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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mt 3,13–17
NEBESA SO SE ODPRLA

E
vangelist poroča, da so se ob Jezusovem krstu odprla nebesa. A 
so se kmalu zaprla. Nadaljevala se je poprejšnja vsakdanjost. Toda 

kratko doživetje tistega dne je Jezusa spremljalo naslednja leta in dajalo 
pečat vsemu njegovemu delovanju.

Tako se dogaja tudi nam. Trenutek krsta, prvega obhajila, birme, 
poroke, redovnih zaobljub, mašniškega posvečenja ali kašnega drugega 
posebnega doživetja je bil kratek; nebesa nad nami so se spet zaprla, 
toda razsvetljenje tistega trenutka nas je spremljalo, vodilo, krepilo ter 
nam sproti dajalo moč za poklicno delo in stanovske dolžnosti.

Ko so se nebesa nad Jezusom odprla, se je slišal glas: »To je moj 
ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« Jezus je v resnici vse življenje 
delal veselje Očetu. Svoj krst je namreč vzel zares.

Nad nami bo Bog imel veselje, če bomo tudi mi svoj krst jemali re-
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sno. Če bo videl, da svoj krst cenimo, da smo pripravljeni zanj tudi kaj 
tvegati, pustiti – če treba – svoje mreže, se povzpeti z Jezusom na goro, 
si zaradi njega izdreti oko ali odsekati roko, stopiti pod križ in tam 
vztrajati, pričati za resnico tam, kjer jo izigravajo, za pravico tam, kjer 
jo kršijo. Vse to delati mirno in brez hrupa, ne da bi zbujali pozornost, 
ne da bi kazali mučeniški obraz in ne pričakujoč drugega plačila kot 
zavest, da delamo to, kar je prav.

Če med nami in tistimi, ki niso krščeni, ni razlike, nam ostane dvo-
je: ali vzeti krst zares ali se mu odpovedati. Če ne storimo ne enega ne 
drugega, dokazujemo, da tudi sebe ne jemljemo zares. 

Po: F. Cerar

UVODNIK
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»Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.« (prim. Ps 29)
Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM

Pojdi v svet kot glasnik miru.
Bog bo s teboj.

Pojdi v svet kot tolažnik in pomočnik.
Bog bo s teboj.

Pojdi v svet kot znamenje ljubezni.
Bog bo s teboj.

Pojdi v svet kot prijatelj ljudi.
Bog bo s teboj.

Pojdi v svet z Božjim blagoslovom
in blagoslovljen se boš vrnil domov.

Rainer Haak

UVODNIK 
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

Najpomembnejše, 
kar nas čaka v življenju: 
ljubiti, imeti rad drug drugega.
To opevajo vsi jeziki, in prav je tako.
To je začetek in konec 
naše življenjske sreče.
Če v življenju 
nisi sposoben uresničiti ljubezni, 
je tvoje bivanje popoln neuspeh.
Resnično človeško ljubiti pomeni: 
živeti za druge.
Drugi pa so najprej tvoji bližnji:
mož, žena, otroci, 
oče, mati, bratje in sestre.
Če v družini ne živite več povezano, 
odteka tvoje življenje 
kot pesek med prsti.
Če pa so tvoje srce 
in tvoje roke polne ljubezni, 
se v tebi vedno znova 
razrašča veselje.

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 9. 12. 2019

Z
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo. Potrdili smo za-
pisnik prejšnje seje.

Prebrali smo svetopisemski odlomek Mt 9,9-13.

Vprašali smo se, kako ljudi spodbuditi, da postanejo učenci? Zago-
tovo moram najprej sebe spodbuditi, da postanem učenec in potem 
lahko spodbujam tudi ostale v družini, župniji, družbi, na delovnem 
mestu.

Obstaja pet vstopnih točk, ki so pogoj za to, da se nekdo odloči po-
stati Jezusov učenec:

-začetno zaupanje (oseba je sposobna zaupati in ima pozitiven od-
nos do Jezusa Kristusa),

-duhovna radovednost (osebo začne zanimati in želi več vedeti o 
Jezusu, njegovem življenju in nauku, je več kot začetno zaupanje),

-duhovna odprtost (oseba sebi in Bogu prizna, da je odprta za oseb-
no in duhovno spremembo, je eden izmed največjih korakov današnje-
ga vernika),

-duhovno iskanje (oseba preide k dejavnemu iskanju Boga),
-učenec (oseba zavestno sprejme odločitev, da bo sledila Jezusu v 

njegovi Cerkvi).

Vera je dar, ki ga lahko plemenitimo ali zapravimo. Imamo različne 
darove, ki jih uporabljajmo. Bodimo zgled s spremljanjem in prisotno-
stjo. Ves čas se učimo.

Pregledali smo koledar.
Sejo smo zaključili z molitvijo.

Zapisala: Barbara Flajnik

UTRIP
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ROMANJE PO PRLEKIJI

B
il je lep decembrski dan, ko smo se prostovoljci, ki dežuramo v 
sprejemnici Majcnove hiše, na povabilo ravnatelja Marjana La-

movška in inšpektorialnega ekonoma Janeza Krnca, odpravili na naše 
drugo romanje (lansko leto smo bili na Primorskem). 

V naši skupini prostovoljcev smo Vika, Lojzka, Jana, Anica, Andreja in 
Iztok (ki je tokrat ostal doma in prijazno dežural v sprejemnici), z nami pa 
je bila tudi ga. Minka, ki na Rakovniku velikokrat pomaga pri šivanju.

Naša prva postaja je bila bazilika Marije Zavetnice s plaščen na 
Ptujski gori, v kateri Marija široko razprostira svoj plašč in vse milo 
vabi v svojo bližino in zavetje. Za cerkev skrbijo in jo vodijo Franči-
škovi bratje minoriti. Pater Martin nam je prijazno razkazal cerkev ter 
povedal veliko zanimivih stvari o nastanku cerkve, njenih kasnejših 
pozidavah ter o pomembnih dogodkih, ki so skozi stoletja spremljali 
to cerkev. Posebnost in lepota cerkve so zagotovo tudi barvna okna – 
vitraži, ki ponazarjajo Sončno pesem sv. Frančiška Asiškega. Ko posije 
sonce, lahko občuduješ svetlobo ognja, modrino vode, rjavino zemlje 
ter zlate sončne žarke, ob katerih duša zares hvaležno zapoje hvalnico 
našemu Stvarniku.  Ker cerkev stoji na griču, smo bili deležni čudo-
vitih razgledov daleč naokoli. Prav tako pa smo bili obkroženi tudi z 
dobrimi ljudmi, v župnišču nas je namreč nadvse prijazno sprejela ga. 
Marta, nas postregla s čajem in domačim, še toplim štrudljem, tako da 
smo se kar težko ločili od te prelepe romarske poti.

