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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mt 21,28–32
BOG NE MARA OBLJUB, HOČE DEJANJA

Č
e imamo »ušesa za poslušanje«, smo razumeli, da je prilika o »ne-
enakih sinovih« namenjena tudi nam. Iskreno priznajmo, da smo 

nemalokrat podobni prvemu sinu iz evangelija. To je bil »priden fan-
tek«: očetu je brez pomisleka obljubil, da bo storil, kakor mu je rekel, 
dejansko pa je ravnal drugače. »Kar je pri pobožnosti lahko in nas dvi-
ga v očeh ljudi, to delamo,« piše p. Albin Škrinjar. To je tisti naš »Da, 
Gospod.« Težko pa se pripravimo k delu, kjer se mora človek potiti. 
Bog ne prenese takega igranja, saj vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki 
je očetu v obraz povedal, da njegovega naročila ne bo izpolnil, v srcu 
pa je bil veliko boljši, kot se je delal na zunaj, očeta je imel rad in je z 
dejanji popravil, kar je zagrešil z nepremišljeno besedo. Bog, on je ta 
oče iz prilike, ne mara naših lepih besed in sladkih obljub, hoče naša 
dejanja, naše življenje. 
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Ob ravnanju drugega sina nam p. Albin Škrinjar ponuja dragocen 
nauk: »Nikar ne zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo, je njihovo ponižno 
kesanje Bogu ljubše kot naša vase zaverovana svetost!«

In take namišljene svetosti je med tako imenovanimi »dobrimi kri-
stjani« zelo veliko! Farizejska »žlahta« še ni izumrla in tudi po naših 
žilah se pretaka farizejska kri. Apostol Pavel nam v današnjem drugem 
berilu, vzetem iz Pisma Rimljanom, ponuja učinkovit »protistrup« zo-
per bolezen farizejstva: »Imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega 
od sebe.« Pa ne samo navidezno, ampak iskreno. Iščimo v soljudeh, kar 
je dobrega, pa ne bomo tako samozadovoljni. Apostol nam postavlja 
pred oči tistega, ki ga smemo in moramo posnemati: »Isto mišljenje 
naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu.« Jezus nas je s svojim zgledom 
naučil, kakšna naj bo naša življenjska drža, naša življenjska pot.

Po: S. Čuk

V
eliki Bog, svojo vsemogočnost 

razodevaš predvsem z 
usmiljenjem in prizanašanjem.                  
Nenehno nas obsipaj 
s svojo milostjo, 
da si bomo prizadevali 
za obljubljene dobrine 
in dosegli nebeško veselje. 
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 
tvojem Sinu, ki s teboj 
v občestvu Svetega Duha 
živi in kraljuje vekomaj. 
Amen.

Po:  Molimo s Cerkvijo, leto A–4

UVODNIK
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
PRIJAZNOST MED ZAKONCEMA

T
akoj po poroki (in seveda leta pred njo) smo zaljubljeni, o pravi 
ljubezni pa ne vemo veliko oz. praktično nič. Zaljubljenost izhaja 

iz čustev. Vzvišena čustva nas dvignejo v višave. V ljubljeni osebi vidi-
mo vse najlepše in odnos spodbuja naše najboljše lastnosti. Da, spo-
sobni smo delati in govoriti reči, ki se zdijo resnično človekoljubne. 
Dajemo darila, ki si jih ne moremo privoščiti, obljube, ki jih ne more-
mo držati, in delamo stvari, zaradi katerih se nam in partnerju zdi, da 
pristno ljubimo.

Psihologi pravijo, da pojav zaljubljenosti v povprečju traja nekje dve 
leti. Nato »droga« preneha učinkovati, vsa evforija izpari, mi pa odkri-
jemo, da v resnici ne ljubimo. Dobimo dva egocentrika, ki sta obljubila 
nekaj, česar ne moreta izpolniti. Evforijo zamenjajo prizadetost, jeza, 
razočaranje in strah. 

Samo če bomo razumeli resnico o ljubezni, si bomo odprli vrata do 
ljubečega odnosa, ki bo trajal vse življenje. Ljubezen je naravnanost, ki 
vodi k spremembi vedenja. Prizadeva si za blaginjo drugega in išče smi-
selne načine, s katerimi lahko to izrazi. Ti izrazi ljubezni v drugem zane-
tijo topla čustva. Ko se nam zakonec odzove, tudi mi začutimo toplino 
do njega. Ta čustva so posledica ljubezni, ne ljubezen sama po sebi.

KORAKI 
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V zakonu je pomembna vsaka poteza ljubečega človeka, toda če bi 
moral poudariti samo eno, bi bila to prijaznost. Če hočete, da bo zakon 
deloval, morate dati zakoncu prednost pred seboj.

Ne pretiravamo, če rečemo, da lahko vsakodnevne drobne prijazno-
sti rešijo zakon. Z ljubeznivostjo pokažemo, da se nam zdi človek dra-
gocen. Prepoznamo njegove potrebe in jim damo prednost pred svoji-
mi. To pomeni, da smo dovzetni za način, kako naš partner sprejema 
ljubezen. 

