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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mt 25,1–13
NAPAKE SPROTI ODPRAVIMO, 

DA BOMO PRIPRAVLJENI

M
esec november (listopad), ko z dreves odpada listje, kar je viden 
znak umiranja v naravi, je posvečen misli na naše rajne, ki so 

tek svojega življenja že dokončali in so iz časa prestopili v večnost. Za-
nje ne veljajo več omejenosti prostora in časa, ki oklepajo nas. Deležni 
so Božjega bivanja. 

Prava modrost življenja je v tem, da smo naravnani na dobro in da v do-
brem tudi vztrajamo. Zaradi naše omahljivosti to ni lahko. Pozabljamo, da je 
vsak dan, ki ga dočakamo, kakor Božja ponudba, da v sodelovanju z Bogom 
čas dneva napolnimo z deli dobrote, obzirnosti, plemenitosti in medsebojne 
pomoči.

Cerkev nas v teh novembrskih nedeljah, ko se izteka bogoslužno leto, hra-
ni z Božjo besedo, ki govori o čuječnosti. Danes nam predstavi znano priliko 
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o desetih devicah – družicah, ki jo je povedal Jezus v zadnjem tednu življe-
nja, ko je govoril o svojem drugem prihodu. Podoba je vzeta iz svatovskih 
običajev, kakršni so vladali v tedanji Palestini. Zgodba nam hoče povedati 
dvoje: biti moramo čuječi, budni in v svetilkah naših duš mora biti dovolj olja 
posvečujoče milosti in dobrih del. Kaj pomeni biti čuječ? Pomeni uravnavati 
smer svojega življenja po Jezusovi modrosti in ne po modrosti tega sveta. 

O svetem Dominiku Saviu, enem prvih učencev sv. Janeza Boska, ki je 
umrl že v deški dobi, je znano, da so ga nekoč med igro na dvorišču vprašali, 
kaj bi storil, če bi vedel, da bo čez eno uro umrl. Odgovoril je: »Mirno bi se 
igral naprej!«

Tako vedro gledanje na konec življenja ni dano vsakomur. Potrebna je 
dolga vaja, h kateri nas navaja Božja modrost, zapisana v Svetem pismu: »Mi-
sli na poslednje reči in vekomaj ne boš grešil!« Pomembno je, da vsak večer, 
preden ležemo k počitku, v duhu pregledamo dan, ki je za nami, in se vpra-
šamo pred svojo vestjo in pred Bogom: kar je bilo po naši krivdi zgrešeno, to 
iskreno obžalujemo, potem pa z Božjo pomočjo sklenemo, da naslednji dan 
istih napak ne bomo ponavljali. 

Po: F. Cerar

UVODNIK
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ZAHVALNA

Ničesar nimam, Gospod, 
česar ne bi prejela 
kot dar iz Tvojih rok.
Naj bo zato moja molitev 
ena sama zahvala za prejete milosti.

Ničesar nočem zadrževati zase. 
Nisi me zato obdaril z dobrotami, 
da jih bom skopuško 
skrivala pred potrebnimi. 
S svojim prizadevnim delom 
moram množiti podarjeno 
v deseteren sad, 
sicer me boš, 
leno služabnico, 
trdno privil ob uri obračuna.

Ničesar ne obljubljam, Gospod,
pogostokrat sem namreč že ostala 
samo pri besedah. 
Pomagaj mi, prosim, 
narediti prvega
in vse naslednje korake 
k bolj ozaveščenemu bivanju.

Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe

KORAKI 
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

Kakor svetilniki
    

Z
akon je obenem najbolj intimen odnos in hkrati tudi javna usta-
nova. Kot vsi zakramenti zakrament svetega zakona prinaša Bož-

jo ljubezen tako v širšo skupnost kot tudi posameznikom, ki so vanjo 
vključeni. Na to družbeno razsežnost zakonske zveze lahko zelo hitro 
pozabimo.

Zakonca sta znamenje za druge. Nista le zgled prijateljem in dru-
žini, kako Bog ljubi, temveč Božjo ljubezen prinašata na svet na zelo 
praktičen način. Kakšen je Bog? Vemo, da je Bog ljubezen, Bog je so-
čuten in radodaren. In predvsem: Bog je zvest. V vsakdanjem življenju 
zvesti zakonci družbi oznanjajo, da na Boga lahko vedno računamo.

V krščanskem izročilu lahko dom, ki sta ga zakonca ustvarila, ime-
nujemo tudi »domača Cerkev«.

O Božji ljubezni se otroci učijo najprej v svoji družini. Toda družina 
je tudi temeljna celica družbe; zakonsko in družinsko življenje sta šola 
za družbeno odgovornost. Čeprav večina naših domov ne odraža šol-
skega reda in organizacije, je dom še vedno kraj, kje se otrok najprej uči 
– ali pa ne – kako biti odgovoren državljan. Zakonci s svojim zgledom 
otroke učijo, kaj je prav in kaj je narobe. Otroci se naučijo spoštovati 
druge, njihovo lastnino in zakone. Učijo se poštenosti, čuta služenja in 
odgovornosti za skupno delo. In od te temeljne izobrazbe družinskih 
članov je odvisna družba.