Pot nas je nato vodila proti  Marijanišču v Veržeju, kjer smo bili de-
ležni gostoljubnega sprejema nam dobro znanih salezijancev: g. Petra 
Pučnika, g. Stanislava Duha in g. Primoža Korošca. Tu smo imeli tudi 
kosilo, prav tako pa smo izvedeli veliko zanimivosti o Marijanišču , se 
sprehodili po čudovitem vrtu ter se odpravili v bližnji rokodelski cen-
ter DUO, kjer smo si ogledali lončarsko delavnico. Prijazna lončarka 
Urša nam je pokazala, kako se ustvarjajo čudoviti izdelki iz gline. Ogle-
dali smo si tudi razstavo slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic Petra 
Gojkoviča, ki jih ustvarja iz lesa.

UTRIP V SMC
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Nato smo našo pot nadaljevali proti Jeruzalemskim goricam. Med 
vožnjo skozi Ljutomer je o znamenitostih mesta in spominih iz svojega 
otroštva, ki ga je preživela v tem mestu, pripovedovala naša Vika. Jeru-
zalemske gorice so s svojimi terasastimi vinogradi zares nekaj poseb-
nega, slovijo pa seveda tudi po odličnih vinih. Pri Starem hrastu smo 
bili deležni prleških dobrot, prav tako pa smo se prepričali, da so tu 
doma zares dobra vina.

Nato smo na hitro obiskali še vas Banovce, kjer že 20 let pripravljajo 
pravo božično vas, v kateri so skoraj pri vsaki hiši postavljene jaslice, ki 
so zares nekaj posebnega.

Ob zaključku našega romanja smo med vožnjo proti Mariboru, kjer 
je bila tudi naša zadnja postaja, zmolili rožni venec in se v miru pri-
pravili na sveto mašo v cerkvi sv. Janeza Boska. Daroval jo je g. Janez 
Potočnik ob somaševanju g. Marjana Lamovška in Toneta Ciglarja. Po 
končani sveti maši smo si ogledali še cerkev in mladinski center ter bili 
deležni prijetnega sprejema in pogovora z ostali salezijanci, ki delujejo 
v tej župniji.

V poznih večernih urah se je naša skupina vrnila na Rakovnik. Ta 
dan smo preživeli v sproščenem, veselem vzdušju, za to gre prav poseb-
na zahvala našemu ravnatelju g. Marjanu Lamovšku in g. Janezu Krncu 
za organizacijo in vodenje tega prelepega romanja. Hvaležni smo, da 
smo vključeni v skupnost, v kateri čutimo veselje in mir.

Največja zahvala pa gre Mariji Pomočnici za varstvo na vseh naših 
poteh in naj v novo leto vstopimo pogumno, polni zaupanja v Marijino 
varstvo in Božjo navzočnost.

Andreja K.     

UTRIP V SMC
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STEGOV IZLET 2020

5
. 1. 2020 smo se skavti iz stega Ljubljana 2 z vlakom odpravili na 
Bled. Tam smo se od železniške postaje odpravili do jase v gozdu. 

Po hoji smo se okrepčali z malico, ki smo jo prinesli sabo.
Voditelji so nam pripravili veliko igro o risanki z naslovom Zmajček 

Tabaluga. Med reševanjem težav in zapletov s snežakom Arktosom je 
prišel duhovnik Janez.      

Skupaj smo imeli bolj kratko mašo, saj nas je vse zelo zeblo. A kljub 
temu je bila maša čudovita. Po maši smo se odpravili nazaj na postajo.  
Prispeli smo eno uro prehitro. Čas je hitro minil, saj smo si ga krajšali 
s petjem in glasbo.

Domov smo se vrnili okoli sedme ure. Ta izlet je bil zares zanimiv, 
smešen in zabaven, kot se je le dalo.

Ela, Živahna lisica
 
 

GREŠIL SEM – PRIŽGAL SEM SVEČKE

O
b prazniku vseh svetih sem kot vsako leto obiskal materin in oče-
tov grob, pa tudi grobove sorodnikov. Na vsakem sem prižgal 

svečko. Preden sem to storil, sem pogledal levo in desno, da me ne bi 
kdo videl, ker so na grobu že gorele svečke. Lahko bi bil namreč dele-
žen kakšnega očitajočega pogleda, morda besede, češ kaj nisem slišal, 
kako je s tem letos – celo priporočilo ministrstva.

V drugi polovici oktobra je bilo nemogoče preslišati, kako smo Slo-
venci evropski rekorderji v prižiganju sveč, koliko denarja za to po-
rabimo in kako močno onesnažujemo okolje z odpadno plastiko. Po 
drugi strani ni bilo trgovine, pa tudi poštne poslovalnice in bencinske 
črpalke, kjer jih ne bi ponujali v akciji. Naletel sem na sporočila o tem, 
naj na grob namesto svečke postavim zastavico ali kamen ali pa vsaj 
elektronsko svečo.

UTRIP V SMC
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Pa sem šel v akcijo. Ne tisto nakupovalno, ampak preizkuševalno. 
Ne na grobu, kar v dnevni sobi. Na mizo sem najprej dal zastavico in 
začel ob njej premišljevati o rajnih ter moliti zanje. Nobenih čustev ni 
zbudila v meni. Tudi kamen ne in niti ne utripajoča elektronska sveča. 
Ko sem gledal plamen klasične sveče, opazoval sence na stenah in kako 
plamen použiva vosek – oprostite, to je bilo nekaj povsem drugega in 
ob njem sem si ogrel dlani, toplota pa je prišla tudi globlje v notranjost.

Ja, vem, ni težava v vosku in stenju, ki izgorita, ampak v tistem, kar 
ostane od pogorele sveče. Plastika. Te je res preveč. Ampak, če naredim 
primerjavo, koliko odpadkov povzroči ena družina v enem letu s sve-
čami in koliko s plastenkami od mleka, jogurtov, sokov in mineralne 
vode, so sveče bolj kot ne kapljica v morje. Namesto da država žuga 
nam, ki jih prižigamo, naj stimulira izdelavo sveč s plastiko, ki bo lažje 
razgradljiva ali biorazgradljiva.

Ne morem se znebiti občutka, da nas želi nekdo odvrniti od izraža-
nja sočutja do rajnih na način, kot smo ga poznali. V ritmu življenja, 
ki je usmerjen v uspeh in ki je zelo pospešen, ni časa in prostora za 
smrt. V današnji družbi tudi pričakujejo, da žalujemo le kratko. Tudi 
možnost za slovo od tistih, ki smo jih poznali, nam komaj še privoščijo. 
Rajnega pripeljejo v vežico nekaj ur pred pogrebom, ta pa je razen v 
poletnem času v službenem delu dneva.