Kadar ljubezen postane način življenja v zakonu, človek kuha, po-
miva posodo, sesa po tleh, čisti stranišče, pelje psa na sprehod, obreže 
grmovje, plačuje položnice in oblači otroke – vse s pozitivno naravna-
nostjo. Morda za to ne uporablja besed, a njegova naravnanost govori:  
»V užitek mi je, da ti skuham.« In: »Z veseljem odnesem smeti.«

Pogosteje ko smo prijazni, pogosteje je prijazen naš partner. In za-
nimivo: bolj ko smo do nekoga prijazni, topleje čutimo do njega.

Po: Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi

  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 9. 3. 2020

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

Prebrali smo svetopisemski odlomek Lk 24,13-35. Odlomek je lep 
in ima več pomenov. Razmišljali smo ob odlomku, se pogovarjali o 
veri in tako bogatili drug drugega. 

Pregledali smo koledar. Volilna komisija bo pripravila vse potrebno 
za volitve.

KORAKI / UTRIP
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Slovenska škofovska konferenca je zaradi koronavirusa izdala navo-
dila, ki jih moramo upoštevati pri svetih mašah. Lahko pa se v bodoče 
ukrepi še zaostrijo in jih bo potrebno spremljati.

Sejo smo zaključili z molitvijo.

Zapisala: Barbara Flajnik

ORATORIJ

L
etošnji oratorij se je precej razlikoval od običajnega, saj smo ga mo-
rali zaradi korone razbiti na več manjših skupin. Tako nismo imeli 

skupnih uvodov, dramske igre in velikih iger, ampak smo po manjših 
skupinah vsak teden odkrivali in raziskovali kaj novega. Prvi teden 
smo se družili ob Narniji, drug teden ob Krudovih, tretji teden ob Lo-
raxu in četrti teden ob Levjem kralju. Ob vsaki risanki smo razmišlja-
li o vrednotah kot so sočutje, prijateljstvo, pomoč, nato pa smo imeli 
delavnice. Seveda ni manjkalo sprehodov tako po Golovcu kakor do 
Botaničnega vrta. Odšli smo tudi na veslanje, ker smo odkrivali skriv-
nosti Ljubljanice, in v živalski vrt, kjer smo se navduševali nad množi-
co živali. Povzpeli smo se tudi na zvonik in parali ušesa salezijancem, 
ko smo ves dan zvonili. Vsak teden smo imeli oratorijsko mašo pod 
Marijinim plaščem in v zavetju Lurške votline. Kljub čudnim časom, ki 
nas silijo, da spreminjamo navade in vzorce, je bilo julija na Rakovniku 
zelo veselo in živahno. Letošnja statistika oratorija je malo drugačna: 
porabili smo 800 kirurških mask (povprečno 200 na teden), 20 l raz-
kužila za roke, 25 l razkužila za površine, 6 autanov proti komarjem in 
klopom, pridelali smo nekaj prask in veliko nasmehov, obnovili stara 
prijateljstva in spletli nova, odkrivali skrivnosti živali v živalskem vrtu 
ter vodne radosti na veslanju po Ljubljanici. 

UTRIP V SMC
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1. tedna se je udeležilo 185 otrok, za katere je skrbelo 65 anima-
torjev, 2. tedna 155 otrok in 45 animatorjev, 3. tedna 140 otrok in 31 
animatorjev ter 4. tedna 140 otrok in 36 animatorjev. Naredili smo 
ogromno lepih izdelkov, veliko hodili po Golovcu in Botaničnem vrtu, 
pekli hrenovke in koruzo, se igrali krajo zastavic in halli galli. Oratorij 
je bil drugačen kot prejšnja leta, hkrati pa enak – veselja in navdušenja 
otrok ne motijo maske in razkužila. Seveda pa vsega tega ne bi zmogli 
brez Božje pomoči in Marijinega varstva ter vseh dobrotnikov, anima-
torjev in staršev, ki ste nam zaupali svoje otroke – velik hvala vsem. Se 
vidimo zopet naslednje leto.

Nina

JUNAKI 1. TEDNA POČITNIŠKEGA VARSTVA

P
rastara je zgodba, ki pravi:

vsakič enkrat na let‘,
otrok, ki norčije uganja,                                                                                            
pride v SMC spet.
Mama v solzah pustila
pred vhodom je detece,
na stopnišču cerkvenem, 
joj, kakšno gorje!

Če še niste ugotovili teme letošnjega 1. tedna počitniškega varstva, 
vas v spodnjih vrsticah čaka še zadnji namig. Lahko vam povemo le, 
da smo se skupaj z glavnim junakom neizmerno zabavali, se urili v ju-
naštvu, raziskovali in odkrivali življenje Rimljanov in zmajev ter spletli 
mnogo novih prijateljstev. 

Kliče se Marcelino, kruh in vino,
pravi čudež, Marcelino,
je pogumen in zabaven,

UTRIP V SMC
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je prijatelj.
Kliče se Marcelino, kruh in vino,
pravi čudež, Marcelino,
vsi ga ljubimo, gozdna bitja
in ljudje.
Bil je snežak in postal je junak. (Tako kot mi!)

Ana in Aljaž Dobnikar
 

POTOVANJE OKOLI SVETA

V 
drugem tednu počitniškega varstva smo potovali okrog sveta. Ne 
čisto zares, seveda, nas je pa skozi različne države popeljala risan-

ka z naslovom »V 80-ih dneh okoli sveta« in nam predstavila raznoliko 
kulturo in navade, ki smo jih poustvarili tudi v našem počitniškem 
varstvu.

