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Mt 11,2-11
PO ČEM SE POZNA, DA ČAKAMO JEZUSA?
dvent pomeni pričakovanje prihoda našega Odrešenika. To ni
neko folklorno spominjanje dogodkov izpred dva tisoč let, temveč je pričakovanje osebnega srečanja slehernega od nas z Jezusom,
ki prihaja. Dobro vemo, kakšen je velikokrat naš advent: površni smo, mlačni,
pozabljamo, koga čakamo. Predvsem pa pozabljamo, da ne čakamo samo mi,
ampak da nas čaka Bog - veliki Čakajoči. Na vprašanje „Koga pričakuješ?“ bi mi
odgovorili: „Pričakujem Jezusa, ki prihaja kot Odrešenik, kot tisti, ki mi s svojo
besedo in z zgledom kaže pot iz sebičnosti, iz zaprtosti vase, iz brezupne ozkosti,
v katero se zapiram zaradi greha.“ Bog pa bi dejal: „Pričakujem tebe. Pričakujem,
da vsak dan odpreš okna in vrata svojega srca in svoje duše, da lahko vanjo posveti sonce moje milosti. Ne maram, da bi zmrzoval daleč proč od mene, temveč
hočem, da živiš od moje ljubezni. Tudi če mi obrneš hrbet, jaz te čakam in te
vabim k sebi z ogrevajočimi žarki usmiljenja in odpuščanja ...“

A

UVODNIK

Kako se bo na zunaj poznalo, da pričakujemo Jezusa? Tako, da ga
bomo znali videti in sprejemati v ljudeh, ki živijo z nami in okoli nas.
Božič ni praznik čustvene romantike za zaklenjenimi vrati in zapahnjenimi polkni, temveč mora biti dan odprte ljubezni. Ni treba iskati
„tujcev“, da bi jim za božič postregli. Ozrimo se okoli sebe: velikokrat
smo v domači družini eden drugemu tujci. Poskusimo v teh dneh nekoliko utihniti in prisluhniti drug drugemu v družinskem krogu. Pojdimo za nekaj časa „iz svoje kože“, iz katere nemalokrat napačno presojamo druge, in se postavimo „v kožo“ drugih: starši v otroke, mož v
ženo, žena v moža, stari v mlade, mladi v stare ... Bog od nas ne pričakuje velikih besed, ampak majhna, iskrena dejanja. Ljudje, ki živijo
ob nas, ob bližnjih praznikih od nas ne pričakujejo naših daril, ampak
nekaj več srca, nekaj več razumevanja.
Po: S. Čuk

oč velikodušnosti, ki more ozdraviti mesto sebičnosti, učinkuje, samo če jo pričakujemo. Kdor ničesar ne pričakuje, običajno
tudi ničesar ne dobi. Prav naša pričakovanja nam pomagajo živeti in
nam dajejo moč za upanje in usmerjajo naše življenje. Zato ni vseeno,
koga pričakujem.
Kaj danes ljudje pričakujemo? Ali še pričakujemo Božje odrešenje?
Kaj pričakujemo v teh adventnih dneh? Počitnice, darila, praznično
večerjo ali kosilo …?
So še v našem mestu, v naši župniji ljudje, ki pričakujejo Kristusa in
njegovo sporočilo?
Če pričakujemo pomembnega človeka ali osebo, ki jo ljubimo, potem se pripravljamo na njegov prihod. Koliko pa se sami, v naših družinah, župniji ... pripravljamo na Kristusov prihod?

M

Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
a bi lahko družina in družba današnjega časa znova zaživela v
svojem poslanstvu, je potrebno vanjo ponovno vnesti spoštovanje, ki temelji na strpnem dialogu, medsebojnem zaupanju, resnih in
prepričljivih pojasnilih, pravih motivacijah in na težko prihranjenem
času za druženje. Otroci ne vedo več, kaj delajo starši, ko se v službi.
Pogosto ne vedo niti, kakšno delo opravljajo. V mnogih družinah nimajo več niti skupnih obrokov, ker oče obeduje ob pol enih, sin se vrne
iz šole ob dveh, mama pa mora iti v službo ob pol dveh.
Ravno zato bi lahko bil eden od načinov, kako bi spet skupaj zadihali, da morda vsaj v adventnem času skušamo ob nedeljah pojesti
skupno kosilo, morda z lepim prtom in cvetjem na mizi. Lahko bi se
tudi odločili preživeti nekaj ur več skupaj; kako nedeljo nekje in tako,
ko kot je všeč otrokom, kako drugo pa kje in tako, kot je všeč staršem.
Vsekakor pa skupaj, da se družina bolj poveže in zadiha skupaj.

