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Mt 5,17–37
TRDE ZAHTEVE
vangelijski odlomek 6. nedelje med letom, vzet iz Jezusovega govora na gori, vsebuje na videz trde in težke zahteve. Človek se vpraša,
ali jih je sploh mogoče izpolniti. V zvezi z njimi mi je nekdo rekel: »Jaz
bi moral že zdavnaj goreti v peklu, ker sem že stokrat komu rekel, da je
nor.« Za koga smo slišali, da si je izdrl oko ali odsekal roko? Koga smo
videli oditi od oltarja, da bi se spravil s sprtim bratom? Ali res ne smemo pogledati lepe in urejene ženske? Ali naj obsodimo vse, ki so doživeli zakonski brodolom, pa skušajo – kakorkoli že – splavati na suho?
Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih tudi slaba nagnjenja. Ve, da
jih ne moremo zlahka in na hitro izkoreniniti. Želi pa, da bi jih z vztrajnim prizadevanjem preraščali in prepojili z nadnaravnim gledanjem.
Njegove besede nas k takšnemu gledanju in preraščanju usmerjajo.
Opozarjajo nas, da se ne smemo nikoli zadovoljiti z doseženo pravič-

E

UVODNIK

nostjo, kot so to delali samozavestni pismouki in farizeji, temveč moramo vedno znova preverjati njeno pristnost.
Vsakomur se zgodi, da izreče neprimerno besedo. Zaradi nje same
še ne bo pahnjen v pekel. Če pa bo s svojim govorjenjem uničeval ljubezen in podpihoval sovraštvo, mu kazen ne uide. Če si s kom sprt, ti
ni treba teči od oltarja. Če pa že pred oltar prideš, si dolžan pred njim
razmišljati, kaj ti je storiti, da se bo spor končal. Vsaka lepota, tudi
ženska, je odsev Božje lepote. Zato jo smemo gledati. Toda ne poželjivo, temveč zrelo in spoštljivo. Pri ločitvah zakona je krivda navadno
porazdeljena med dva ali celo med tri, deleži te krivde pa so različni.
Zato tudi evangelijska obsodba prešuštva ne more veljati za vse enako.
Smemo jo razlagati kot opomin, da je urejen zakon vrednota, za katero
moramo storiti vse, kar je mogoče, da jo ohranimo, in ki je ni mogoče
zavreči brez hudih posledic. Resnico je treba tako spoštovati, da je ne
bo treba nikoli potrjevati s prisego.
Po: Beseda da Besedo
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isti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke;
ne razvezat, temveč dopolnit
sem jih prišel.
Resnično, povem vam:
Dokler ne preideta
nebo in zemlja,
ne bo prešla niti ena črka
ali ena črtica postave,
preden se vse ne zgodí.
Kdor bo torej kŕšil
eno od teh, pa čeprav
najmanjših zapovedi,
in bo tako ljudi učil,
bo najmanjši
v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval
in učil, bo velik
v nebeškem kraljestvu.
(Mt 5,17–19)

VARUJ NAS MATI

3

februar 2020, številka2

KORAKI

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
NAJLEPŠA ŽENSKA
kupina moških je razpravljala, kakšna je po njihovo najlepša ženska na svetu.
Eden je rekel, da taka, ki ima kot oglje črne oči z ognjenim pogledom. Drugemu je lepša taka s sinje modrimi očimi, globokimi kot
nebo. Tretjemu bi bile najbolj všeč žene z rjavimi očmi …
O laseh je prvi govoril, da so lepše ženske s kratkimi lasmi, drugi
pa, da take, ki jim lasje segajo vse do pasu. Eni so se navduševali nad
ženskami visoke postave, dostojanstvene hoje, drugi pa nad manjšimi,
bolj drobnimi.
Vsak od njih je menil, da je njegov okus najbolj merodajen in skušal
prepričati druge o pravilnosti svojih sodb. Spoznali so, da ne bodo prišli do soglasja, zato so sklenili, da gredo do modreca.
»Med nami se je vnel prepir o ženski lepoti in nikakor se ne moremo zediniti. Povej nam ti, modri mož, katera ženska je po tvoje najlepša na svetu?«
Starec se je zagledal v daljavo in se od časa do časa nasmehnil, nazadnje pa dejal: »Tista, ki jo ljubiš.«

S

Po: B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in družino
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 13. 1. 2020
ačeli smo z uvodnim razmišljanjem in molitvijo. Potrdili smo zapisnik prejšnje seje.
Prebrali smo svetopisemski odlomek Lk 5,1-11.
Učenci niso le poslušali, so se tudi odzvali. Odgovarjali so na njegov
klic. Približal se nam je, da bi ga lažje dojeli. Pove nam, kaj je prav. Nas
ne sili, se nam razodeva. S svojo odprtostjo ga poslušamo.