Dneve smo začeli z zajtrkom, ki nam je dal zagon za vse, kar je 
sledilo v dnevu. Navadno  je sledil ogled risanke oz. fi lma, zatem pa 
ustvarjalna delavnica. Otroke smo presenetili z obiskom Ljubljanskega 
gradu in Mestnega muzeja Ljubljana. Popoldneve je navadno obarvalo 
sproščeno delovno vzdušje, ko so otroci dokončevali svoje izdelke ali 
pa prosta igra v igralnici oz. zunaj na igriščih. Za konec tedna smo 
zakurili taborni ogenj in z otroki in animatorji pekli koruzo, hrenovke 
in penice.

Naš počitniški teden je bil obdan z veselim vzdušjem otrok in ani-
matorjev, ki so preživeli še eno lepo poletje v družbi svojih prijateljev.

Klavdija

UTRIP V SMC
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ŠPORT BREZ MEJA

T
retji teden v avgustu je Rakovnik preplavila množica navdušenih 
in zagretih športnikov. Razdeljeni so bili v tri skupine in kot se za 

olimpijske igre spodobi, so cel teden tekmovali drug proti drugemu in 
poskusili osvojiti lovoriko najboljšega. V ponedeljek so se pomerili v 
bejzboul in odkrivali svet ameriškega nogometa. V torek so spoznavali 
skrivnostni svet balinanja, v katerega so jih vpeljali naši prijazni sose-
di, ki profesionalno trenirajo balinanje. V sredo smo krepili ramenski 
obroč in bicepse, ko smo se s kanuji podali raziskovat Ljubljanico, v 
četrtek pa smo prehodili Golovec in se osvežili ter naplavali v bazenu 
na Kodeljevem. V petek so sledile še vodne igre in pa pečenje hrenovk 
na tabornem ognju. Na koncu smo ugotovili, da smo vsi zmagovalci, 
saj smo preživeli res čudovit teden.

Nina

TABOR VOLČIČEV

K
rdelo ostrozobih nočnih lovcev je letos doletela čast, saj smo bili 
izbrani za pomoč pri raziskovanju arheološkega najdišča v Deželi 

prostranstev. Na najdišču smo s pomočjo najnovejših sonarjev odkrili 
rimske kovance in starodavni zvitek. Na zvitku so bila napisana navo-
dila za uporabo časovnega stroja. S kovanci smo nato zagnali napravo 
in se kar naenkrat znašli v času Rimljanov. Prispeli smo v rimsko hišo 
in spoznali izumiteljici časovnega stroja. Skupaj smo ugotovili, da se 
je stroj med uporabo pregrel in se razletel. Skozi cel teden smo iskali 
izgubljene delčke časovnega stroja, spoznavali rimsko kulturo, rimsko 
šolo in olimpijske igre. Predzadnji dan tabora smo našli vse izgubljene 
delčke, popravili stroj in se vrnili nazaj v džunglo. Imeli smo se res fi no.

Benjamin

UTRIP V SMC
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V 10 DNEH OKOLI SVETA - IV TABOR 2020

S
kavtom korona ni preprečila, da bi skupaj preživeli še en skavtski 
tabor. Letos smo se odločili, da se z znanstvenikom Foggsom od-

pravimo v 10 dneh okoli sveta. Naše potovanje se je začelo v nedeljo, 
19. julija, v Angliji, kjer smo spili okusen angleški čaj. Potovali smo 
skozi Francijo in nadaljevali čez Turčijo, kjer smo poskusili tudi izvr-
sten kebab, ki smo ga (kar dolgo časa) pekli na ognju. Na potovanju 
nas je čakalo tudi presenečenje, ko smo morali ob petih zjutraj zaradi 
nevarnosti zbežati iz tabora in prehoditi cel dan, da smo prišli do Hi-
malaje (sosednjega travnika), kjer smo prespali in naslednji dan pri-
speli na Kitajsko. Tam nevarnost še ni minila, zato smo se tam spopadli 
še z eno preizkušnjo, potjo preživetja, od katere so nam ostale predvsem za 
par odtenkov bolj rjave obleke in blato v ušesih. Od tam smo prek Tihega 
oceana prispeli do Amerike. V njej smo spoznali ameriško moderno kultu-
ro, vključno z restavracijo KFC, v kateri smo lahko okusili meso kokoši, ki 
je nekaj ur nazaj skupaj s šestimi drugimi še brezskrbno tekala po travniku 
tabora. Iz Amerike smo poleteli nazaj v London. V njem smo zaključili naše 
potovanje, na katerem smo se med sabo povezali.