D

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 11. 11. 2019
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo. Potrdili smo zapisnik prejšnje seje.

Z

V okviru vizitacije v skupnosti smo se srečali z inšpektorjem g.
Marko Košnikom. Zahvalil se je ŽPS, sobratom, župniku in ravnatelju.
Prosil nas je, da izpostavimo pozitivne, negativne stvari in mu predlagamo izzive, ki jih vidimo kot člani ŽPS.
Izpostavili smo:
-pokritost in prepletenost trojke (župnik in dva kaplana);
-pri spovedovanju in adoracijah se salezijanci izmenjujejo;
-imamo privilegij, da imamo toliko duhovnikov;
-pozitivno je ukvarjanje z mladino;
-pričakujemo več dela z mladimi družinami;
-že kar nekaj let se sprašujemo, kako vključiti mlade h Karitas, župnijskemu zboru ... – vidimo več težav, a ne znamo narediti korak naprej, da bi rešili težave (ni vizije, potrebno bo narediti prelom);
-obisk pri mašah je slab – premalo je nedeljnikov, med tednom ne
prihaja veliko ljudi;
-pozitivno je, ker se salezijanci oglašajo na Facebook-u;
-sestre HMP so sporočile, da oratorij postaja misijonsko področje;
-pozitivna ni le pastorala, ampak tudi vse tisto, kar se dogaja še
okrog;
-potrebno je širiti naše kroge, skupine;
-pomembno je, da ko ljudi povabimo in pridejo, da se čutijo sprejeti.
G. Marko Košnik je za zaključek povedal, da je dobro, da imamo
informacije, kaj se širše dogaja. Zelo pomemben je dijaški dom. Tako je
igralnica med tednom bolj zasedena z dijaki, vključujejo se tudi v mlaVARUJ NAS MATI
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dinski center. Rakovnik je zahteven kompleks različnih prepletenosti.
Je tudi bogastvo!
Za konec je župnik poudaril, da je pomembno, da pomagamo pri
rasti naše inšpektorije.
Razmišljali smo ob svetopisemskem odlomku 1 Kor 15,3-5 in besedah: če zares poznaš Jezusa, je nemogoče, da tega ne bi želel deliti z
drugimi. To navdušenje bi moralo priti v naše vsakdanje življenje.
Razmišljali smo, da bi ustanovili odbor za družine.
Pregledali smo koledar.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

MLADINSKA MAŠA
petek 15. 11. 2019 smo se mladi ob 19.30 zbrali pri mladinski maši
v kapeli Majcnove hiše. Bilo nas je približno trideset. Pri maši je
pel bend X, ki je prvič nastopil skupaj v takšni zasedbi. Vključili so
veliko različnih inštrumentov, peli so zelo lepe pesmi, ki so nas spominjale, da prihaja adventni čas. Prošnje, berilo in zahvale smo prebrali
mladi sami.
Maševal je Janez Suhoveršnik, ki nas je v pridigi nagovoril o tem,
da smo vsi unikat, ko se rodimo in čeprav se tega velikokrat ne zavedamo, lahko zelo hitro postanemo kopija nekoga. Na primer se začnemo
oblačiti, obnašati in delovati kot neka slavna oseba in s tem zanemarjamo svoje talente. Vendar moramo stremeti k temu, da imamo različne
talente in to nas dela unikatne. Vedno je bolje biti tak, kakršen si, ne
pa igrati nekoga drugega, samo da bi požel več simpatij od drugih. Na
koncu smo prejeli božji blagoslov in naše druženje nadaljevali na video
delavnici.
Blaž

V
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ADVENTNI ORATORIJ
soboto, 30. 11. 2019, en dan pred prvo adventno nedeljo smo
imeli na Rakovniku adventni oratorij. Zbirali smo se ob kavi in
piškotih, sledila je molitev s katehezo, v kateri smo spoznali, da darila
niso samo materialna, ampak sem darilo najprej jaz, nato pa vsa dobra
dela, ki jih naredim, čas, ki ga posvetim nekomu, pomoč drugim, lepa
beseda … Nato smo se razdelili, otroci so z animatorji ustvarjali čudovite adventne venčke, starši pa so poslušali predavanje s. Emanuele
o medgeneracijskem sožitju v družini, na koncu pa so z vprašanji in
osebnimi zgodbami soustvarjali lep pogovor. Otroci so po končanem
izdelovanju adventnih venčkov pomagali Miklavžu poiskati darila, ki
jih je na svoji poti izgubil po celem Rakovniku. Na koncu smo se vsi
skupaj posladkali s palačinkami in se veseli odpravili domov.