Z

Vprašali smo se: »Kaj še lahko naredim, da bi bilo občestvo bolj živo?«
-Delo, narejeno z veseljem, prinaša dvojno srečo. Okolica se potem
oplemeniti.
-Nekdo je vero spoznal kasneje, zdaj jo želi deliti naprej. Ni mu je
težko deliti v javnosti.
-Potrebno je veliko poguma, da z zunanjimi izrazi pokažemo, da
smo kristjani.
-Ni nujno, da vse izkazujemo od zunaj. Lahko pokažemo s prijaznostjo, veseljem …
-Pomembna je zunanja drža, dobrohotnost. Velikokrat pa smo boječi.
-Nagovori nas lahko tudi znamenje. Na primer: športnik se pred
skokom pokriža; po tekmi je pokazala sliko Marije.
-To, kar sem, to živim.
-V življenju je tudi potrebno zaupanje.
Predlagali smo, da se v prihodnjem letu pripravi kakšna drugačna
zgodba za devetdnevnico. Zgodbo, ki bi imela boljšo sporočilnost. Na
Salve že iščejo, kdo bo napisal novo zgodbo, ki bo enostavna in celovita.
Pregledali smo koledar.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik
VARUJ NAS MATI
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SVETOPISEMSKI MARATON 2020
OD 26. 1. DO 1. 2. 2020
»Živite kot otroci luči«
ako kot že nekaj let zapored smo Rakovničani tudi letos sodelovali
pri branju Svetega pisma, ki traja nepretrgoma teden dni in je zaradi vztrajanja v branju in poslušanju božje besede dobil ime maraton.
Potekal je v Antonovem domu na Viču.
Lepo in pomenljivo je, da pri tem sodelujemo vsi kristjani, ki utemeljujemo našo vero v božji besedi Svetega pisma. Ne samo verniki
naše škofije, tudi predstavniki različnih krščanskih cerkva in skupnosti
se izmenjujejo vsaki dve uri, tudi ponoči, in prebirajo Sveto pismo od
poglavja do poglavja.
Z naše župnije smo se ga v nedeljo zvečer udeležili bralci božje besede, hčere Marije pomočnice ter molitvena skupina.
Vstopimo v prostor tišine in zbranosti. Pričakovanje nas poveže v
občutek skupnosti. Prihodnji dve uri bomo mi, Rakovničani, kot bralci
glas božje besede in kot poslušalci iskalci besede Boga v prebranem.
Pred nami bere skupina iz Trbovelj. Prisluhnemo in že smo mi na vrsti.

T
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Beremo Drugo in tretjo Mojzesovo knjigo, poslušamo … in skušamo
razumeti. Težko je! Do najmanjše podrobnosti določena postava - pot do
Boga? Pogledam čudovito sliko križanega Kristusa na oltarju, ki mi govori:
Jaz sem postavo prišel dopolnit, moja pot ni postava, moja pot je ljubezen.
Mogoče pa ravno zato. Če ne bi bilo božje in človeške postave, bi težje dojeli
razliko in drugačnost veselega oznanila. Svobodo otrok luči. Kot nas naslavlja besedilo na plakatu letošnjega maratona.
Po dveh urah stika z Božjo besedo smo predale branje naslednji
skupini – iz župnije Sveti križ. Mogoče pa je Bog s prenašanjem odgovornosti za branje od skupine do skupine želel, da začutimo, kakšen
blagoslov je skupnost. Skrb in odgovornost za Veselo oznanilo ni samo
stvar enega ali ene skupine, ampak jo vsak bogati po svoje. Veš, da bo
Božja beseda s pomočjo njihovih besed še vedno oživljala, do konca
maratona, do konca naših življenj, do konca dni.
Lucija Magajna
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SPREJEM ANIMATORJEV
nedeljo, 2. februarja, je med sveto mašo potekal sprejem animatorjev, ki so na Rakovniku sodelovali in pomagali pri različnih
dogodkih ter svoje znanje in dobro voljo širili med mlajše generacije.
Sprejeti smo bili vsi tisti, ki smo na oratoriju kot animatorji pripravniki
sodelovali že vsaj 2 leti, sedaj pa smo dokončno vstopili v animatorske
vrste. V nedeljo smo tako sodelovali pri maši, na koncu pa je vsak animator prejel še diplomo za opravljeno obdobje pripravništva in sprejem med animatorje. Po maši pa smo se zbrali še v SMC-ju, kjer smo
se družili in s skupnimi močmi pojedli odlične kremšnite. In seveda za
sabo tudi pospravili.
Lucija Z.

V

OTVORITEV RAZSTAVE
DELO IN SRCE ZA DUŠO IN DOM ZAKONCEV MRAK

mesecu januarju smo bili priča otvoritvi razstave in pričevanju
zakoncev Mrak. Ana in Andrej sta čudovit par, iskren in ustvarjalen. Andrej izdeluje lesene izdelke, ki se sestavijo na poseben način,
brez lepila. Najprej si izdelek zamisli, ga nariše, nato pa ga s posebnim
laserjem izreže in ga sestavi. Ana mu pri ustvarjanju pomaga z idejami, podporo in oblikovanjem razstav. Radovednim obiskovalcem sta
izdelke podrobno predstavila in pokazala njihovo skrivno delovanje –
šatuljice se namreč odpirajo na prav poseben način.
Še posebej pa nas je nagovorilo njuno življenje in pričevanje. Zakonca Mrak namreč živita s cerebralno paralizo. Vendar pa zanju to
ni ovira. Imata tri otroke, dejavna sta pri različnih skupinah in dogodkih, ustvarjata unikatne izdelke, imata svojo lastno igro, predvsem pa
izžarevata poseben žar, ki je vse nas prisotne močno nagovoril. Svoje
življenje izročata v Božje varstvo in na življenje gledata z veliko hvaležnostjo in veseljem.