Petra

POTOVALNI TABOR POPOTNIKOV

A
vgusta smo se klanovci Ljubljane 2, tako imenovani Grajski norci, 
podali na letošnji potovalni tabor. Pot nas je tokrat vodila po Lju-

bljani in njeni okolici. Že od prvih korakov nas je spremljalo odlično 
vzdušje, ki se je iz dneva v dan le še stopnjevalo. Skupaj smo prežive-
li mnogo nepozabnih trenutkov; od neštetih skokov v mrzlo vodo in 
prepetih pesmi, od mrzlih makaronov do čipsa z marmelado za zajtrk, 
pa vse do globokih debat o resnih temah in svečanih obljub. Poleg tega 
smo na poti srečali ogromno prijaznih in gostoljubnih ljudi, ki so nam 
polepšali tabor. Kljub vsem žuljem in bolečim nogam pa smo se na Ra-
kovnik vrnili s širokimi nasmeški in kupom čudovitih spominov.   Pia

UTRIP
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PRVO SVETO OBHAJILO

P
riprave na letošnje prvo obhajilo so se začele v marcu. Na povabilo 
katehistinje s. Ivanke Zakrajšek in župnika Mirka smo imeli starši 

duhovno obnovo, otroci so pri sestrah pekli hostije in se z animatorji 
pogovarjali o pomenu evharistije. 

Toda v tednih za tem je postalo jasno, da obhajilo ne bo poteka-
lo v običajnih okoliščinah, zato smo konec maja s pomočjo zoom se-
stankov sprejeli možnost, ki jo je ponudil gospod župnik, da obhajilo 
izvedemo v treh skupinah, dveh pomladnih in eni jesenski. Posebej 
veseli smo bili lepe priprave na prvo sveto spoved, ki je, kljub temu da 
v pomladnih mesecih ni bilo verouka, otrokom pomagala razumeti, da 
je Bog ljubeči oče, ki človeku vedno prihaja naproti razprostrtih rok. 

Prva skupina otrok je imela prvo sveto obhajilo 6. junija, druga 
skupina pa 13. junija. Sprejeli smo tudi smernice, da k obredu vabimo 
samo najožje sorodnike. Hvaležni smo s. Ivanki, da je kljub omejitvam 
poskrbela, da je vsak od otrok sodeloval s svojimi darovi in drobnimi 
stopinjami. Ker ni bilo mogoče vključiti otroškega pevskega zbora, pa 
je bilo posebej dragoceno, da je za razgibano petje pri sveti maši poskr-
bel Gregor Strajnar. Prvoobhajanci in njihove družine smo razumeli, 
da je vprašanje mask v korona letu postranskega pomena, bistveno je 
srečanje z Jezusom, ki so ga letošnji prvoobhajanci tudi doživeli.  

B. K.

UTRIP
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BANDA RAKOVNIŠKA

»utrip Uskovniški tedna na Pohorju«

U
skovniški tedni čas miru so bli,

dokler prišli niso Rakovničani.
Takrat naprej majo svoj šov,
vsi si želijo, dej pejte že domov.

Bošti ma na glavi sam mal puha,
ko zvonca ni, rata tečna muha.
V sandalih on fuzbal igra,
teče in brca in sploh se ne preda.

Bošti, Bošti vzem nas bl na chill,
sej vemo, da smo in še bomo grešil.
Ampak mi banda Rakovniška smo,
glasni in špasni, a vse mi zrihtamo.

Frenk na Triglavu gor rožce zbira,
v dolini paz, da ne pride do prepira.
On res za vse mlade živi,
občasno luknjo v vrata naredi.

Frenk, Frenk ti si čis na chill,
sej veš, da smo in še bomo grešil.
Ti veš, da z Rakovnika smo,
smo glasni in špasni, a vse ti zrihtamo.

UTRIP
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SPOŠTOVANI NAŠ GOSPOD – 

DUHOVNIK, PROF. JOŽE ZADRAVEC!

V
eč kot 30 let ste maševali pri nedeljski deveti sveti maši, mi pa 
smo goreče prepevali na našem koru in hvaležno poslušali vaše 

nagovore. Zdaj pa se poslavljate in odhajate v drug kraj – v gorenjsko 
oazo miru.

Hvala Vam za vse, kar ste nam nudili z Vašimi velikimi darovi. Raz-
dajali ste se za nas, bili vedno z nami, da smo lahko nastopali po krajih 
Evrope in domovine.

Nepozabne spomine hranimo v naših srcih. Bili ste naš duhovnik. 
Imeli ste še veliko drugih obveznosti. Naj omenimo le nekatere:
- 35 let ste poučevali slovenski jezik na Srednji verski šoli, ki se je 

preimenovala v Gimnazijo Želimlje in izdali vrsto učbenikov za dijake; 
- 7 let bili animator študentskih skupin in 90-tih večerov vere in 

kulture v Veržeju in na Rakovniku, kjer smo tudi mi lahko sodelovali 
s petjem; 

- 30 let ste delovali kot časnikar – urednik pri verskem tedniku Dru-
žina; 

- od leta 1979 do danes je izšlo izpod vaših rok 31 samostojnih knji-
žnih publikacij, od katerih ste zadnjo posvetili prav našemu zboru z 
željo: »Naj v Marijinem romarskem svetišču na Rakovniku nikoli ne 
zamre cerkvena zborovska in ljudska pesem, ki so jo s srcem in dušo 
peli naši predniki – Bogu, Mariji in vsem svetnikom v čast!«

A vseeno ste bili v srcu vedno z nami. 
Naj Vas vsemogočni Bog poplača za vse in Vas obdari še z veliko 

zdravimi leti, Marija Pomočnica naj bo vedno Vaša priprošnjica.

Vaši hvaležni pevci – župnijski pevski zbor Rakovnik
Rakovnik, 21. 6. 2020

UTRIP
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BOG, KI BREZPOGOJNO LJUBI

N
a srečanju ŽPS-ja v mesecu februarju je v načrtovanju naneslo, 
da bi bilo fi no ponuditi kakšen nagovor tudi za odrasle v župniji. 