V

PREDAVANJE O UČNIH TEŽAVAH PRI MATEMATIKI IN
BRANJU/PISANJU V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE

torek, 19. 11. 2019, sta imeli gospa Blažka Jurček Strmšnik in gospa Marija Kavkler predavanje o učnih težavah pri matematiki
ter branju in pisanju v prvi triadi osnovne šole, kako jih prepoznati in
kako se soočiti z njimi. Na začetku sta imeli teoretični del, v katerem
sta predstavili, kaj sploh so učne težave pri matematiki in pri branju
ter pisanju, kako jih kot starši lahko prepoznamo, nato pa sta pokazali
še različne metode in načine, kako lahko otroku pomagamo pri uspešnem delu za šolo. Sledila so razna vprašanja, ker pa je čas kar prehitro
mineval, smo morali žal zaključiti, vendar upamo, da bo kakšno podobno predavanje še kdaj, saj so to zanimive in pomembne teme za vse,
ki imamo otroke ali pa se ukvarjamo s poučevanjem.

V
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MIKLAVŽ NA GRADBIŠČU
a predvečer svojega godu je Miklavž obiskal tudi otroke župnije
Rakovnik. Ker je bilo težko natančno določiti uro njegovega prihoda, bi skoraj našel župnijsko cerkev v zelo neurejenem stanju. Le še
nekaj minut pred njegovim prihodom je bilo tam gradbišče v polnem
razmahu, Eva Žukovec in Nika Rupnik sta hiteli zabijati zadnje žeblje,
gradbinci pa so se morali nemudoma umakniti tistim, ki so hiteli s
pripravo Miklavževih daril. Da je bila zmešnjava popolna, so poskrbeli parklji, ki bi nesramno zamešali prejemnike nebeških daril in v
največje darilo skrili celo samega parklja, če jim njihove namere ne bi
preprečila spretna ekipa angelov, ki se je v dolgih stoletjih naučila prepoznati vsakršne ukane peklenščkovih pomagačev.
Letošnjo Miklavževo igro je napisala Klavdija Žnidaršič, ki je predstavo tudi režirala. Ko je bilo spet vse v najlepšem redu, so otroci na ves
glas poklicali Miklavža, otroški pevski zbor z zborovodkinjama Nežo
Snoj in Patricijo Žižek pa ga je povabil s himno “Pridi, sveti Miklavž,
mi čakamo te …”. Miklavževo spremstvo, ki ga je koordinirala Karmen
Žnidaršič, je bilo poleg razdeljevanja daril zadolženo še za vpisovanje
dobrih del v zlato knjigo: otroci so pospravljali svoje sobe, pomivali
posodo, vozili kužka na sprehod, pomagali staršem, se pridno učili in
vsak dan molili.
Pridnim otrokom je Miklavž razdelil kar 250 daril, za kar se je posebej
potrudila župnijska Karitas Rakovnik ob pomoči pridnih rok župljanov. Otroci so se zelo razveselili lesenega vodnjaka, ki ga bodo lahko
dodali lanskoletnim jaslicam, v katerih že od predlani domuje sveta
družina.

N

Barbara Kastelec
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IZLET MINISTRANTSKIH DRUŽIN
inistranti in pevke otroškega ter mlajšega mladinskega pevskega zbora smo se z našimi družinami odpravili na izlet v soboto,
9. 11. 2019. Letos nas je pot vodila na Štajersko.
Naša prva postojanka je bila Pivovarna Laško, kjer so nam podrobno razložili postopke varjenja piva in pokazali proizvodnjo. Ogledu je
sledila tudi degustacija. Nato smo se odpravili v Vitanje, kjer smo si
ogledali Vesoljski center Noordung. Spoznali smo zgodbo slovenskega
znanstvenika Hermana Potočnika, ki je deloval na tem področju, nekaj
zanimivosti o vesolju in kako poteka življenje v vesolju. Na koncu smo
se odpravili še v Don Boskov center v Celju, kjer nas je sprejel tamkajšnji kaplan Mitja Franc in nam predstavil delo tamkajšnjih salezijancev. Sledila je sveta maša, ki jo je vodil naš kaplan Janez, za glasbeno
spremljavo pa je poskrbel Grega Strajnar. Po maši smo imeli v prostorih SMC-ja še piknik, čas pa je bil tudi za tekmo nogometa, starši pa
so lahko v miru klepetali. Tako smo skupaj preživeli res lep dan in že
komaj čakamo na izlet prihodnje leto.
Andraž Krnc