V
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Ob koncu večera smo si, ob soku in prigrizkih, ogledali njuno razstavo, prav tako pa je bila to možnost, da se še malo družimo. Izdelki
so bili obiskovalcem všeč, tako da so jih ob koncu tudi kupili oziroma
si jih naročili. Razstavo izdelkov si je možno ogledati še do sredine februarja v prostorih SMC-ja. Lepo vabljeni, da si jo ogledate.
Hvaležni smo za ta večer, poln navdiha, iskrenosti in upanja.
Katja Kozin in Kaja Šoštarič

MLADINSKI GOST – MARTIN GOLOB
stopili smo v novo desetletje in tudi prvi mladinski gost le-tega
je nekdo, ki gre v korak s časom. Govorim je seveda o župniku
iz Srednje vasi pri Bohinju Martinu Golobu. Rakovnik je obiskal 9.
1. 2020. Največ besed je teklo prav o njegovem pojavljanju v javnosti
prek socialnih omrežij. Poudarek je bil na njegovih vlogih. Predstavil
nam je same začetke svojega delovanja. Ni pa šlo niti brez nekaj njegovih osebnih prigod in izkušenj.
Na koncu nas je vse zbrane nagovoril, da naj se ne bojimo odpreti.
Naj bomo odprti kristjani in oznanjamo, pri tem pa si seveda lahko
pomagamo tudi s socialnimi omrežji. Za popoln večer je Martin Golob
vsem skupaj podelil še blagoslov. A tu večera še ni bilo povsem konec.
Vsak, ki si je želel, je lahko še na samem rekel kakšno besedo z našim
gostom. Zagotovo je Martin Golob zanimiva oseba, polna energije in
idej za nove videe. Kljub vsemu pojavljanju v javnosti pa ostaja zvest
svoji preprostosti in veri ter ne pozablja na svoje prvotno poslanstvo,
biti duhovnik. Lahko rečemo, da je Martin Golob postavil visoko lestvico za vse nadaljnje mladinske goste (ki pa bodo temu zagotovo kos).

V

Mitja P.
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»Dragi Bog, prosimo te za razumevanje v družinah.«
»Prosim te, da bi bilo manj nesreč na cestah.«
»Bog, prosimo te, pomagaj brezdomcem.«
CELOTEDNSKA ADORACIJA VEROUČENCEV
eden, posvečen sv. Janezu Bosku, smo kateheti in katehistinje skupaj z učenci verouka preživeli v skupni molitvi.
Ure verouka smo kot običajno začeli v učilnicah. Začetek ure smo
namenili spoznavanju in razmišljanju o življenju Janeza Boska. Razmišljali smo o njegovem delu in o tem, kaj vse je storil, da je pomagal
mladim ter o tem, kakšen zgled je za vernike tudi danes, še posebej za
župljane in župljanke salezijanskih župnij. Zatem smo odšli v kapelo v
Majcnovega doma. Tam smo počastili Najsvetejše, skupaj peli, molili,
se zahvaljevali za vse, kar nam Bog podarja, otroci pa so naglas prebrali
ali povedali svoje prošnje in tako s svojo iskrenostjo najlepše zaključili
adoracijo.
Skupne kateheze so dogodki, ki jih otroci in kateheti ne doživljamo vsako uro, zato so takšni dogodki nekaj posebnega in upamo, da
učencem verouka predstavljajo priložnost, ki se jim še posebej vtisne v
spomin in v srce. Nam katehetom zagotovo predstavljajo neprecenljive
trenutke, ki poplačajo naš trud.
Ajda Kupljenik

T

DOGAJANJE NA DON BOSKOVEM DNEVU
soboto, 1. 2. 2020, nas je v SMC-ju obiskal poseben gost. Na Don
Boskovem dnevu se nam je pridružil Dominik Poštenjak, ki nas
je spremljal skozi celoten program in opominjal, da moramo biti dobri
kristjani in pošteni državljani. Skupni program smo začeli z molitvijo,
v kateri smo se spraševali, kdo je pošten človek. Odgovori so bili različni: od klasičnih Jezus, Marija in Bog do malce nepričakovanih, kot
je Janez Suhoveršnik.