Beseda je dala besedo – predloge: o primernih terminih, o predavate-
ljih in tematiki, ki bi ji bilo primerno prisluhniti. Kar nekaj dejavnikov 
se je moralo poklopiti, pa vendar nam je Bog naklonil zanimiv večer 
že v postu – v četrtek, 5. marca, ko smo se v primernem številu zbrali v 
župnijski dvorani. Mladi – stari (ali pa obratno …;)) in tudi z različno 
duhovno kilometrino življenja kristjana, ki smo se jo trudili do sedaj 
že (pre)hoditi. 

Pater Vili Lovše, jezuit, se je povabilu župnika Mirka z veseljem od-
zval in nam povedal splošne resnice, po katerih naj živi kristjan in tudi 
kakšno od osebnih izkušenj. Glavni poudarek ob SP odlomku o sinu, 
ki se vrne k očetu je (bil): Bog ljubezni ne zaračunava, še posebej ne 
tistim, ki smo Božji otroci. 

Potrebno je le naše odprto srce in pripravljenost, da Božjo ljubezen 
sprejmemo ter jo podelimo še komu. Iskrena hvala patru Viliju za vse 
povedano in še več (pa najsibo o »stari šoli zadoščevanja za napake« / 
o možu, ki se z duhovnih vaj k ženi vrne prerojen / o samozadovoljeva-
nju, ki se ga da premagati / o poslavljanju od bližnjih…). 

Osnovna nota: krščanska vera je vera ljubezni – do Boga in do bli-
žnjega. Po-trudimo se jo živeti tako, poleg pa dodajmo še kakšno (p)
osebno prizadevanje, s katerim bomo tudi živeli letošnji postni čas.

                                        Monika

UTRIP
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     POGLEJ V BODOČNOST

              

M
lad si. Vse še pričakuješ od življenja. 

Če nič več ne pričakuješ, si zelo star, zakrnel in neuporaben, 
težek za okolje, brez elana, z eno besedo – popolnoma zanič.

Poglej v bodočnost z radovednostjo in pričakovanjem, 
pripravi se nanjo, pojdi ji naproti. 
In ne pričakuj, da te bodo v življenju nosili po rokah. 
Četudi bi to hotela mati in oče, bi bil to zate življenjski polom. 
Starši ti lahko pomagajo, toda svojo prihodnost si moraš zgraditi sam.

Študiraj in trdo delaj, naj te ne bo strah izzivov in naporov, 
ne povesi glave in ne izgubljaj poguma že pri najmanjših težavah. 
Sam se oblikuj. Naredi nekaj iz sebe.
Ne dopusti, da bi se vselej kot teliček prebijal skozi življenje, 
to te ni vredno.

Svoj čoln življenja ravnaj v pravi smeri, 
ne izgubljaj se v kalnih vodah in obalah. 
Ustvarjen si za pokončneža; glej navzgor. 
Ljubi življenje, saj je vredno tvojega truda. 
Rad živi in rad delaj, 
potem ti bo vsak teden podarjenih sedem prazničnih dni.

Phil Bosmans

ZA MLADE
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25. september
SERGIJ RADONEŠKI

R
odil se je pred letom 1319 v kneževini Rostov v Rusiji. Pri krstu je dobil 
ime Jernej. Ko je bila rostovska kneževina priključena Moskvi, se je njegova 

družina preselila v Radoneš. Jernej je že od mladih let gojil željo, da bi šel v samo-
to ali »puščavo«. Pregovoril je starejšega brata Štefana, ki je že prej vstopil v samo-
stan, naj gre z njim. Res sta brata šla kakšnih deset kilometrov globoko v gozd, 
skozi katerega se je vil potok s čisto vodo. Postavila sta dve leseni celici s cerkvico 
v čast Sveti Trojici. To je bil začetek kasnejše čudovite lavre (samostana). Brat 
Štefan ni dolgo vzdržal v tej samoti in je odšel v samostan v Moskvo, Jernej pa je 
vztrajal. Od časa do časa ga je obiskal star menih duhovnik z imenom Mitrofan, 
ki je za samotnega puščavnika opravil bogoslužje. Ob nekem takem obisku je 
mladega puščavnika oblekel v meniško haljo in mu dal redovniško ime Sergij. 
Mnogi so tega Božjega moža iskali. Puščavnik je vsakogar z ljubeznijo sprejel, 
nič rad pa se ni odločil, da bi prevzel duhovno vodstvo prišlekov, ki so razširili 
gozdno jaso, povečali cerkvico in ob njej postavili nekaj celic za brate. Na mnoge 
prošnje bratov so Sergija posvetili v duhovnika in ga imenovali za predstojnika. 
Vsi prebivalci puščavniške naselbine so se od začetka udeleževali skupne moli-
tve, sicer pa živeli vsak v svoji celici po strogih meniških pravilih. Sergij je umrl 
25. septembra 1392. 

IZZIVI ČASA                

Č
as, kot smo mu priča zdaj, je za mnoge velik izziv, saj se s takšno 
situacijo doslej še nismo srečali. Pandemija je očitno pokazala, 

kako smo vsi ranljivi in medsebojno povezani. Če ne skrbimo drug za 
drugega, začenši s poslednjimi, s tistimi, ki so najbolj prizadeti, vključ-
no s stvarstvom, ne moremo ozdraviti sveta.