Toda, tudi slovo sodi k življenju. In grob je kraj spomina na bližnje. 
In njim želimo, naj jim sveti večna luč. Sveča je nosilka zemeljske luči. 
Luč pa ima za ljudi simbolen pomen. In koliko sveč bo posameznik 
prižgal, naj ostane njegova osebna odločitev. Ni potrebe, da nam ob 
tem nekdo, še najmanj kak državni organ, bere levite z ekološko osve-
ščenostjo.

vir: radio Ognjišče – Matjaž Merljak

UTRIP V SMC
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VESELA NOVICA – BOŽIČ NI PRAVLJICA

V
sa čast sv. Frančišku Asiškemu, ki je (prepričan sem, da bo Bož-
jem navdihu) naredil prve jaslice v zgodovini in poleg vsega so 

bile to še žive jaslice. Gotovo je tudi ali pa zlasti zaradi jaslic božič v 
praksi doživljan kot največji krščanski praznik, pa čeprav vemo, da je 
naš največji praznik velika noč. Jaslice nosijo v sebi toplino, družinsko 
razpoloženje, blagost in prijaznost Boga. Ob spremljavi nežnih pesmi, 
migetanju neštetih lučk in belini snežne odeje je božično razpoloženje 
čudovito in čarobno.

Tudi ljudje, ki sebe nimajo za verne, priznavajo čarobnost božiča 
in veselega decembra. Vesel sem, da so na številnih krajih v Sloveniji 
žive jaslice, saj verjamem, da je božična zgodba o Jezusovem rojstvu 
izjemnega pomena za vse ljudi.

Kljub njegovi dobroti me manj navdušuje Božiček, ki je ponesre-
čen slovenski prevod Miklavža z zamudo. Miklavž ali sveti Nikolaj ali 
Sankt Niklaus ali Santa Claus praznuje 6. decembra in nekako mi ni 
jasno, kako nasprotno s potrošniško logiko prehitevanja v tem primeru 
zamuja in pride šele na božič. Božič pomeni majhen Bog in ime Bo-
žiček je dvojna pomanjševalnica, dobesedno Božiček pomeni ‚majhen 
majhen Bog‘. To nas pravzaprav ne moti, ker Božiček pomaga otrokom 
lepše doživeti božič.

Ob tem morda tudi sami nismo prepričani, kaj od božičnega paketa 
je resnično, kaj je verjetno in kaj je pravljično. Pomembno je, da deluje 
čarobno in čudovito in da se ob tem dobro počutimo. Če se iz božič-
nega paketa slučajno izgubi Jezus, je to še vedno lahko čaroben božič. 
Najbolj pogosta božična pesem, ki se v adventu oz. veselem decembru 
oz. od prvega novembra oz. od noči čarovnic naprej vrti na radiih, je I 
Am Dreaming of a White Crhistmas in ta niti z eno besedo ne omenja 
Jezusa, Boga, Marije …

Verjetno najbolj znane slovenske žive jaslice so v Postojnski jami. 
Zadnja leta se promovirajo s sloganom Božična pravljica v Postojnski 
jami. Božič je res pravljično čudovit z vidika tega, kar nam je Bog prek 

UTRIP V SMC
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rojstva prinesel na svet. Vendarle je pravljica praviloma zgodovinsko 
neresnična, čeprav v sebi nosi resnična čutenja in hrepenenja po zmagi 
dobrega. 

Težko rečem, da mi je slogan Božična pravljica všeč, pa čeprav ga v 
reklamnem vabilu izreče sam Luka Sešek. Ljubše bi mi bilo, če bi žive 
jaslice v Postojnski jami poimenovali Božična zgodba, saj je zgodba v 
korenu besede zgodovina in kaže na zgodovinsko resničnost. Ker je 
resničen, je Jezus dejaven in dejaven je tudi danes.

»Če mislite, da ni možno spreobrnjenje zagovornikov splava, potem 
ne poznate Boga, ki ga poznam jaz. Moj Bog dela čudeže,« pravi bivša 
direktorica klinike za splave Abby Johnson. Zgodba njenega spreobr-
njenja, predstavljena v knjigi in istoimenskem fi lmu Unplanned, utr-
juje mojo vero, da Bog išče človeka in odgovarja na naše prošnje po 
odrešenju. Bog je z nami, nismo sami!

 Jure Babnik

KAJ MORAMO KATOLIČANI VEDETI 

O PRVIH PETKIH

 

P
red desetletji so ljudje vsak prvi petek v mesecu pobožno prišli v 
Cerkev in počastili presveto Jezusovo Srce, v zadnjem času pa ta 

navada počasi izginja, številni mlajši katoličani jo ocenjujejo kot nekaj 
»staromodnega«.

Osrednji razlog za padec zanimanja za to pobožnost pa verjetno 
temelji na nevednosti: ljudje preprosto ne vedo več, kaj prvi petki sploh 

UTRIP V SMC
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pomenijo; družine in župnije morda niso ustrezno prenesle njihovega 
pomena mlajšim rodovom. O prvih petkih je dobro vedeti pet stvari.

1. Kako se je začela pobožnost prvega petka?

Nekateri svetniki so sicer o presvetem Jezusovem Srcu pisali že sto-
letja prej, leta 1673 pa je imela francoska redovnica sv. Marjeta Marija 
Alacoque videnje Jezusa, v katerem je Cerkev prosil, naj počasti njego-
vo presveto Srce in se mu posveti. Jezus je vernike prav posebej prosil, 
naj »devet mesecev zapored na prve petke prejemajo sveto obhajilo«. 
Prošnja je bila povezana s posebno obljubo za vse, ki se bodo posvetili 
presvetemu Jezusovem Srcu in spodbujali njegovo češčenje. Po smrti 
Marjete Marije se je pobožnost prvih petkov hitro razširila po vsej Cer-
kvi, njena priljubljenost pa se je močno povečala leta 1920, ko je papež 
Benedikt XV. Marjeto Marijo razglasil za svetnico.

2. Zakaj devet zaporednih mesecev?

Številka devet je tradicionalno povezana z devetdnevnicami, kore-
nine pa ima v devetih dneh, ki so jih apostoli pred binkošti preživeli v 
molitvi. Devetdnevnica zagotavlja dovolj časa za pripravo na praznik 
in notranjo obnovo.