V
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Po molitvi so starši odšli na predavanje Blaža Jezerška o islamu in
krščanstvu, otroci in animatorji pa so se v Virelandu borili proti virusom, ki napadajo in hočejo uničiti prebivalstvo in se prenašajo po
rožah. Aktualnost ni bila načrtovana. Po igri so otroci pobarvali lončke
za rože, nato pa so obiskali Jezusa v cerkvi, kjer so v sklopu celodnevnega čaščenja imeli adoracijo. Potem smo imeli skupaj s starši malico
– okusne hot doge, nato pa je sledil še zadnji del – iskanje skritega
zaklada, ki so ga pripravili skavti. Otroci in starši smo se podili po
Golovcu in iskali namige, ki so nas na koncu pripeljali do zlatnikov
in semen rožic, ki tokrat samo lepo cvetijo. Po zaključnem blagoslovu
smo se polni lepih vtisov odpravili domov.
Nina

USA VIKEND
si vemo, kam gremo 2. vikend v januarju, razen morda devetošolcev; pa tudi ti so bili pravočasno obveščeni. In res smo se odpravili
z avtobusom, ki je pobral še animatorje s Cerknice in Kodeljevega. Logistika je bila odlična, kajti 10 minut po našem prihodu v Marijanišče
v Veržeju je na dovoz pripeljal tudi drugi avtobus, ki je pripeljal Sevničane in Celjane. Še z ostalimi – ki bi jih skoraj pozabil omeniti; torej, to
so Želimeljčani, Mariborčani in par domačinov – smo najprej planili
na večerjo. Najprej smo se posedli seveda skupaj s svojimi lokalnimi
prijatelji, v soboto in nedeljo pa smo za mizami sedeli tudi razpršeno –
spletla so se že nova prijateljstva med animatorji različnih salezijanskih
ustanov. No, pa ne samo prijateljstva …
Skratka, da ne dolgovezimo s tem, kako točno so stvari izgledale –
kajti vsi poskusi bi izpadli plehko in ne bi pričarali dobrega vzdušja, ki
je vladalo na vikendu – povejmo zgolj še to, da od sedaj vsi animatorji
poznajo don Boskov vzgojni trinom.
Rok Kastelic

V
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NA DAN SODBE
nedeljo, 26. januarja, so zvečer v naš mladinski center prišli člani
Kulturnega umetniškega društva Pijava Gorica. Predstavili so se
nam z gledališko predstavo, katere avtor je Peter Rossenger. Igro je priredil in zrežiral Tone Cimperman. Nastopilo je kar veliko amaterskih
igralcev vseh starosti, ki pa so svoje delo opravili odlično. Med vsemi
nastopajočimi smo opazili tudi nekatere udeleženke našega poletnega oratorija in jih tako videli še v igralskih vodah. Vsem se je najbolj
zabaven del zdel, ko se jim je podrla celotna smreka, ki je služila kot
rekvizit v sceni.
Predstavo si je ogledalo kar veliko naših župljanov. Za vse ostale pa
se bo že našla kakšna druga priložnost, morda že kaj kmalu. Pustimo
se presenetiti.

V

Blaž Butenko

IZROČITEV SVETEGA PISMA
nedeljo je na Rakovniku pri pol enajsti maši potekala podelitev
Svetega pisma. To je običaj, pri katerem starši svojemu otroku, ki
se pripravlja na zakrament svete birme, izročijo družinsko Sveto pismo, v znamenje povezanosti med birmancem in Bogom, Njegovo besedo. Rakovniški birmanci so s svojimi starši po homiliji pristopili k
oltarju. Tam so starši svojega otroka pokrižali in mu v roke dali Sveto
pismo. Po koncu so se skupaj vrnili v svoje klopi.
Sveto pismo je simbol božje besede. Birmanci, ki so ga prejeli, so
sposobni sprejeti Boga v svoje življenje in mu prisluhniti, saj jim v zapisani besedi sporoča svoj načrt.

V

Nika
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SREČANJE REDOVNIKOV NA RAKOVNIKU
katoliški Cerkvi s praznikom Jezusovega darovanja v templju oziroma svečnico sklepamo božični čas. Svečnica je tudi dan posvečenega življenja. Redovniki in redovnice so se že dan pred tem zbrali
ob škofih ordinarijih ter se Bogu zahvalili za dar služenja.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki se je z redovniki in redovnicami srečal na Rakovniku v Ljubljani, se je v pridigi posebej zahvalil za
njihov prispevek Cerkvi in družbi. »Kako drugačna bi bila naša narodova kultura, naša omika. Kako drugačen bi bil naš narodov značaj in
kako drugačna bi bila naša Cerkev. In zato dragi bratje in sestre, hvala
vam zato, da živite in vsak na svoj način skušate izpolnjevati Božjo
voljo v lastni karizmi, ki jo sprejemate, ki jo aktualizirate v našem trenutku in v kateri se tudi posvečujete,« je nadškof Zore dejal v pridigi.
Nato je poudaril, da izročiti se Bogu v daritev, pomeni svoje življenje
položiti v Njegove roke. »Darovati se lahko pomeni tudi preizkušnjo.
Lahko pomeni tudi trpljenje. Lahko pomeni tudi bolečino in solze. In
ne pomeni, da ne smemo tega pripovedovati Očetu Bogu. O svojih bolečinah in solzah, o stiskah srca, o trpljenju ... lahko govorimo. Lahko
prihajamo pred Njega z vso to dolgo zgodbo naših let in vsega tistega,
s čimer so ta leta napolnjena, ampak tudi to mora postati daritev,« je
dejal.
vir: Radio Ognjišče