Koronavirus nam je življenje v zadnjih  mesecih postavil na glavo. Ustalje-
nega vsakdana ni bilo več. Vse se je upočasnilo in svet je postal drugačen. Naše 
življenje se je povsem spremenilo in s tem posredno tudi naše vrednote. 

SVETNIK MESECA / KARITAS



april do september 2020, številka 4VARUJ NAS MATI 16

Čas se je ustavil. Ne samo industrija, potniški promet, šolstvo ... 
Tudi posamezniki so se morali upočasniti, česar do sedaj še nismo do-
živeli ali storili. Nihče nima predstave, kam nas to pelje.

Pred nami je velika negotovost, veliko neznanega in nerazložljivega, 
težko pojasnljivega. V teh  mesecih so nam postale vrednota že malen-
kosti, ki se jih prej še zavedali nismo.  

Po eni strani je to vodilo v večjo solidarnost, pomoč, sočutje in povezanost. 
Zavedali smo se, da smo vsi na istem, da doživljamo podobne stiske. Takšne si-
tuacije so prebudile našo človečnost in težnjo po pomoči. 

Zavedati smo se začeli, kako pomembno je naše javno zdravstvo, 
šolstvo, izobraževanje. Pomembna nam je postala domača oskrba. 
Mnogi so začeli zelenice pred hišami spreminjati v grede. Marsikdo si 
je na balkonu omislil vrtiček. 

Ugotovili smo, da ne potrebujemo veliko. Hitro smo se navadili, 
da potrošništvo ni nuja. Da za preživetje ne potrebujemo mnogo. Ne 
potrebujemo trgovin, ki so odprte vsak dan, tudi ob nedeljah in pra-
znikih. Ljudje so začeli več kuhati, pripravljati bolj zdravo hrano, peči 
kruh. Delati in izdelovati so začeli stvari, za katere so mislili, da jih ne 
znajo in da so pretežke, da bi se jih naučili. 

Ljudje so odkrili svoje nove potenciale in sposobnosti, na katere 
so že pozabili. Marsikdo je postal pravi mojster v kuhi, drugi v peki. 
Nekateri so začeli šivati. Ne samo maske, tudi oblačila. Ljudje smo si 
morali na nek način zapolniti prosti čas in se razbremeniti v tej težki, 
resni in nepredvidljivi situaciji. Poiskati smo morali aktivnosti, ki nam 
vlivajo občutke varnosti in smisla.

 Pri tem je dobro pomisliti, kaj nam je doslej pomagalo, da smo se 
počutili varno in dobro v svoji koži. Za nekatere je to sprehod, telovad-
ba, branje, igranje družabnih iger … Vsak mora pri sebi ugotoviti, kaj 
rad počne in kaj je tisto, kar ga razbremeni. Tisti, ki so delali od doma, 
so morali na novo strukturirati dan. Treba je bilo določiti čas za delo, 
za pomoč otrokom, za prosti čas, za partnerja, za svoje konjičke. 

Veliko staršev je tarnalo, da vseh obveznosti, ki jim nalaga otrokova šola, njihova 
služba, gospodinjstvo, enostavno ne zmorejo. Vsega je bilo naenkrat preveč. 

KARITAS
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Mnogi so ne samo pomagali otrokom pri učenju, ampak delali namesto njih. 
Celodnevno preživljanje časa v izolaciji in kontakti z otroki in partnerjem pa 

so privedli tudi do številnih napetosti. V času izolacije so bili stiki z družinskimi 
člani pogostejši kot prej, ko so se srečevali samo zjutraj pred odhodom v službo, 
vrtec ali šolo in popoldan po zaključenih obveznostih. Zato je pogosteje prihaja-
lo do napetosti, nestrpnosti, konfl iktov. 

Potruditi so se morali, da je bivanje v družini postalo prijetno, da 
so bili kos vsem obveznostim in na novo nastalim situacijam ter da so 
kljub vsem težavam ostali povezani. 

To je postal čas, ko so starši morali postati vzpodbudni za ljudi okoli 
sebe, ko so morali širiti dobro voljo, pozitivno energijo in miselnost ter 
se niso smeli obdati z negativnim razmišljanjem. 

Naučiti se moramo ceniti to, kar imamo, in se ne izgubljati v iskanju 
tistega, česar ta trenutek ne moremo imeti. 

Dejstvo je, da so omejitve za marsikoga težko breme. A bolj kot se 
bomo osredotočali na nekaj, kar nam ta trenutek manjka, bolj bomo 
temu dajali moč. Zato preusmerimo svoje misli v to, kar imamo, in bo-
dimo hvaležni, da smo zdravi mi in naši najbližji. Zelo verjetno se bo 
po koncu tega obdobja spremenil tudi naš pogled na stvari, ki so nam 
bile prej samoumevne. 

Socialna izolacija je psihično naporna. Zato je ključnega pomena, 
da še vedno ohranjamo stike z ljudmi, ki so nam blizu: prijatelji, sode-
lavci, družino, le na nekoliko drugačen način. Pomembno je zavedanje, 
da smo vsi v podobni ali isti situaciji, ki jo moramo skupaj prebroditi. 
To pa nam lahko uspe le s popolnim upoštevanjem trenutnih omejitev, 
sočutjem in veliko mero moči in upanja.