3. Kaj naj bi počeli na prve petke?

Udeležili naj bi se svete maše in prejeli sveto obhajilo z namenom, 
da počastimo presveto Jezusovo Srce. Če niste v stanju milosti in ne 
morete prejeti obhajila, boste morali najprej opraviti sveto spoved.

4. Kakšne »obljube« so povezane s to pobožnostjo?

Jezus je rekel sv. Marjeti Mariji: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet 
prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreo-

UTRIP V SMC
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brnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. 
Moje božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.« To po-
meni, da če vernik devet zaporednih mesecev na prve petke pobožno 
prejema sveto obhajilo, mu bo Jezus zagotovil posebne milosti v uri 
njihove smrti in mu omogočil, da se bo pokesal svojih grehov ter prejel 
poslednje zakramente (če bo to potrebno).

To je zadnja izmed dvanajstih obljub, povezanih s pobožnostjo pre-
svetega Jezusovega Srca:

1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2. Naklonil bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki 

mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmi-

ljenja.
7. Mlačni bodo postali goreči.
8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo 

popolnoma posvetili, me častili in ljubili.
9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na 

častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili 
ter se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil 
sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z 
zaupanjem obračale name.

10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili 
tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in 
to čaščenje širili med ljudmi.

11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v 
mojem Srcu.

12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto 
obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v 
moji nemilosti in brez svetih zakramentov. Moje božje Srce jim bo v 
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zadnjem trenutku varno pribežališče.

5. Ali so prvi petki »vstopnica za nebesa«?

Seveda ni tako preprosto: ni dovolj, da gremo devet zaporednih pr-
vih petkov k sveti maši, nato pa vse skupaj »izklopimo«, nikoli več ne 
zaidemo v cerkev in živimo v grehu! Pomen te pobožnosti je, da verni-
ka približa Jezusovemu srcu. Če posameznik te obveznosti izpolnjuje z 
iskreno vero, je povsem naravno, da bo bliže Bogu in bolje pripravljen 
na smrt. Ko pa ta pobožnost postane praznoverna, ko ne čutimo po-
trebe, da bi živeli krepostno, vse Jezusove obljube ostanejo brez sadov.

Jezus si želi, da počijemo v Njegovem Srcu kot sv. Janez, in pobo-
žnost prvih petkov je priložnost, da se z Njim srečamo večkrat, ne le ob 
nedeljah, ter da poglobimo svojo ljubezen do Njega.

Spoznanje in zaupanje, da lahko počijemo v Njegovem Srcu in vanj 
položimo vse svoje skrbi, pa je bistvo prvih petkov.

Vir: aleteia.org in druzina.si

SPREJEM MINISTRANTOV

N
a četrto adventno nedeljo smo v vrste rakovniških ministrantov 
sprejeli 6 novih ministrantov. Pod mentorstvom Aneja Anžiča 

so se od oktobra dalje pripravljali na sprejem te posebne naloge in se 
pridno učili. Po sveti maši, med katero je bil sprejem, ki ga je vodil žu-
pnik Mirko, je sledilo še druženje ministrantov in njihovih družin ob 
kremšnitah gospe Slavke v Majcnovi dvorani SMC-ja. Upamo, da bodo 
novi ministranti z veseljem opravljali svojo novo službo.

Andraž Krnc
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VREČKARJI RDEČKARJI NA TAIZEJSKEM SREČANJU

 V VROCLAVU

V 
poznih večernih urah smo se 27. 12. 2019 odpravili na pot proti 
Poljski. Slednja je bila glasna in dolga. Za prvo so poskrbeli glasni 

Primorci, s katerimi nam je bilo usojeno deliti avtobus, za drugo pa 
voznik avtobusa, ki se je ogibal avtocest in nas raje prevažal po regio-
nalnih vijugastih cestah. Ko smo naposled prispeli, je sledilo razvršča-
nje po družinah. Te so nam izkazale precejšnjo mero gostoljubnosti, 
kar smo jim lahko deloma povrnili zgolj z darilom, ki predstavlja našo 
državo (največ se nas je odločilo za potico), in pa s hvaležnim izrazom 
na obrazu, medtem ko so se nam v ustih raztapljali grižljaji hrane, ki 
nam jo je postregla družina. 
Dan se je običajno začel z zajtrkom, ki ga je pripravila družina, ki nas je 
nesebično sprejela k sebi (ko bi bilo tako pred 2000 leti v Betlehemu). 
Sledila je jutranja molitev s taizejskimi spevi v lokalni župniji, nato pa 
smo se vrečkarji rdečkarji (kot se je zaradi enotne barve puloverjev 
in nahrbtnikov – vrečk poimenovala rakovniška četverica) odpravili v 
mestno središče. Tam smo veliko časa preživeli na policijskih postajah, 
saj je najbolj izkušena članica naše odprave že ob izstopu iz avtobusa 
opazila, da je izgubila denarnico. Zaman smo iskali poljskega policista, 
ki bi razumel angleško. 
Smo pa na silvestrovo našli trgovino, kjer smo zapravili naše zadnje 
zlote. Za rakete seveda. Bilo jih je 8, na nebu pa sta se razleteli 2. Ostale 
so polepšale okolico na malo nižji višini. Zadnji dan je sledilo poslo-
vilno kosilo pri gostiteljih in odhod na neudobni avtobus z nekaterimi 
potniki, ki so potovanje naredili še malo bolj neudobno. 
Kljub temu verjamemo, da bo naslednje leto v Torinu naša izkušnja 
potovanja tako dobra, kot je bila letos izkušnja bivanja in raziskovanja 
te velike srednjeevropske države ter seveda izkušnja občestva nekaj ti-
soč mladih združenih pri večerni molitvi.

Aljaž D.
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INTERVJU S SEBOM – AVTORJEM RAKOVNIŠKIH 

JASLIC

R
akovniška cerkev je širše znana po svojih jaslicah in božični okra-
sitvi z lučkami. Zasluge za to ima zakristan Sebo s svojimi sode-

lavci. Zanimalo nas je, kaj vse je potrebno za pripravo jaslic, zato smo 
ga obiskali v njegovem kabinetu, kjer smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Sebo, koliko let že pripravljaš jaslice?
Odkar sem tukaj, to je približno 40 let.
Kakšne so bile prve jaslice?
Na začetku so jih delali še drugi, predvsem bogoslovci. Takrat smo 

jaslice delali en, največ dva dni pred božičem, včasih med večerno 
mašo, celo med polnočnico smo jih postavljali. Manjše, pomembno je 
bilo samo, da smo jih postavili.