M

VIKEND ZA ODBOJKARICE
petek popoldne smo se dekleta starejše odbojkarske ekipe SMC
Rakovnik odpravile na skrajšani vikend v Želimlje. Takoj po prihodu smo si ogledali film z naslovom Soul surfer. Po filmu smo imeli za
večerjo pice, ki nam jih je naročil Jure, sledil pa je še kratek pogovor o filmu. Večer smo skupaj preživeli z zabavnimi igrami, ki so ekipo še dodatno
povezale. Naslednje jutro smo se zgodaj zbudili, pojedli zajtrk in začeli s
treningi, na katerih so nas trenirali kar štirje trenerji. To so Boštjan, Kaja,
Laura in Nikolina. Med odmori smo še bolj natančno spoznali pravila odbojke. Po končanih treningih je bil čas za kosilo. Privoščili smo si špagete z
omako, ki jih je s pomočjo Kaje skuhal Jure. Vikend smo zaključili s sveto
mašo ob spremljavi kitare in se nato s kombiji odpeljali nazaj na Rakovnik.

V
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Ob dobri hrani, družbi in zabavi smo se naučili tudi veliko o odbojki. Ves vikend pa nas je tudi kot ekipo še bolj povezal.

USTVARJANJE MODELARJEV
odelarski krožek ima na Rakovniku častitljivo tradicijo. Letos
je zanj zopet veliko zanimanje, na uvodnem srečanju je bilo toliko obiskovalcev, da je bilo v modelarski sobi premalo stolov in so
morali stati. Izdelujemo letnemu času primerne izdelke, trenutno so
to jaslice in ptičje hišice, spomladi pa se bomo lotili stvari, ki jih bomo
lahko uporabljali zunaj – ladjice, letala, loke. Vse otroke višjih razredov
osnovne šole, ki bi jih zanimalo ustvarjanje z lesom in materiali, vabimo, da se nam pridružijo.

M

VIKEND ZA PARE
a konec tedna, od 6. do 8. decembra, smo imeli z rakovniško skupino za pare duhovno družabni vikend na Prežganju.
Z nami je bil Janez Suhoveršnik, ki je izvrstno opravil svojo dolžnost duhovnega spremljevalca. Vse skupaj smo začeli v petek z večerjo palačink in družabnim večerom.
Naslednji dan smo začeli s pogovori in temami. Gostja Kaja Šoštarič
nam je predstavila vpliv primarne družine na odnose v paru. Potem
smo govorili še o reševanju konfliktov in usklajevanju znotraj para.
Med vsemi temami smo imeli še veliko časa, da smo se o temah pogovorili med seboj v paru. Imeli pa smo tudi romantično večerjo, na kateri smo jedli slastne burgerje.
Vikend smo nato zaključili v nedeljo s sveto mašo in kosilom.
Vsi smo odšli domov polni misli o spoštljivih in resnih debatah.
Celotno doživetje nam bo gotovo ostalo v lepem spominu.
Jan Golob

Z
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VIKEND ZAKONSKE SKUPINE MAVRICA
pet je leto naokoli in po prijetni lanski izkušnji si je zakonska skupina Mavrica spet zaželela duhovni vikend. Na Koprivniku smo
bili od 22. do 24. novembra. Zelo dobro smo imeli organizirano varstvo
otrok in tako smo si lahko vzeli čas za naju in za najino zakonsko skupino.
Petkov večer smo začeli z večerjo in nato nadaljevali z razmišljanjem. Zastavili smo si vprašanji: Kaj pričakujem od tega vikenda? Kaj
boš konkretno naredil-a, da se bodo želje (lažje) uresničile? Odgovore
smo si napisali na listek in ga skrbno spravili do zadnjega dne. Nato pa
nadaljevali s pogovorom do poznega večera.
Sobotni dan smo začeli z zajtrkom in jutranjo molitvijo, ki smo jo
popestrili tudi s petjem. Malo po deveti uri se nam je pridružil gospod
župnik. Pripravil nam je zanimivo temo iz knjige Izziv ljubezni z naslovom Ljubezen neguje. S pomočjo dveh različnih zgodb je povedal,
kako nas lahko ljubezen neguje. Veliko smo se o tem tudi pogovarjali
in razmišljali. Potem pa smo o izzivu najprej razmišljali sami, nato pa
še s sozakoncem. Izziv je bil: Kateri potrebi zakonca lahko zadovoljite
danes? Lahko greste po opravkih? Mu zmasirate hrbet ali stopala? Mu
lahko pomagate pri hišnem opravilu? Izberite dejanje, s katerim mu
boste povedali, da ga negujete in to naredite z nasmeškom. Po opravljenem izzivu pa smo si zastavili vprašanji: S čim ste zakoncu sporočili, da ga negujete? Kaj ste se iz te izkušnje naučili?