Hvalevredno je prizadevanje mnogih oseb, ki v teh mesecih izkazu-
jejo človeško in krščansko ljubezen do bližnjega tako, da se posvečajo 
bolnim, s čimer tvegajo tudi svoje zdravje. Resnično so junaki! 

Medtem ko vsi delamo za odpravljanje posledic virusa, ki prizadene 
vse brez razlike, nas vera spodbuja, da bi se resno in dejavno zavzeli, 
da bi se borili proti ravnodušnosti vpričo kršitev človekovega dostojan-
stva. Vera vedno zahteva, da dopustimo, da bi bili ozdravljeni svojega 

KARITAS
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individualizma, tako osebnega kot kolektivnega, in bi se spreobrnili.  
Naj nam Gospod »povrne vid«, da bi ponovno odkrili, kaj pomeni biti 
član človeške družine. In naj se ta pogled spremeni v konkretna dejanja 
sočutja in spoštovanja do vsake osebe ter v skrb in varovanje našega 
skupnega doma.

Oči imam, da odkrijem druge, ušesa, da jih poslušam, noge, da se 
napotim k njim, roke, da jim ponudim pomoč in srce, da ljubim. (Phil 
Bosmans)

RAZDELJENA POMOČ MED POLETJEM: 

V 
avgustu 2020 smo razdelili  bone za šolske potrebščine otrokom iz 
16 družin v višini 1980 EUR, pridobljene preko Škofi jske karitas 

in 200 zvezkov. Hvala vsem darovalcem, ki ste sodelovali v dobrodelni 
akciji Otroci nas potrebujejo. 

V Župnijski karitas tudi v času koronavirusa dežuramo in ob zašči-
tnih ukrepih (predpriprava paketov, delitev na dvorišču pred prostori 
karitas) delimo pomoč ljudem v stiski. Ljudje so zelo hvaležni, da do-
bijo pomoč.

Ker nam zaradi odpovedi postne dobrodelne akcije zelo primanjku-
je sredstev, vas prosimo za pomoč (darujete lahko na trr ali dar pustite 
v sprejemnici župnišča). Hvala!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
D ežurstvo v oktobru: četrtek, 8. 10. 2020, od 17.00 do 19.00. 
       v  novembru : četrtek, 12. 11. 2020, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

KARITAS
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RAZVEDRILO

JADRNICE – Oče in sin se sprehajata po pomolu in opazujeta pri-
vezane jadrnice. Sin nenadoma vpraša: »Očka, zakaj imajo vse jadrnice 
ženska imena?« – Očka malo pomisli in odgovori: »Ker imajo zelo dra-
go opremo in jih je zelo težko usmerjati.«

NAPOVEDNIK

P
ogled naprej?!

Da, ker nismo sami. Ker je Bog z nami, gremo lahko z večjo 
gotovostjo naprej.  

V življenju so bile vedno preizkušnje, včasih bolj, včasih pa tudi 
manj hude.

Letos nas je koronavirus kar dobro postavil na realna tla. 
V začetku smo bili zelo negotovi, ker tudi strokovnjaki niso dobro 

poznali tega virusa.
In sedaj? Danes je drugače.
Virus je poznan in tudi zahteven. Strokovnjaki nas opozarjajo, kako 

naj se ravnamo. Razkužilo, razmik 1,5–2 m in obvezna zaščitna maska 
v prostorih in na prostem, če ni možna distanca.

To je priporočilo in tudi prošnja, saj v drugačnem primeru ogroža-
mo sebe in tudi druge.

Ko se vam zahvaljujem za vašo urejenost, vas še naprej prosim, bo-
dimo potrpežljivi in odgovorni do sebe in drugih.

vaš hvaležni župnik Mirko 

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR: 

SEPTEMBER 2020

TOR, 1. 9.:  po večerni maši molitev pred Najsvetejšim za vse v stiski.
SRE, 2. 9.:    Ob 19.30 molitev z mladimi za pokojnega sobrata salezi-

janca Matilda Domića in njegove domače. Ob 21.00 se-
stanek katehetskega odbora.

ČET, 3. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 4. 9.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in 
starejših na domu; vikend za skavte vodnike do nedelje 6. 9.

SOB, 5. 9.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; duhovna ob-
nova za 3. skupino prvoobhajancev.

NED,6. 9.:  23. nedelja med letom – nedelja zakonskih jubilantov  
ter zlata (50) in železna (70) maša naših domačinov; sv. 
maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

TOR, 8. 9.:  praznik Marijinega rojstva – mali šmaren; sv. maše ob 
7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; po večerni maši molitev pred 
Najsvetejšim za vse v stiski; Na Colle don Bosco PRVE 
ZAOBLJUBE sobrata Domna Kosa ob 15.30.

ČET, 10. 9.:  SLOVO od pokojnega Matilda Domića od 9. ure naprej. Ob 
15.00 pogrebna sveta maša in ob 17.00 pogreb na pokopa-
lišču v Želimljem. Uro pred večerno sv. mašo molitev pred 
Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.