Kdaj se začne priprava jaslic?
Sredi oktobra začnem pripravljati in popravljati lučke, vse je ser-

visirano pod mojimi prsti, veliko dodam, kar je zanič, vržem stran in 
dodam nove. Do sredine novembra končam z lučkami, proti koncu 
novembra pa začnemo obešati viseče lučke (zvezdo, vence, vse lučke, 
ki visijo). Po 8. 12. začnemo z jaslicami, za to imam 1 teden, da pri-
pravim vse. Pomagajo mi od najmlajšega do najstarejšega. Možakarji 
pomagajo postaviti ogrodje dopoldne, zvečer pa otroci, mladi in mladi 
zakonski pari pomagajo postaviti mah in fi gure. Eno dopoldne vzame 
samo obešanje vej po cerkvi.

Iz česa vsega so sestavljene jaslice?
Različno, vsako leto dodam nekaj novega, načrtujem glede na to, 

kar pač imam. Vedno je votlina z Jezusom, Jožefom in Marijo, pa rib-
nik z ribami (ki so najbolj priljubljen del jaslic pri najmlajših), veliko-
krat je tudi mlin. Nimam načrta, pustim domišljiji prosto pot. Če je 
preveč načrtovano, potem ne pride nič lepega. Lepota nima ne konca 
ne kraja. Domišljije imam zadosti.

Kako se odločiš, kako boš okrasil cerkev?
Načrtujem barve. Večkrat grem pogledat na barvni krog, katere 

UTRIP V SMC



januar 2020, številka1VARUJ NAS MATI 17

barve najbolj ustrezajo skupaj. Imamo pa po cerkvi več naravnih vej 
smreke, umetne so samo smrekice, ki stojijo, veje so vse naravne. 

Kdo so tvoji zvesti sodelavci?
Vsi so zvesti. Vsi, ki pridejo, so plemeniti. Vsem se iz srca zahvalju-

jem, brez njih ne morem nič. Pomembno je, da imaš veliko potrpljenja, 
znanja, predvsem pa ne smeš obupati.

Ali res vse lučke kupuješ v Trstu?
Ja, ker jih drugje ni, ne vem, kje bi lahko dobil posamezne lučke. 

V Trstu dobim posamezno pakirane lučke, npr. 2 lučki staneta 1 cent.
Ali hodiš gledat tudi druge jaslice?
Hodim gledat tudi druge jaslice, pa mi še nobene niso bile všeč. 

Sem zelo zahteven človek. Všeč so mi tehnične jaslice z različno elek-
troniko, mlinčki z vodo, da se vrti, mehanične stvari.

Sebo, hvala, da si si vzel čas in nam odgovoril na vprašanja, tebi in 
tvojim sodelavcem pa želimo še veliko ustvarjanja lepih jaslic.

Pogovarjala se je Kristina A.

FZL KONCERT

2
2. decembra, v zadnjih dnevih prejšnjega leta, se je spet zgodil 
koncert skupine FZL (Fušamo Z Ljubeznijo). To se res zgodi samo 

enkrat v letu, zato je cel dogodek toliko bolj poseben. Naš prejšnji kon-
cert je bil organiziran kot SKG večer, letos pa smo ga organizirali sami. 
Posvečen je bil božiču in seveda rojstvu Jezusa, kar smo dokazali tudi 
z našimi lastnimi »jaslicami« (poleg mnogih, mnogih božičnih lučk).

Kot ena od nastopajočih lahko povem, kako nora, a hkrati tudi stre-
sna je ta izkušnja. Vsako leto. Nikoli se ne navadiš nastopanja do te mere, 
da ne bi imel treme, čeprav mogoče res izgleda tako. Seveda pa tega ne 
bi počeli, če ne bi v tem uživali. To, da lahko stopiš na oder pred tolikimi 
ljudmi in spelješ koncert, ki je le neopazno nepopoln, je res blagoslov.

Ogromno je seveda tudi na naših pridnih tehnikih, saj brez ozvo-
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čenja, luči in besedila tega res ne bi mogli izvesti. Hkrati pa nam Samo 
pesmi tudi posname in jih doma »zmiksa«, da jih potem lahko objavi-
mo na youtubu (najdeš nas pod FZL skupinaJ).

Zares upamo, da bomo lahko vsako leto priredili vsaj en tak kon-
cert, saj je to užitek za nas in upamo, da tudi za vas;).

Maša V.

ADVENTNI DUHOVNI VEČER

V 
petek, 20. 12., sta Ana in Anej za nas mlade pripravila duhovni 
večer z naslovom Od tistih, ki jim je bilo veliko dano, se bo veli-

ko pričakovalo. Za glasbeno spremljavo je poskrbela glasbena skupina 
Navdih, pričevanje pa je imel mlad katehumen, ki nam je povedal, kako 
je v svojem življenju odkril Boga. Po pričevanju smo imeli še pripravo 
na spoved, potem pa so se lahko tisti, ki so želeli, spovedi tudi udeležili. 
Po spovedi sta nas v prostorih SMC-ja čakala še prigrizek in druženje. 

Neža S.

L
etošnja poslanica nam sporoča: Samo z lučjo lahko preženeš temo 
in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir. Ne boj se goreti! 

Po dolgi poti iz Betlehema se naša lučka še ni utrudila goreti. Skavti 
smo njen plamen v decembrski akciji ponesli na tisoče domov ter z 
njegovo toplino in svetlobo napolnili hiše naših župljanov.

Izbran izkupiček dobrodelne akcije je bil namenjen tudi trem do-
brodelnim projektom v Sloveniji, Evropi in v svetu. Plamen je prepo-
toval in navdušil pol sveta, ostalo polovico pa ste z vašo dobroto raz-
svetlili prav vi! 

 
Eva
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LUČ IN DAN

O Jezus, ti si luč in dan,
razsvetli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit 
in dušam našim luči vir.

Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam teko.

Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.

Z Očetom večnim, Kristus kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

Bogoslužni molitvenik
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10. januar
AGATON

P
o rodu je bil Grk s Sicilije.  V času njegovega življenja (7. stoletje) 
je bil njegov rojstni kraj pod bizantinsko oblastjo. Agaton je bil iz-

redno krotek in dobrosrčen človek. Ko je postal benediktinski menih, 
pa je svojo dobroto in srčno vedrino še oplemenitil. Po smrti papeža 
Domnija so ga 27. junija 678 izbrali za njegovega naslednika. Kmalu 
ga je vse vzljubilo. Z duhovniki je ravnal ljubeznivo, kakor da so nje-
govi bratje, rimskemu ljudstvu se je priljubil zaradi svoje izredne do-
brodelnosti. Ko je v Rimu izbruhnila silovita kuga, je papež kot usmi-
ljeni Samarijan pomagal, kjer je le mogel. Njegova blaga, uvidevna in 
spravljiva narava je veliko pripomogla k reševanju perečih vprašanj v 
cerkveni upravi. Ko je leta 679 prišla pritožba zoper canterburyjskega 
nadškofa Teodorja, je papež na Otok poslal dobrega posredovalca in 
pomiril nesoglasja. Ob tej priložnosti je v Angliji spretno uvedel rim-
ski bogoslužni red. Leto kasneje je grozil spor z bizantinskim cesarjem 
zaradi nadškofi je v Raveni, a je ostrino odbil s pomočjo sklicane sinode 
v Rimu, ki je izdelala sklepe, sprejemljive za obe strani. Cerkev je kot 
papež vodil dve leti in pol, saj je umrl 10. januarja 681. 