V

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 2020
»Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2)
eden molitve za edinost kristjanov obhajamo v dneh med 18. in
25. januarjem. Datuma nista naključna, ampak sta premišljeno izbrana, saj so v času, ko je iz anglikanstva v katolištvo spreobrnjeni Paul
Wattson predlagal ta datuma, 18. januarja praznovali Sedež apostola
Petra, 25. januarja pa spreobrnitev apostola Pavla. Tako je bil teden

T
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molitve za edinost premišljeno postavljen med dva pomembna in pomenljiva praznika. Gradivo za letošnji teden za edinost kristjanov so
pripravili kristjani različnih Cerkva z Malte. S tem otokom je povezan
apostol Pavel, saj se je kot brodolomec rešil na obale Malte. Tukaj je
Pavel srečal ljubeznive ljudi za katere je Luka zapisal »domačini so nas
sprejeli nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2). To je tudi geslo letošnjega tedna molitve za edinost kristjanov. Pavlova izkušnja iz Malte nas vabi,
da tudi sami premislimo o svojem odnosu do vseh, ki ne govorijo našega jezika ali ne izhajajo iz naše kulture. Ravno delitev na »naše« in
»vaše« je tista srčika nasprotovanja božji odrešilni volji, »da bi bili vsi
eno«. Tudi letos se bomo z molitvijo za edinost pridružili apostolom v
dvorani zadnje večerje in skupaj z Gospodom molili velikoduhovniško
molitev, ki je hvalnica edinosti.

PRVA TRIADA POPESTRILA SVETO MAŠO
eroučencem prve triade je uspelo z navdušenjem zapeti pri sveti
maši. Pri verouku smo vadili pesmi. Pomagala nam je Neža Snoj.
Zanimivost te priprave je bila, da smo družinam poslali posnete pesmi,
da bi se jih čimbolj naučili na pamet. Pesem je molitev. S seboj vedno prinaša posebno sporočilo. Lepa melodija seže globlje v srce in ga
ogreje. Še dolgo bo v nas odmeval Jezusov klic, ki ga je zaslišal Matej.
Matej, hodi za menoj! Ok. Matej je vstal in šel za njim. Tudi Matej je
spoznal, da je Jezus Pot, Resnica in Življenje. V Jezusu je odkril prijatelja, tako kot mi, ki smo mu zapeli: Ti si moj prijatelj, moj rešitelj …
katehistinja s. Ivanka Zakrajšek

V
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KOLEDNIŠKA AKCIJA
oledniki smo se tudi letos odpravili na obisk k družinam. Po skupnem uvodu na Rakovniku smo v 18 skupinah krenili na pot od
hiše do hiše ali bolje rečeno od naslova do naslova. Povsod, kjer so bili
doma, so nas lepo sprejeli. Sveti trije kralji, angel in voditelj skupine so
jim voščili blagoslovljen Božič in srečno novo leto. Družine so po svoji zmožnosti prispevale nekaj denarja za misijone, koledniki pa so na
svoj račun prišli na koncu koledovanja, ko so jih v SMC-ju čakali topli
toasti in čaj. Hvala vsem, ki ste kolednike lepo sprejeli in tako naredili
dvakratno veselje, našim otrokom ob sprejemu in seveda otrokom v
misijonskih deželah, katerim je namenjen vaš dar. Za vso organizacijo
in koordinacijo skupin hvala Toniju Šviglju in Juretu Babniku. Za pripravo toastov hvala gospe Ruži Bieli. Nenazadnje pa seveda en velik
hvala vsem otrokom, animatorjem in staršem, ki ste žrtvovali svoj čas
in moči, da je koledovanje tudi letos odlično uspelo. Bog vam povrni.

K

Janez S. sdb

BIBLIČNA SKUPINA
Biblični skupini se vsak tretji torek v mesecu poglobimo v božjo
besedo. Naša srečanja, ki trajajo uro in pol, že vsa leta vodi ga.
Jana Podjavoršek.
Tudi letos prebiramo Lukov evangelij, ki vsakega posebej nagovarja
in vedno znova ugotavljamo, kako je Beseda vedno živa.
Na začetku srečanja se najprej priporočimo Svetemu Duhu, potem
pa preberemo odlomek. Vsak pove, kaj ga nagovarja, potem pa nas
voditeljica uvede v premišljevanje. Zaključimo s prošnjo ali zahvalo, ki
se nam porodi ob Besedi in to ponesemo v svoj vsakdan.
Z veseljem pričakujemo tudi tebe. Pridruži se nam!
Mihaela

V

VARUJ NAS MATI 15

februar 2020, številka2

UTRIP V SMC

DRUŽABNI VEČER ZA BIRMANCE
petek 24. 1. 2020 ob 19.00 smo se birmanci zbrali v rotundi v
SMC-ju, kjer smo začeli družabni večer, ki so ga vodili animatorji.
Na začetku smo se igrali morskega psa. Nato smo se šli kar dolgo časa
igro morilca. Nato smo se dali v tri skupine po pet in smo se igrali
pantomimo. Za konec smo se šli še igro korenčki. Zabavni večer se je
končal ob 20.00 in nato smo jedli še slastne palačinke z nutelo in marmelado. Potem pa smo odšli domov.
Rok B.