S
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Po kosilu smo šli v rahlem dežju na kratek sprehod po bližnji okolici. Nadaljevali smo z adoracijo v hišni kapeli. Gospodu župniku se je
mudilo na Rakovnik, mi pa smo si ogledali film Not Easily Broken.
Po večerji in uspavanju otrok smo si vzeli čas in predebatirali o izzivu, ki nam ga je dal gospod župnik in o filmu. Večer smo zaključili
še z igro Catan.
Zbudili smo se v megleno in deževno nedeljsko jutro. Po zajtrku
smo imeli jutranjo molitev in pripravo na sveto mašo. Pri sveti maši
smo sodelovali s petjem in branjem intervjuja z Jezusom. Pospravili
smo sobe, poklepetali in po kosilu naredili refleksijo vikenda. Vsi smo
bili zelo veseli, da so se uresničila naša pričakovanja, da smo preživeli
duhovno bogat vikend in hvaležni smo bili drug drugemu.
Vikend nas je še močneje povezal in tudi vsak zakonski par je veliko
novega pridobil.
Barbara in Andrej
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ADVENTNI VENČKI
judstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, je oznanil prerok Izaija. Tudi danes se nam morda zdi, da hodimo v temi, temi in
negotovosti sodobnega sveta.
Toda pričakujemo »veliko Luč«, ki prihaja, zato je še toliko lepše, da
lahko v življenje vnesemo veselje – tudi s pletenjem adventnih venčkov.
Postala je že tradicija, da se ves teden pred prvo adventno nedeljo
zbiramo k pletenju venčkov. Ne le venčki, pletejo se tudi prijateljstva –
ob delu, skupni molitvi in pesmi. Vse to prinaša blagoslov Njega, ki ga
pričakujemo. Ta blagoslov se nato razliva po domovih, raste pričakovanje in upanje, v tem blagem adventnem času se umirijo srca, ublažijo
se bolečine tistih najbolj preizkušanih – za vse to tudi med pletenjem
venčkov v molitvi prosimo nebeškega Očeta.
Nato pa se z vsako svečko povečuje blaga svetloba, dokler z rojstvom Deteta ne zasije tista resnična Luč.
Jasna H.

L

TI SI BOŽJI SIN
Gospod, gledaš me in jaz te gledam.
Ti si Očetova živa Beseda, s katero je ustvaril svet,
po kateri je nastal človek, kakršen sem tudi jaz.
Ti si Božji Sin in Sin device Marije, ki je izrekla svoj »Da« za tvoj
prihod na svet.
Ti si Dobri pastir, ki išče izgubljene.
Ti si vinska trta, na njej rastemo kot tvoje mladike.
Ti si moja vrata do Očeta in Očetova vrata do mene.
Ti si Božje usmiljenje in veselje za nas.
Ti si Božje odpuščanje naših grehov in njegovo usmiljenje z nami.
Ti si pšenično zrno, ki ga zmeljejo in postane kruh in nam podarja življenje.
Ti si Božja podoba, v kateri spoznavamo Očeta.
VARUJ NAS MATI 12
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Ti si njegova učlovečena ljubezen, ki me nikoli ne zapusti in je močnejša od smrti.
Ti si vstajenje in življenje za vse, ki ti zaupajo, vate verujejo in ti sledijo.
Ti si pravični sodnik, ki boš ponovno prišel,
ki brezpravnim prinašaš pravico in naše življenje obračaš v pravo
smer.
In nekoč boš vse v vsem. Gledal te bom in ti mene.
Videl te bom, kakršen si, in se bom vso večnost veselil z vsemi, ki ti
pripadajo.
Amen.
Dörte Schrömges/Georg Lengerke,
v Youcat, Molitvenik za mlade
12. december
IVANA FRANČIŠKA ŠANTALSKA
odila se je 28. januarja 1572 v Dijonu. Komaj osemnajst mesecev
je bila stara, ko ji je umrla mati, zato je oče sam prevzel vzgojo
otrok. Vcepil jim je gorečo ljubezen do Boga in jih utrdil v odločnem
premagovanju samega sebe. Ta očetova vzgoja je položila temelje za
stavbo Ivanine svetosti. Po očetovi volji se je dvajsetletna poročila in
osem let živela v najsrečnejšem zakonu. Z močno roko in možato odločnostjo, obenem pa z materinsko nežnostjo je vodila veliko družino
otrok in poslov tudi takrat, ko je bil mož zdoma. Ko je ljubljenega moža
prijatelj po nesreči ubil na lovu, je osemindvajsetletni vdovi krvavelo
srce, toda prav v teh težkih trenutkih se je z močno voljo vedno znova
dvigala k Bogu. V tem času je srečala svetnika, ki ji je kot duhovni voditelj pokazal pot, po kateri jo hoče voditi Bog. To je bil Frančišek Saleški. Po njegovih nasvetih je sredi družinskega življenja naglo napredovala v svetosti. Po dogovoru s sv. Frančiškom Saleškim je ustanovila
novo redovno družbo, v kateri ne bo strogih zunanjih pokor, pač pa
bodo morale sestre gojiti toliko večjo notranjo pokoro in služiti Bogu v
premagovanju samih sebe. Umrla je 1641 v samostanu, ki ga je vodila.