15. januar
PAVEL IZ TEB

Ž
ivljenje sv. Pavla, prvega puščavnika, je opisal prevajalec Svetega 
pisma sv. Hieronim kakšnih trideset let po Pavlovi smrti in ta ži-

vljenjepis poslal svojemu prijatelju Pavlu na severu Italije. Pavel je bil 
doma iz Teb v Zgornjem Egiptu, kjer se je rodil okoli leta 228. Bil je sin 
premožnih staršev, ki so mu omogočili, da se je izobrazil v grškem in 
egipčanskem slovstvu. Ko bi moral v času cesarja Decija (l. 250) vsak 
rimski državljan darovati rimskim državnim bogovom, sicer bi bil 
preganjan ali bi mu pretila kaka druga, celo smrtna kazen, se je Pavel 
umaknil v puščavo, kjer je bilo življenje zelo trdo. Ko je preganjanje po-
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nehalo, je kar ostal v puščavi. Ob vznožju skalne gore je našel votlino, 
s kamnom zaslonjeno. V tisti votlini je poslej živel šestdeset let v pre-
mišljevanju in molitvi. Dolgo se je hranil z dateljni, ki mu jih je rodila 
palma zraven votline, obleko pa si je delal iz palmovih listov. Umrl je 
leta 341. Takrat je bil ob njem Anton Puščavnik, ki ga je prišel obiskat. 
On ga je tudi pokopal. Največkrat je upodobljen s palmo ali v obleki iz 
palmovih listov ter s krokarjem.  

PRIŠEL JE ČAS – 

PRIPRAVA NA BOŽIČ ZA STAREJŠE IN BOLNE

T
ik pred adventnim časom, ko se pripravljamo na rojstvo Jezusa 
in na naš največji družinski praznik – božič – in pred praznikom 

Brezmadežnega spočetja Device Marije, smo se v soboto, 7. decembra 
2019 ob 9. uri zbrali pri  sveti maši, da smo se skupaj zahvalili za življe-
nje, za vse prejete darove in tudi za vse preizkušnje. Sv. mašo je vodil 
g. župnik Mirko Simončič. Pred mašo je bila možnost za sveto spoved, 
med mašo pa podeljeno tudi bolniško maziljenje.

Sv. maša je bila namenjena prav starejšim, bolnim in invalidnim, pa 
tudi ostalim, da se zahvalimo Bogu in Mariji za vse, kar smo prejeli. 
Za vse dobro in lepo in tudi za vse težave in preizkušnje, ki smo jih 
premagali ali pa samo sprejeli, smo se zahvalili in ju prosili za pomoč 
in varstvo v prihodnjem letu.

     Težko je sprejeti to, da nam moč in zdravje z leti pešata, da vedno 
bolj pozabljamo, slabše vidimo in slišimo, vse to spada k našim letom. 
Vsak dan nam Gospod posebej podari. Vse, kar prejemamo, je božji 
dar, nič ni samoumevnega, od nas pa je odvisno ali znamo to spreje-
mati s hvaležnostjo ali pa smo večno nezadovoljni in potrti. Mnogo vas 
je težko bolnih. Na Rakovniku v več skupinah vsak dan molimo za vas 
in prosimo Boga za Vaše zdravje. Vedno se vsi lahko obrnemo na našo 
Marijo Pomočnico, ki nam v vseh situacijah stoji ob strani. Zakrament 

SVETNIK MESECA / KARITAS



januar 2020, številka1VARUJ NAS MATI 22

bolniškega maziljenja nas okrepi pri zdravljenju, nam daje tudi moč 
pri premagovanju naših vsakodnevnih težav. Veseli smo bili vsakega, 
ki je prišel k tej sv. maši, in zbralo se nas kar precej. Po sv. maši nas je 
skromno obdaroval tudi sv. Miklavž.

Za vse ostale, ki zaradi bolezni in oslabelosti niste mogli priti, pa 
bomo molili. Vsem Vam želimo zdravja, zadovoljstva in poguma pri 
premagovanju vsakodnevnih težav, ter božjega varstva in blagoslova v 
novem letu.

BOŽIČNO-NOVOLETNI OBISKI 

V DOMOVIH ZA STAREJŠE:

Kamorkoli si namenjen, pojdi z vsem svojim srcem.(Konfucij)

L
etošnji božično-novoletni prazniki z dodatnimi prostimi dnevi so 
bili zelo primerni, da poleg praznovanj v krogu domačih in s pri-

jatelji, sodelavke Karitas obiščemo več domov za starejše, kjer bivajo 
naši župljani. 

Najprej smo posamezniki obiskali g. Drobniča, našega duhovnega 
vodjo in spovednika, ki je na počitku v Domu na Trsteniku, kjer bivajo 
salezijanci. To je čudovit dom pod hribi, kjer naši duhovniki v mir-
nem okolju bivajo in se zdravijo. G. Drobniča pogrešamo in mu želimo 
zdravja in smo hvaležni, da je z nami v molitvi. 

Naše praznike je presekala žalostna novica, da je h Gospodu odšel 
naš dolgoletni zvesti sodelavec Karitas in dober prijatelj g. Tone Za-
letelj. Naj počiva v miru. Vem, da je želel, da vztrajno nadaljujemo s 
svojim poslanstvom, to je pomoč bližnjim. V molitvi bo vedno z nami. 

Prvi obiskani dom v pobožičnem času je bil mestni Dom Tabor. 
Marinka je obiskala ga. Šparovec, ki je kljub visoki starosti (čez 90)  
vitalna in obiskuje sina, ki je v stanovanjski skupnosti na Viču. Obi-
skali smo tudi g. Lotriča, ga. Štular, upokojeno profesorico, ga. Hedo, 

KARITAS



januar 2020, številka1VARUJ NAS MATI 23

upokojeno arhitektko … Vsi se dobro počutijo v Domu, hvaležni so 
za prijazno osebje in da so dobro oskrbovani. Zmolili smo za njih in 
njihove bližnje. Najbolj si želijo druženja in da jih nekdo posluša. 

