00 
tečaj Odložite bremena srca; ob 19.30 biblična skupina. 

SRE, 16. 10.: ob 19.00 sestanek staršev veroučencev 5. razreda; ta dan 
ima srečanje tudi zakonska skupina Mavrica.

ČET, 17. 10.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino. 

PET, 18. 10. do SOB, 19. 10: spoznavni vikend birmancev. 
NED, 20. 10.:29. nedelja med letom – misijonska nedelja; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 15.00 misijonska tombola; 
ob 19.00 skupina za pare; ob 20.00 srečanje mentorjev 
SMC-ja.

PON, 21. 10.: ob 19.00 sestanek staršev veroučencev 6. razreda; zakon-
ska skupina SZR.

NAPOVEDNIK
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TOR, 22. 10.: ob 19.00 tečaj Odložite bremena srca; ob 20.00 molitev v 
hišni kapeli za vse, ki trpijo.

SRE, 23. 10.:  ob 19.00 sestanek staršev veroučencev 9. razreda; ob 
18.00 kostanjevanje za otroški in mlajši mladinski pevski 
zbor; ob 20.00 vaje Glas veselja.

ČET, 24. 10.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino; ob 19.30 gledališka pred-
stava Plešasta pevka v dvorani Glasbene šole.

PET, 25. 10.: ob 15.00 Antonkina izmenjava oblačil (podarim – do-
bim).

PET, 25. 10. do NED, 27. 10.: vikend rakovniških animatorjev. 
NED, 27. 10.:30. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30.
TOR, 29. 10.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.

NOVEMBER  2019

PET, 1. 11.: VSI SVETI, popoldne obisk grobov; ob 17.00 molitev ro-
žnih vencev za naše rajne; ob 20.00 molitev za ljubljanske 
mlade na Žalah.

SOB, 2. 11.: spomin vseh vernih rajnih.
NED, 3. 11.: 31. nedelja med letom – zahvalna nedelja, sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 4. 11.: ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 5. 11.: po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v 

stiski; ob 19.30 v rakovniškem gradu Srečanje z Bogom – 
kateheze za mlade nad 18 let – tema: Kaj imata skupnega 
spolnost in evharistija?

SRE, 6. 11.: ob 19.00 sestanek staršev veroučencev 4. razreda; ob 
20.00 pevski zbor Glas veselja.

ČET, 7. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino. 

SOB, 9. 11.: izlet družin ministrantov in pevcev. 
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NED, 10. 11.:32. nedelja med letom,  sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo skavti; ob 15.00 
Vera in luč.

PON, 11. 11.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega 
sveta.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Eva Nikolina Pečan
Domen Mavec

Janja Erzar
Zala Ilovar

Čestitamo, da so bili potrjeni pred Bogom.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Vesna Beligoj, 1961
Alojz Habjan, 1935

Mihaela  Dremelj, 1935
Bruno Kovačič, 1941

Alojz  Vidic, 1938
Ana  Koželj, 1941



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 29

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 30

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 31

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 32

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 33

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 34

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 35

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 36

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 37

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 38

NAPOVEDNIK



oktober 2019, številka 8VARUJ NAS MATI 39

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

Rakovniška ulica 6, 1108 Ljubljana

tel: 059 339 110, n.c. 059 339 100

www.rakovnik.si

zupnija.rakovnik@salve.si

smc.rakovnik@salve.si

Nimam pravice izbirati lesa 
za križ svojega trpljenja. 

Križ je pripravljen po moji meri.
Pošiljaš mi ga vsak dan, 

vsako minuto, in moram ga vzeti.

Michel Quoist

Misijonska nedelja:
20. oktober 2019.

Misijonska tombola bo v 
Salezijanskem mladinskem

centru ob 15.00.
Sredstva od prodanih srečk 

zbiramo za misijone.

Župnijska Karitas 
Rakovnik 

v oktobru: četrtek,  10. 10. 
2019, od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  

NLB.  
Hvala za vsak dar.

Raporeditev sv. maš – 
velja s 1. decembrom 2019
sv. maša: PON, TOR, SRE, 
ČET, PET, SOB, NED, pra-

znik: se poenoti na 7.30 
dopoldanska sv. maša – 

sobota, nedelja, praznik (ko 
je in ko ni dela prost dan), 

24. v mesecu: 
se poenoti na 9.00

Poglejte pojanilo na 
strani 24 tega glasila.