R
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29. december
TOMAŽ BECKET
odil se je v Londonu, najbrž leta 1118. Šolal se je pri avguštinskih korarjih, s sedemnajstimi leti pa je odšel študirat na pariško
univerzo. Po vrnitvi v domovino je sprejel službo knjigovodje in se temeljito seznanil s pravnimi in davčnimi vprašanji kraljevine. Ko mu
je bilo petindvajset let, se je srečal s canterburyjskim nadškofom Teobaldom, ki mu je omogočil študij prava v Bologni in Auxerru, nato pa
ga je imenoval za svojega diakona. Kralj Henrik ga je ob nastopu svoje
vladavine imenoval za kanclerja in v tej službi je pokazal izredne diplomatske sposobnosti ter globoko privrženost kroni. Po smrti nadškofa
Teobalda leta 1162 je postal canterburyjski nadškof in primas angleške
Cerkve. Takoj po izvolitvi za škofa se je odpovedal kanclerski službi in
pričel odločno braniti pravice in svoboščine Cerkve. Kralj Henrik II. je
od njega pričakoval, da bo angleško Cerkev podredil njegovi vladarski
oblasti. Tomaž se je temu odločno uprl, zato so ga 29. decembra 1170
z meči pobili vitezi iz kraljevega spremstva, ko je bil na poti v njegovo
stolnico.

R

PRIČAKOVANJE
mo v prelepem času – v adventu. V pričakovanju Gospodovega
prihoda.
Bogoslužje nas predvsem v tem času opozarja: ob koncu človeške
zgodovine bo veljalo le to, kar je bilo storjeno z ljubeznijo in v zvestobi
Bogu. Smo otroci zaveze, skušamo živeti v prijateljstvu z Bogom. Advent je pričakovanje, hrepenenje po Bogu. Tudi v vsakem od nas naj bi
bilo vsaj nekaj tega hrepenenja!
Kaj naj bo prineslo novo leto? Čeprav je v svetu veliko zla, trpljenja,
nereda, se zavedajmo, da je Bog dovolj velik, da bo vse obrnil v dobro.
Brala sem besede nemškega škofa: ‚‘Kristjan bo obstal, če bo imel