Na novega leta dan sva Majda in Judita po novoletni sv. maši obi-
skali ga. Šmuc Malči v Domu na Škofl jici. Zelo je bila vesela obiska, ob 
dobri kavi smo poklepetale skupaj z njeno hčerko Joži in zetom Jane-
zom. V Domu se dobro počuti, osebje je prijazno. Vesela je, da jo otroci 
in vnuki redno obiskujejo. 

Na drugi dan novega leta sva se Marinka in Judita odpravili na vsa-
koletni obisk Doma na Bokalcih. V Domu je bilo do sedaj veliko naših 
župljanov, sedaj pa je kar precejšen osip – odšli so h Gospodu in Bog 
jim naj da večni mir in pokoj.

Najprej so naju sprejele oskrbovanke dementnega oddelka, čeprav 
tam nobene ne poznamo -stisk roke, mala pozornost in božična pesem 
nas je povezala in marsikomu obudila del spomina. Božična pesem 
ostane v najglobljem spominu človeka.

Obiskale smo ga. Lojzko Okorn, ob pesmi je oživel pogled in z 
nežnim glasom je pohvalila svoje otroke, ki skrbno spremljajo njeno 
zdravje in bivanje. 

Ga. Danica V. je kljub bolezni stisnila roko, pokrižala sem jo in 
zmolila zanjo.

V III. nadstropju bivajo ‹›fantje››, čakal naju je g. Trontelj, ki je že 
dolga leta v Domu, po kapi, tako da ne more govoriti, se pa zelo trudi 
gibati, čeprav na vozičku. Srečen naju je pozdravil in komaj čaka po-
mladi, da se bo lahko potepal okoli Doma. Blizu biva Jože Hrastnik, ki 
je bil nekoč tudi ministrant na Rakovniku. S solzami v očeh smo obu-
jali spomine na Galjevico, skupaj pa smo zapeli Sveto noč. 

V novem delu doma smo našle ga. Markovič, ki je zaradi  bolezni 
obležala v postelji, vendar je še vedno bistrega uma, prijetna za pogo-
vor in pogumna. Zapele smo božično pesem. 

V domu lepo skrbijo za oskrbovance, važni pa so tudi pogosti obiski do-
mačih, da se čuti skrb in ljubezen bližnjega. Kdor pa nima nobenih obiskov, 
jim vsak obisk, tudi soseda ali neznanca, vsak pogled veliko pomeni. 
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Po slovesu smo iz Doma na Bokalcih odšle z zadovoljstvom, da smo 
prinesle delček božiča in doma vsakemu, ki smo ga srečale.

Na poti domov smo se ustavile še v Karitasovem domu Trnovo, kjer 
biva prof. Pucelj. Pogrešali smo ga pri sv. maši pred adventom na Ra-
kovniku. Ker je bilo tik pred večerjo, je g. Pucelj že hitel v jedilnico, 
smo mu pa predale božični paketek. Ko si bo pozdravil prehlad, se 
bomo znova srečali na Rakovniku.

Posebna odprava je odšla v petek, 3. 12. 2019, z vlakom Rakovnik–
Črnomelj ob 7.00 zjutraj na pot v Črnomelj. Že pot z vlakom je bila 
posebna (vozi cca. 2 uri in pol in ustavi v vsaki vasi). Glede na dolgo 
pot smo med vožnjo zmolile rožni venec za vse v domovih in za vse, ki 
rabijo pomoč.

Prijazna domačinka se nam je ponudila za vodičko in nas je: Marin-
ko, Jano in Judito pospremila do Doma v Črnomlju. V Domu prebiva 
naša draga ga. Vida Nahtigal. Zmotile smo jo med jutranjo telovad-
bo. Ga. Vida nas je bila zelo vesela in seveda presenečena. Biva v lepi 
sončni sobi in je zadovoljna s prijaznim osebjem in oskrbo, kar smo 
tudi same začutile ob prihodu v dom. Poskrbljeno je za telovadbo, za-
dovoljna pa je tudi s knjižnico in programi za oskrbovance (pokazala 
nam je lepe pobarvanke, ki jih je izdelala). Skupaj smo zapele. Pošilja 
pozdrave na Rakovnik.

V Domu smo našle še eno gospo z našega konca, presenečena je 
povedala, da je vesela vsakega obiska. 

Po prelepem sončnem dnevu in ob zaključku praznikov smo ugoto-
vile, da smo srečale veliko prijaznih ljudi.  Še pridite in nas razveselite 
– to je klic obiskanih.  

Božja ljubezen je z nami. Sprejmi jo v svoje srce in iz tvojega srca bo 
žarela k drugim ljudem.

DRUŽENJE ZA STAREJŠE V NAŠI ŽUPNIJI

V 
letu 2020 se nadaljuje že dvanajsto leto druženja starejših v okviru 
naše župnije. Veseli smo, da se skupina redno srečuje vsak drugi 

KARITAS
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torek ob 9.00 v dvorani župnišča. Skupina ni zaključena družba, zato 
se še vedno lahko vključite, lahko tudi samo občasno. PRISRČNO VA-
BLJENI!

Letos so bila del srečanj tudi predavanja oz. pogovori, ki so koristni 
za vsakdanje življenje mlajših in starejših. Hvala vsem dosedanjim go-
stom za popestritev druženja, za kulturni dan, v decembru še posebej 
Miklavžu in hvala našim sodelavkam Karitas za pripravo srečanj. 

V januarju se nam pridružite v torek, 14. 1. 2020 ob 9.00, ko bo 
gostja naša župljanka ga. Marjana Simčič Polak, dr. med., specialistka 
splošne medicine. Vabljeni!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

TONE, POČIVAJ V MIRU

M
ed božičnimi prazniki nas je pretresla žalostna novica, da je 
h Gospodu odšel naš dolgoletni sodelavec Karitas in prijatelj 

Tone Zaletelj.
Z ljubečo ženo Tončko sta s svojim zgledom, s svojim življenjem, z 

vero in dobroto zaznamovala župnijo Rakovnik. 
V skupini Karitas je Tone sodeloval od naših začetkov, od l. 1992 

in do zadnjih dni svojega življenja. Želel je, da vztrajno nadaljujemo s 
poslanstvom, s pomočjo bližnjim.

Najbolj nas je povezoval na odlično organiziranih romanjih, kjer 
smo obiskali mnoge lepe kraje naše domovine.

Uživali smo na naših skupnih romanjih, poskrbel je, da smo se od 
srca nasmejali, da smo veliko doživeli, se duhovno in telesno okrepili 
in se skupaj poveselili.