V

MOJE HREPENENJE
Slavim te, moj Oče,
za željo po resnici,
ki si jo vsadil globoko vame.
Ni je mogoče odpraviti
s praznimi obljubami,
preprostimi rešitvami
in z votlimi besedami.
Prosim te, moj Oče,
da z menoj gledaš na resnico mojega življenja,
na vse, kar je pristno, in vse, kar je napačno,
na vse, kar je resnično, in vse, kar je lažno,
na vse, kar je polno, in vse, kar je prazno.
Youcat – Molitvenik za mlade
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17. februar
SEDMERI SVETI USTANOVITELJI
o Mariji k Jezusu! S tem kratkim geslom bi lahko povzeli bistvo
prizadevanja za evangeljsko življenje današnjih godovnjakov, ki se
jih spominjamo pod imenom »sedmeri sveti ustanovitelji«. Bili so pobožni in premožni meščani Firenc, ki so živeli v viharnem 13. stoletju.
Čeprav so znana njihov osebna imena, jih ponavadi častimo pod tem
skupnim imenom in pod tem imenom jih je tudi papež Leon XIII. leta
1887 razglasil za svetnike. Bili so trgovci in so imeli dobre poslovne
zveze z velikimi trgi na Vzhodu in Zahodu. Na svojih potovanjih so na
lastne oči videli, kako pogubne so posledice vojne predvsem za moralno in versko življenje. Spoznali so, da se stiskam časa ni mogoče uspešno upirati le z molitvijo, treba je ustanavljati tudi verska združenja. V
teh naj bi se zbirali ljudje enakega mišljenja, se pogumno in odločno
uprli vsem skrajnežem in oznanjevalcem krivih naukov. V družbi ustanoviteljev so se člani med seboj imenovali »bratje«. Sredi sveta so hoteli živeti spokorno in v uboštvu. Središče njihovega skupnega življenja
je bila maša, molitev v koru, duhovno branje in dela usmiljenja v službi
revnih. S češčenjem in posnemanjem Kristusa so povezovali češčenje
in posnemanje njegove matere Marije, ki so jo imenovali svojo zavetnico in srednico.

P

28. februar
ROMAN
ri svetem Romanu ne vemo natančno ne za čas ne za kraj rojstva.
Po nekaterih podatkih lahko sklepamo, da je bil rojen nekaj pred
letom 400 v Sekvaniji, kraju, ki se je imenoval po neki Sekvani, današnji Seini. Svetna izobrazba ga ni mikala, čeprav je imel priložnosti zanjo, bolj mu je seglo v dušo vse, kar je slišal in bral o Bogu. Z največjim
veseljem je izvrševal telesna in duhovna dela usmiljenja. Odpovedal se
je ženitvi in sklenil živeti samo za Boga in hoditi po poti popolnosti,

P
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pogrešal pa je duhovnega vodnika. V domačem kraju ni bilo menihov,
zato je šel proti jugu, v Lyon in tam našel opata sv. Sabina. Romanu je
dal brati življenjepise velikih vzhodnih puščavnikov in knjigo različnih
redovnih pravil. Ob tem se je navdušil za življenje v samoti. Tistemu
kraju je dal ime Condat. Tam ni bil dolgo sam, saj je za njim prišel brat
Lupicin. Roman je postal njegov duhovni voditelj. Ker so prihajali vedno novi mladi ljudje, so skupaj sezidali samostan in Roman je postal
opat. Umrl je 28. februarja, najbrž leta 464, 100 let preden so v Galijo
prišli benediktinci.

PRIDITE K MENI VSI,
KI STE UTRUJENI IN OBTEŽENI
a letošnji svetovni dan bolnikov, ki je kot vsako leto 11. februarja,
na god Lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico
z naslovom ’’Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam
bom dal počitek (Mt 11,28).
Pri nas bo osrednja slovesnost kot vsako leto v narodnem svetišču
Marije Pomagaj na Brezjah v torek, 11. februarja, ob 10. uri. Vodil jo bo
murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf SDB.
Jezusove besede: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in
jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28), nakazujejo skrivnostno pot milosti, ki se razodeva preprostim in daje novo moč utrujenim. Te Kristusove besede odražajo solidarnost Sina človekovega z vsemi, ki so ranjeni in obteženi. Koliko ljudi trpi v telesu in v duši! Jezus poziva vse, naj
pridejo bliže – »Pridite k meni!« – ter jim obljublja tolažbo in počitek.
»Ko Jezus to izreče, ima pred očmi ljudi, s katerimi se vsak dan srečuje
na galilejskih ulicah: veliko preprostih ljudi, revnih, bolnih, grešnih,
tistih, ki jih težita breme zakonov in tiranskega družbenega sistema ...
Ti ljudje so vedno hodili za njim, da bi slišali njegovo besedo – besedo,
ki je vlivala upanje!«
Zakaj Jezus Kristus tako čuti? Ker je on sam postal šibek, izkusil je