S
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korenine v Bogu, ali pa ga ne bo. Pobožni človek jutrišnjega dne bo
mistik, ali pa ga ne bo več!‘‘
Povprečen, sezonski vernik, ki nima globine, ne bo zdržal v neredu, kjer nobena moralna norma ne velja več: ‚‘normalno‘‘ je ubijanje
nerojenih, preprečevanje rojstev otrok, življenje brez obvez, zlorabe,
podkupovanja, goljufije itd.
Kristjani moramo biti priče obrambi življenja od spočetja do naravnega konca, borci za vrednote. Mi smo živa Cerkev.
Ne smemo obsojati ljudi, ki tavajo brez Boga. Molimo zanje, da bi
našli pot k Bogu.
Imejmo luč v svojem srcu in v očeh vsak dan znova.
Sprejmimo Luč iz Betlehema in jo delimo z drugimi. Preprosto živimo in posnemajmo Marijo, ki je pričakovala rojstvo svojega Otroka:
ko ga je nosila pod srcem, mu je zagotovo večkrat povedala, da ga ima
rada.
Povejmo svojim bližnjim, da jih imamo radi.
Bodimo nosilci zaupanja in miru in se tako pripravljamo na Božič,
ki vsem oznanja: svet ni zapisan pogubi, ampak Božji ljubezni. Jezus je
prišel za vse ljudi.
Vsako leto naj bo Bog glasnik resnice, dobrote, ljubezni, usmiljenja
in miru za vse.
Na sveto noč se zahvalimo Bogu, da pripadamo Njemu, da nas je z
neizmerno ljubeznijo odrešil; za vse, kar nam je dal do sedaj. Izročimo
Božjemu usmiljenju prihajajoče leto in vse življenje z zaupanjem, da
nas ima Bog vedno rad, čeprav nismo popolni.
ZAHVALA:
HVALA! Zahvaljujem se vsem, ki ste darovali v letošnji dobrodelni akciji Klic dobrote – Dobro iz vsakega srca (zbrali smo 1920 EUR
in nekaj vrečk hrane, sladkarij, kozmetike). Zahvaljujem se vsem, ki
darujete tudi med letom za potrebe ljudi v stiski. Zahvaljujem se tudi
vsem, ki svoj prosti čas darujete za dežurstva, pomoč, obiske na domu
in v domovih za starejše.
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Posebna ZAHVALA vsem, ki ste izdelovali čudovite adventne venčke – za vse priprave kot je: nabiranje, sekanje zelenja, izdelovanje obročev za venčke, nabava svečk, različnih okraskov in za veliko dobro volje
ter darovanega časa ter spretnih rok, ki so ustvarile že prave umetnine.
Hvala vsem našim sodelavkam, sodelavcem, ki ste kljub nedeljskemu mrazu na 1. adventno nedeljo vztrajali pred vhodom v cerkev in
prodajali venčke našim župljanom.
Hvala vsem, ki ste venčke izbrali in sprejeli in tako darovali za župnijsko Karitas in za župnijo.
Ne pozabimo na naše bližnje v tem adventnem času. Droben nasmeh, stisk roke, voščilo ali drobna pozornost bodo polepšala praznik
tudi ljudem, mimo katerih hitimo vsak dan in so mogoče osamljeni ali
neopaženi v vsakodnevnem vrvežu.
Naj v tem adventnem času pripravimo topel dom Novorojenemu
ravno s tem, da k drugim – tudi tistim, najbolj pozabljenim – pristopimo ljubeče, čuteče in jim v času pričakovanja prižigamo svečke upanja,
da Ljubezen, ki prihaja, prihaja tudi zanje.
Veselje in mir naj v tem svetem adventnem času in ob praznovanju
svete noči Jezusovega rojstva napolni vsak kotiček vašega srca, da se
bo učlovečila in udejanjila neizmerna božja ljubezen za vse ljudi sveta.
Vsem veliko božjega blagoslova in miru v prihajajočem letu!
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v december: četrtek, 19. 12. 2019, od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!
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RAZVEDRILO
SANJE – Pacient reče psihiatru: ‚‘Vsako noč imam iste sanje.‘‘ - Psihiater: ‚‘Pripovedujte, kaj se dogaja.‘‘ - Pacient: ‚‘Vedno stojim pred
vrati, kjer je obešen list. Potiskam in potiskam vrata, pa se ne odprejo.‘‘
– Psihiater: ‚‘Zanimive sanje. In kaj piše na listu?‘‘ Pacient: ‚‘Vleci!‘‘