SOB, 13. 9.:  molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah.
NED,13. 9.:  24. nedelja med letom – slovesna sv. maša ob jesenskem romar-

skem shodu ob 15.00; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 14. 9.:  začetek veroučnega leta po urniku.
TOR, 15. 9.: po večerni maši molitev pred Najsvetejšim za vse v stiski.
ČET, 17. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne po-

klice, družine in domovino; začetek birmanske 9-dnevnice.
PET, 18. 9.:  turnir trojk v SMC-ju.

NAPOVEDNIK
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SOB, 19. 9.:  ob 10.00 PRVO OBHAJILO 3. skupine;  od 15.00 do 
19.00 na Viču STIČNA MLADIH za našo dekanijo.

NED, 20. 9.:  25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov, 
za nas katehetska nedelja; pri sv. maši ob 10.30 blagoslov 
šolskih torb (maša pri Lurški kapeli).

PON, 21. 9. do PET, 25. 9.: spovedovanje pri verouku; ob 19.00 Karitas; 
ob 20.00 seja ŽPS.

TOR, 22. 9.:  po večerni maši molitev pred Najsvetejšim za vse v stiski;
SRE, 23. 9.:  ob 17.30 srečanje z birmovalcem; ob 17.00 začetek 

Zvončkov – verouk za predšolske.
ČET, 24. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne po-

klice, družine in domovino. rojstni dan g. župnika Mirka. 
SOB, 26. 9.:  ob 10.00 SVETA BIRMA (ob lepem vremenu pri lurški 

kapeli).
NED, 27. 9.: 26. nedelja med letom – Slomškova in pri nas Majcnova 

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

PON, 28. 9. do SRE, 30. 9.: skavtsko načrtovanje (Voče).
TOR, 29. 9.:  po večerni maši molitev pred Najsvetejšim za vse v stiski.

OKTOBER 2020: MESEC ROŽNEGA VENCA

ČET, 1. 10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 2. 10.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in 
starejših na domu; ob 19.30 v SMC-ju šola za animatorje.

SOB, 3. 10.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; Prvo srečanje 
za ministrante ob 16.30. 

NED, 4. 10.:  27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja; sv. maše 
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 15.00 začetek Salezijan-
ske ŠportKat lige v Lj.-Šentvid. 

TOR, 6. 10.: ob 20.00 začetek katehumenata; po večerni maši molitev 
pred Najsvetejšim za vse v stiski; ob 19.30 srečanje z Bo-

NAPOVEDNIK



april do september 2020, številka 4VARUJ NAS MATI 22

gom (duhovni program za mlade).
ČET, 8. 10.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino; ob 19.30 festival Ritem srca v Šentvidu.
SOB, 10. 10.: srečanje slazijanske mladine (Celje).
NED, 11. 10.: 28. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; 
PON, 12. 10.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS.
TOR, 13. 10.: po večerni maši molitev pred Najsvetejšim za vse v stiski 
ČET, 15. 10.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino. 
NED, 18. 10.: 29. nedelja med letom – misijonska nedelja; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 15.00 misijonska tombola.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Neža  Travnik
Ota  Skubic
Vid  Skubic

Kristian  Kužnik
Gašper  Brozovič
Fran  Klemenčič
Miha  Ambrožič

Peter  Frelih
Juliana Maria Krmc

Kleja  Novak
Lena  Klemen
Mark  Brečko

Hana  Urh
Zoja  Dumbović Bervar

Rožle  Ferenčak

NAPOVEDNIK
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V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Gvido  Bunić, 1937
Slavka  Omahen, 1965
Rozalija  Smole, 1927
Pavel  Mustavar, 1935

Jakob  Kuralt, 1924
Marija  Pelc, 1943
Ana  Berčan, 1939
Angela  Vizel, 1927
Jože  Dolščak, 1937
Marjeta  Slana, 1929

Aleksander Grandlič, 1971
Miha  Gudelj, 1950
Neža  Starič, 1931
Ana  Ahčin, 1929

Anđelo  Brščić, 1940
Silva  Zajc, 1945

Marija  Volinović, 1937
Janko  Strgar, 1931

Vanja  Pavliha, 1934
Alojzij  Pungartnik, 1953

Majda  Tomažin, 1939
Danica  Penezić, 1938
Milka  Grabnar, 1935
Marjanca  Juh, 1950

Erich Anton  Novak, 1943
Stanka  Dolinar, 1927
Alojzij  Podržaj, 1945

Ivanka Uduč, 1931
Ljudmila  Drnovšek, 1939

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK
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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

Kdor spoštuje svoj narod, 
mora spoštovati 

tudi materino besedo 
in skrbeti za njeno čast.

bl. Anton Martin Slomšek

Misijonska nedelja:
18. oktober 2020.

Misijonska tombola bo v
Salezijanskem mladinskem 

centru ob 15.00.
Sredstva od prodanih srečk 

zbiramo za misijone.

župnijska Karitas 
Rakovnik 

Dežurstvo: - v oktobru: 
četrtek, 8. 10. 2020, 
od 17.00 do 19.00 

                   -  v  novembru: 
četrtek, 12. 11. 2020, 
od 17.00 do 19.00.

TRR: 02058-0253398959  
NLB.  Hvala za vsak dar!

39. Stična mladih 
v naši dekaniji  na Viču

je bila v soboto, 
19. septembra.

(15.00 – 19.00 uro)