Z
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človeško trpljenje in od svojega Očeta prejel počitek. Le tisti, ki so sami
izkusili trpljenje, lahko tolažijo druge.
V življenju je veliko resnih oblik trpljenja: neozdravljive in kronične
bolezni, psihične bolezni, bolezni, ki zahtevajo rehabilitacijo ali paliativno oskrbo, različne oblike invalidnosti, otroške ali starostne bolezni
... V takšnih okoliščinah nam včasih primanjkuje človeške topline, zato
je potreben oseben pristop do bolnikov, ne le preprosto zdravljenje,
temveč tudi oskrba v luči celostnega človeškega zdravljenja.
Ko se posamezniki srečajo z boleznijo, ni ogrožena le njihova telesna celotnost, ampak tudi odnosna, intelektualna, čustvena in duhovna razsežnost njihovega življenja. Zato poleg terapije potrebujejo
podporo, skrb in pozornost, skratka ljubezen. Ob vsakem bolniku stoji
tudi družina, ki prav tako trpi in potrebuje podporo ter bližino.
Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino naj zaznamuje naša večja
pozornost do bolnikov in trpečih. K temu spodbujajmo tudi tiste, ki
so blizu bolnikom in vsem, ki zanje skrbijo. Poudarek naj bo tudi na
katehezi. Pozornost in hvaležnost pa pokažimo v teh dneh tudi do vseh
zaposlenih v zdravstvu in v drugih ustanovah.
Preprosta pot:
Tišina je molitev.
Molitev je vera.
Vera je ljubezen.
Ljubezen je služenje.
Sad služenja je mir. (mati Terezija)
Župnijska Karitas – letni pregled dela v letu 2019:
aša župnijska Karitas nudi pomoč ljudem z območja naše župnije Rakovnik. Stiske ljudi so seveda različne, tako materialne kot
duhovne. Po svojih močeh kot prostovoljci skušamo pomagati vsem,
ki se obrnejo na nas. Pomagamo z dodeljevanjem paketov s hrano, ki
vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, fižol, itd.)

N
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ter so prilagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine. Ljudem
v stiski občasno pomagamo tudi s plačilom položnic – manjši zneski
(za elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske
položnice za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo, itd.), kolikor nam
to dopuščajo sredstva, drugače prošnjo pošljemo na Škofijsko karitas.
Ob začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči z nakupom šolskih
potrebščin, med počitnicami pa počitnikovanja otrok ali pa cele družine.
Na začetku leta zbiramo podatke in poročila za preteklo leto, se radi
ustavljamo pri številkah: kolikim smo pomagali, koliko ton hrane razdelili, koliko denarja namenili za pomoč, koliko zbrali, zbrana poročila
gredo na Škofijsko karitas, na Ajpes, hrani se v arhivu župnije.
Da smo sploh lahko delali in delili, gre zahvala tudi vam, dragi verniki, župljani. V blagajno Karitas ste preko akcij, nabiralnika, posameznih darov darovali 4800,25 EUR. Hvala za vsak vaš dar. Hvala vam
tudi za vso darovano hrano, ki ste jo darovali ob raznih akcijah. Dobrodošel je vsak vaš dar, ki ga namenite za še kako potrebne v naši okolici.
Z vašo velikodušno pomočjo bomo mogli tudi v bodoče izpolnjevati
poslanstvo Karitas.
ŽK smo v preteklem letu 2019 pomagali mnogim našim župljanom.
Razdelili smo 4683 kg hrane in 4056 l mleka iz EU pomoči, iz pomoči ŠK: 2310 kg hrane ter 400 kosov pralnih praškov; iz lastne nabave
cca. 500 kg hrane in še nekaj darovanih stvari. Za nabavo hrane, položnice, za družine, za posameznike, za starejše, za otroke smo v preteklem letu 2019 porabili 5293,41 EUR.
Prostovoljci smo v preteklem letu opravili cca. 4000 ur (administracija, dežurstva, dobava hrane, različna pomoč v župniji in v SMC,
venčki, srečanja starejših ipd.).
Hvala vsem za pomoč!!! To je le nekaj podatkov o našem delu in o
ljudeh, ki nas potrebujejo. Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev
Karitas in vseh naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo
za vse vaše darove.
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin
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ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v februarju: četrtek, 27. 2. 2020, od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!