KOLEDAR:
DECEMBER 2019
NED, 1. 12.: 1. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
pri sv. maši ob 10.30 predstavitev letošnjih birmancev.
PON, 2. 12.: ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 3. 12.: po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v
stiski; ob 19.30: srečanje z Bogom – kateheza za mlade
nad 18 let – tema: (Ne)usmiljena spovednica.
ČET, 5. 12.: ob 16.30 MIKLAVŽEVANJE za otroke v cerkvi.
PET, 6. 12. do NED, 8. 12: duhovne vaje za srednješolce v Želimljem;
vikend skupine za pare.
PET, 6. 12.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov
in starejših na domu.
SOB, 7. 12.: prva sobota in posvetitev Marijinemu Srcu; ob 9.00 srečanje za starejše v cerkvi.
NED, 8. 12.: praznik Marijinega brezmadežnega spočetja – Brezmadežna; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši
ob 10.30 sodeluje ljubiteljski program Glasbene šole Rakovnik; ob 15.00 Vera in luč.
PON, 9. 12.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega
sveta.
PON, 9. 12. do PET, 13. 12: spoved veroučencev.
TOR, 10. 12.: po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v
stiski; ob 19.00 Odložite bremena srca.
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SRE, 11. 12.: ob 19.00 priprava za kolednike v župnijski dvorani.
ČET, 12. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 večer sodobne
krščanske glasbe v Rakovniškem gradu, predstavila se bo
Petra Stopar.
PET, 13. 12. do NED, 15. 12.: adventne duhovne vaje za mlade na Bledu; ministrantske duhovne vaje v Želimljem; zimovanje
za skavte – klan.
PET, 13. 12.: ob 17.00 priprava na sv. krst.
NED, 15. 12.: 3. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; ob 16.00 adventno božični koncert Glasbene šole
Rakovnik; ob 19.00 skupina za pare.
PON, 16. 12. do TOR, 24. 12.: BOŽIČNO SPOVEDOVANJE, vsak dan
od 9h do 12h in od 15h do 18h.
PON, 16. 12.: ob 18.00, 1. dan božične devetdnevnice.
TOR, 17. 12.: ob 18.00, 2. dan božične devetdnevnice; po večerni
maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 18. 12.: ob 18.00, 3. dan božične devetdnevnice; ob 19.00 oz. po
maši priprava za kolednike v župnijski dvorani.
ČET, 19. 12.: ob 18.00, 4. dan božične devetdnevnice; uro pred sv.
mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice,
družine in domovino.
PET, 20. 12.: ob 18.00, 5. dan božične devetdnevnice; obisk bolnikov
na domu; ob 19.30 božični duhovni večer za mlade.
SOB, 21. 12.: ob 18.00, 6. dan božične devetdnevnice.
NED, 22. 12.: 4. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; pri sv. maši ob 10.30 sprejem novih ministrantov;
7. dan božične devetdnevnice; pri vseh sv. mašah skavti
delijo betlehemsko luč miru.
PON, 23. 12.: ob 18.00, 8. dan božične devetdnevnice.
TOR, 24. 12.: sveti večer; ob 18.00 otroška božičnica; ob 24.00 polnočnica (pol ure prej božične pesmi kot uvod v polnočnico).
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SRE, 25. 12.: B O Ž I Č - Jezusovo rojstvo; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30
in 18.30.
ČET, 26. 12.: sv. Štefan, prvi mučenec; sv. maše ob: 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; OBISK KOLEDNIKOV po družinah od 10.00 do
18.00.
PET, 27. 12.: izlet v Čateške toplice za kolednike, pevce, ministrante,
skavte, animatorje.
NED, 29. 12.: NEDELJA SVETE DRUŽINE, sv. maše ob 7.30, 9.00,
10.30 in 18.30; pri vseh svetih mašah blagoslov otrok; sv.
maša tudi ob 15.00 (z molitvijo za ozdravljenje notranjih
ran; poje zbor Alfa in Omega); Skupina »citrark in kitaristk« bo sodelovala pri sv. maši ob 18.30 in po maši
koncert.
TOR, 31. 12.: sv. Silvester, drugi sveti večer; zaključek civilnega leta;
pri večerni sv. maši zahvalna pesem.
JANUAR 2020
SRE, 1. 1.:

praznik Marije Božje matere in svetovni dan miru, sv.
maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
ČET, 2. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino; SMUČANJE za ministrante, pevce, animatorje, skavte.
PET, 3. 1.: prvi petek, posvetitev Srcu Jezusovem.
SOB, 4. 1.: prva sobota: posvetitev Marijinem Srcu; od 14.00 do
19.00 praznovanje za kolednike;
NED, 5. 1.: 2. nedelja po Božiču sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
tretji sveti večer.
PON, 6. 1.: PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA (TREH
KRALJEV), sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00 in 18.30 pri večerni sv. maši nas obiščejo koledniki; ob 19.00 katehetski
odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 7. 1.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob
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19.30: srečanje z Bogom – kateheza za mlade nad 18 let –
tema: Molim, torej sem.
ČET, 9. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 mladinski gost:
Martin Golob.
PET, 10. 1. do NED, 12. 1: usposabljanje salezijanskih animatorjev v
Veržeju.
NED, 12. 1.: Jezusov krst sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob
15.00 Vera in luč.
PON, 13. 1.: ob 19.00 karitas; ob 20.00 seja ŽPS.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Gloria Krašovec
Nejc Šenk
Lina Slevec
Oto Kralj
Ana Albreht
Čestitamo, da so bili potrejeni pred Bogom.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Ivan Planin, 1935
Ana Omahen, 1935
Frančiška Regina, 1921
Franc Pirc, 1941
Stanislav Čuček, 1941
Albin Božič, 1932
Ivica Češmiga, 1933
Sebastjan Grabnar, 1973
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk
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Bog ni nikomur zato darov dal,
da bi jih posedoval,
ampak da bi drugim pomagal
in bi vsi ljudje bili srečni.
bl. Anton Martin Slomšek

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
Župnijska Karitas
Rakovnik
dežurstvo v decembru:
četrtek, 19. 12. 2019,
od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vsak dar.
Božič – Jezusovo rojstvo:
praznovanje začenjamo na
SVETI VEČER z
božičnico za otroke ob 18.00.
Praznovanje se nadaljuje
s polnočnico
ter slovesnimi sv. mašami na Božič
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

Koledniki
bodo letos obiskali
vaše družine
v četrtek, 26. 12.,
na praznik sv. Štefana,
med 10. in 18. uro.
Prinesli vam bodo
božičniblagoslov,
voščili vam bodo praznike.
Lahko boste dali
prostovoljne
prispevke za
naše misijone.