Tone, močno te pogrešamo, ker si bil prisoten in ker si vzpodbujal 
naše delo. 

Tone, nikoli te ne bomo pozabili, ostajaš v naših srcih. Bogu smo 
hvaležni za vse dneve, ki smo jih preživeli skupaj.

KARITAS
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Spominjali se te bomo v naših molitvah in s priprošnjo Bogu, da 
gledaš Njegovo obličje. 

Bog naj ti podari večni mir in pokoj, počivaj v miru!

Ljubezen premaguje smrt, z njo stopamo čisti v višje stanje nezna-
nega večnega življenja.

Sodelavci Župnijske Karitas Rakovnik, december 2019

                                      

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v januarju: četrtek,  23. 1. 2020, od 16.30 do 19.00. 
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

RAZVEDRILO

TEMPERATURA – Učitelj razlaga: ‚‘Na vročini se stvari širijo, na 
hladnem pa krčijo. Lahko kdo pove kakšen primer?‘‘ – Janezek: ‚‘Poleti 
so počitnice dva meseca, pozimi pa le en teden.‘‘

KARITAS
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NAPOVEDNIK

KOLEDAR: 

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 duhovne poklice; smučanje za mini-
strante, pevce, animatorje, skavte.

PET, 3. 1.:  prvi petek, posvetitev Srcu Jezusovem; plavanje v Čate-
ških za ministrante, pevce, animatorje, skavte.

SOB, 4. 1.:  prva sobota: posvetitev Marijinem Srcu.
NED, 5. 1.:  2. nedelja po Božiču sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; 

izlet skavtskega stega; 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 obisk koledni-
kov; 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 
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.
TOR, 14. 1.: ob 9.00 srečanje Skupine starejših Rakovnik: gostja ga. 

Marjana Simčič Polak, dr. med.; po večerni sv. maši v hiši 
kapeli molitev za vse, ki so v stiski.

TOR, 14. 1.: ob 20.00 zakonska skupina Mavrica; 
ČET, 16. 1.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; ob 19.30 v Rakovniškem 
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NAPOVEDNIK

gradu Večer SKG s skupino Mesto na gori.
PET, 17. 1.:  ob 17.00 priprava na sv. krst; ob 19.30 mladinska sv. maša;
SOB, 18. 1.:  Dan odprtih vrat v Gimnaziji Želimlje; začetek tedna 

molitve za edinost kristjanov
NED, 19. 1.:  2. nedelja med letom sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; ob 19.00 skupina za pare;
PON, 20. 1.:  ob 20.00 športni odbor SMC-ja;
TOR, 21. 1.:  po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski; ob 

19.30 biblična skupina;
ČET, 23. 1.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino. 
PET, 24. 1.:  praznik sv. Frančiška Saleškega – zavetnika salezijanske družbe.
SOB, 25. 1.:  sklep tedna molitve za edinost kristjanov
NED, 26. 1.:  3. nedelja med letom – svetopisemska: sv. maše ob 7.30, 

9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 izročitev Sve-
tega pisma birmancem. ob 19.20 gledališka igra Na dan 
sodbe v izvedbi KUD Pijava Gorica v dvorani SMC-ja.

PON, 27. 1. do PET 31. 1.: teden adoracije pri verouku; 
TOR, 28. 1.:  po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski. 
SRE, 29. 1.:  ob 19.00 sestanek staršev prvoobhajancev;
ČET, 30. 1.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 31. 1.:  praznik sv. Janeza Boska – ob 12.00 v naši cerkvi sv. maša 

Gimnazije Želimlje.

FEBRUAR  2020

SOB, 1. 2.:  celodnevno češčenje Najsetejšega; od 9.00 do 14.00 Don 
Boskov dan za otroke in starše; duhovna obnova skupine 
za žene; spomin rajnih salezijancev; ob 15.00 na Rakovniku 
slovesnost ob dnevu posvečenega življenja (vodi nadškof).

NED, 2. 2.:  4. nedelja med letom – SVEČNICA: sv. maše ob 7.30, 
9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 sprejem anima-
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torjev; popoldan dekanijsko srečanje pevskih zborov.
PON, 3. 2.:  ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 4. 2.:  po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v stiski.
ČET, 6. 2.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 7. 2.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov 

in starejših na domu; 
SOB, 8. 2.:  prva sobota: posvetitev Marijinem Srcu; po večerni sv. 

maši srečanje organistov.
NED, 9. 12.:  5. nedelja med letom  sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30;  ob 15.00 srečanje mladinskih pevskih zborov; ob 
15.00 Vera in luč;

PON, 10. 12.: ob 19.00 Karitas;  ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta.
TOR, 11. 12.: po večerni sv. maši procesija k Lurški kapelici; ob 19.30 

prireditev ob kulturnem prazniku (pripravljajo dijaki 
DJB)

NAPOVEDNIK
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Nika Osojnik

ČESTITAMO, DA SO BILI POTRJENI 

PRED BOGOM V LETU 2019:

Papež Matjaž-Matej in Jeras Monika
Sršan Gregor in Šubelj Barbara
Čretnik Matic in Škantelj Kevin

Zupančič Marko in Selan Simona
Zajec Miha in Orel Katarina
Jelovčan Janez in Sadar Klara

Soler Rosello Daniel in Jerovšek Urška
Mencin Timotej in Kozin Marjeta

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Janez Koželj, 1934
Božidar  Jakin, 1933
Verica Zaletelj, 1952
Anton Zaletelj, 1930

Sulejman Čufurovič, 1939
Marija Zgonc, 1923

Mihael Mavrič, 1946

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

NAPOVEDNIK



Župnijski urad Ljubljana Rakovnik

Rakovniška ulica 6, 1108 Ljubljana

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

www.rakovnik.si

zupnija.rakovnik@salve.si

smc.rakovnik@salve.si

Čim bolj marljivo beremo 
Sveto pismo, tem bolj smo modri. 

Nekaj podobnega se dogaja z nami 
kakor z zemljo, 

ki je tem bolj rodovitna, 
čim bolj jo obdelujemo.

sv. Izidor Sevijski

Molitvena osmina
za edinost kristjanov poteka

od 18. do 25. januarja.
Pri sv. mašah bomo še posebej 
razmišljali in molili za edinost.

Župnijska Karitas
 Rakovnik 

dežurstvo v januarju: 
četrtek, 23. 1. 2020, od 

16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  

NLB.  
Hvala za vsak dar.

Celodnevno češčenje
Najsvetejšega

bo v soboto, 01. februarja.
Vabljeni čez dan, da 

počastimo 
Jezusa v Najsvetejšem

zakramentu.
Zaključek s sv. mašo 

ob 18.30.