RAZVEDRILO
POTOK – Zakonca sta na dopustu v hribovski vasi. Opazujeta strugo potoka in vprašata domačina. ‚‘Zakaj pa ležijo tile veliki kamni v
strugi potoka?‘‘ – Domačin: ‚‘Potok jih je nanosil dol.‘‘ – Turista: ‚‘Kje
pa je potok?‘‘ – Domačin: ‚‘Šel je gor po nove kamne.‘‘

KOLEDAR:
FEBRUAR 2020
SOB, 1. 2.:

ves dan celodnevno češčenje; od 9.00 do 14.00 Don Boskov dan za otroke in starše; duhovna obnova skupine za
žene; spomin rajnih salezijancev; ob 15h dan posvečenega življenja na Rakovniku.
NED, 2. 2.: 4. nedelja med letom – SVEČNICA: sv. maše ob 7.30,
9.00, 10.30 in 18.30; pri vseh sv. mašah blagoslov sveč.
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;
SRE, 5. 2.: ob 20.00 Glas veselja.
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; ob 19.30 srečanje organistov ob
kulturnem prazniku.
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SOB, 8. 2.: prva sobota: posvetitev Marijinem Srcu;
NED, 9. 2.: 5. nedelja med letom sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; pri sv. maši ob 15.00 srečanje mladinskih pevskih
zborov.
PON, 10. 2.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega
sveta.
TOR, 11. 2.: ob 9.00 srečanje skupine starejših; po večerni sv. maši
procesija k Lurški votlini ob prazniku Lurške matere
Božje; nato v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 12. 2.: ob 20.00 Glas veselja; ob 20.00 mentorji SMC-ja.
ČET, 13. 2.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 v Rakovniškem
gradu Večer sodobne krščanske glasbe s skupino SMC
Sevnica bend.
PET, 14. 2.: ob 17.00 priprava na sv. krst.
NED, 16. 2.: 6. nedelja med letom sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; pri sv. maši ob 10.30 praznovanje 30-letnice Vere
in luči; ob 19.00 skupina za pare.
PON, 17. 2. do PET 21. 2.: ZIMSKI ORATORIJ.
TOR, 18. 2.: po večerni sv. maši v hiši kapeli molitev za vse, ki so v
stiski; ob 19.30 biblična skupina.
ČET, 20. 2.: do NED 23. 2.: SMUČANJE NA POHORJU.
ČET, 20. 2.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
SOB, 22. 2.: ob 10.00 PUSTOVANJE V SMC-ju.
NED, 23. 2.: 7. nedelja med letom sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 24. 2.: spominski dan Marije Pomočnice.
TOR, 25. 2.: po večerni maši molitev v hišni kapeli za vse v stiski.
SRE, 26. 2.: pepelnica – pri vseh sv. mašah obred pepeljenja.
ČET, 27. 2.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 28. 2. do NED 1. 3.: zimovanje za skavte iz krdela in čete.
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MAREC 2020
NED, 1. 3.: 1. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18,30.
PON, 2. 3.: ob 19.00 katehetski odbor; ob 19.15 skupina za žene.
TOR, 3. 3.: 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: (Ne)potrpežljivost v odnosih.
SRE, 4. 3.: ob 18.20 glasbeni odbor.
ČET, 5. 3.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 6. 3. do NED, 8. 3.: Postne duhovne vaje na Bledu; duhovno družabni vikend rakovniških ministrantov.
PET, 6. 3.: prvi petek: obisk bolnikov na domu; posvetitev Jezusovemu Srcu.
SOB, 7. 3.: prva sobota: posvetitev Marijinemu Srcu; duhovna obnova za prvoobhajance in starše.
NED, 8. 3.: 2. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18,30;
ob 15.00 vera in luč.
PON, 9. 3.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS-ja.
TOR, 10. 3.: ob 9.00 srečanje starejših Rakovnik; po večerni sv. maši v
hiši kapeli molitev za vse, ki so v stiski.
SRE, 11. 3.: ob 20.00 mentorji SMC-ja.
ČET, 12. 3.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 v Rakovniškem
gradu Večer sodobne krščanske glasbe.
PET, 13. 3. do NED, 15. 3.: duhovne vaje za 4. do 7. r. OŠ v Želimljem.
PET, 13. 3.: ob 17.00 priprava na sv. krst; ob 19.30 mladinska sv. maša
(poje FZL).
SOB, 14. 3.: izlet skavtskega stega.
NED, 15. 3.: 3. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri
sv. maši ob 10.30 sodelujejo skavti; dekanijski molitveni dan
za duhovne poklice na Brezjah; ob 19.00 skupina za pare, ob
19.30 koncert vokalne skupine Bird land v rakovniški cerkvi.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Popravek objav iz prejšnjega glasila:
ČESTITAMO,
DA SO BILI POTRJENI PRED BOGOM V LETU 2019:
Čretnik Matic in Škantelj Kerin
Soler Rosello Daniel in Javoršek Urška
Za napako se opravičujemo.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Javoršek Franc, 1931
Požlep Ivanka, 1933
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk
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Naša popolnost je prav v tem,
da se borimo z nepopolnostmi;
ne mogli pa bi se boriti,
če bi jih ne imeli, in jih ne premagati,
če bi jih ne srečavali.
sv. Frančišek Saleški

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 februarju:
četrtek, 27. 2. 2020,
od 16.30 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959
NLB.
Hvala za vsak dar.

Postne duhovne vaje
PDV 1 Bled
od 6. do 8. marca
PDV 2 Pohorje
od 20. do 22. marca
PDV 3 Pohorje
od 27. do 29. marca

Zimske počitnice
v SMC-ju bo
od 17. do 21. februarja oratorij
za otroke in mlade.
Od 20. do 23. februarja 2020
bo smučanje za šolarje in
družine na Pohorju.