Vaš zakon je kakor svetilnik. Na skrivaj pričujete za svoje vrednote: 
kako uporabljati denar, čas in svoje darove doma in v skupnosti. Luč 
včasih sije bolj, včasih manj, a vedno je vidna. Je znamenje, da je vedno 
tam. 

Po: Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi

KORAKI
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OB MAMINEM GROBU

V prst se spreminja pepel 
tvojega izmučenega telesa.
Roka, ki me je pobožala, 
zdaj boža nebeške cvetlice.
Oči, ki so me gledale, 
zdaj gledajo zvezde in angele.
Iz naročja, v katerem sem spala, 
priteka tvoja moč podpore 
za mojo ljubezen.

Tvoji prsti so nevidno 
prepleteni z mojimi, 
čutim te ob svoji rami, 
ko me v duhu učiš zaupati Vanj: 
»Kdor vame veruje, bo živel,
tudi če umrje!«
Kljub temu te pogrešam, mami.

Lučko bom prižgala na gomili, 
lučko upanja, da si res z menoj.
Iz vere živim, da se bova srečali, 
mati in hči, onkraj tega časa, 
v prostranstvih neminljive ljubezni.

Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 12. 10. 2020

N
a pobudo župnika se je sestala ožja skupina župnijskega sveta. Na-
men je bil, da predebatiramo preteklost in pogledamo, kako naprej.

Uvodno razmišljanje in molitev je pripravil gospod župnik. 
Prejeli smo nov priročnik za člane ŽPS z naslovom Vrata k Bogu 

(http://nadskofi ja-ljubljana.si/laiki/nov-prirocnik-za-clane-zps-vrata-
-k-bogu/).

V cerkvah smo z nošenjem mask začeli zgodaj in upanje je bilo, da 
bomo bolj uspešni, kot se kaže situacija v zadnjih dneh. V naši župniji 
je spomladi v času zaprtja cerkva hitro in dobro steklo prenašanje sve-
tih maš po spletnih poteh. Ko smo se začeli vračati nazaj v cerkve, pa se 
je k nedeljskim mašam vrnilo manj vernikov. Uspešno je bilo izpeljano 
prvo sveto obhajilo (v 3 skupinah) in sveta birma z upoštevanjem vseh 
priporočil.

V primeru, da se bodo cerkve zopet zaprle, bo ostala med nami pove-
zanost in bodo spet prenosi svetih maš. Pomembno je, da ostanemo pove-
zani. Človek ostane veren, če ostane povezan z družino in cerkvijo. Ljudje 
smo družbena bitja in bomo morali najti načine, kako ostati povezani. 

Oznanila so redno objavljena na spletni strani župnije. Če pa se 
bodo cerkve zaprle, bodo potrebna bolj pogosta oznanila in obvestila 
na spletni strani župnije.

Pri Karitas v tem času potrebujejo več priprave pri razdeljevanju 
hrane. En dan prej morajo pripraviti pakete, da lahko poteka razdelje-
vanje čim hitreje in ob upoštevanju vseh navodil. Če bo cerkev odprta, 
bodo izvedli novembrsko akcijo. Ker ima Karitas sedaj večje potrebe, 
se priporočajo za pomoč. 

Župnijsko glasilo bo v teh razmerah izhajalo na dva meseca v manj-
ši nakladi in bo objavljeno na spletni strani župnije.

Naslednja seja župnijskega sveta bo sklicana glede na potrebe.
Sejo smo zaključili z molitvijo desetke rožnega venca.

Zapisala: Barbara Flajnik

UTRIP
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KATEHETSKA NEDELJA

O
b začetku veroučnega leta smo k sv. maši ob 10.30 povabili vse 
naše veroučence in njihove starše. Pri tej sv. maši smo blagoslo-

vili šolske torbe. Poleg lepega ambienta naravne katedrale pri Lurški 
kapelici je prostor okrasila in popestrila nova slika, ki jo je narisal sli-
kar Roman Štrubelj.

Slika predstavlja Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Na okvir slike 
je slikar zapisal, da je v sliko vloženih 170 ur dela. K temu dodaja: “Ve-
čino od teh ur je bilo narejenih na kolenih.” Zato je slika sad dela in 
molitve. Iskrena hvala zato celi družini Štrubelj za podarjeno sliko, ki 
bo odslej krasila vhod v župnijski del v naši rdeči stavbi. Zanimivost te 
slike je tudi ta, da so podobe ljudi na sliki dejansko živeči ljudje. Slika 
naj nam bo zato v spodbudo, da bi Jezusa vedno znova srečevali tukaj 
na Rakovniku in sicer v svojem življenju.

Janez

1. SREČANJE ŠAP + AS

2
. oktober – težko pričakovan dan za vse rakovniške animatorje pri-
pravnike (razen za tiste, ki so se odločili, da bodo svoje animator-

sko poslanstvo za nekaj časa odrinili na obrobje). ŠAP (beri: šolo za 
animatorje pripravnike) je začela spoznavati 3. generacija, katere odziv 
lahko mirno označimo za najboljšega v kratki zgodovini tega progra-
ma. Tudi število prisotnih 1. letnikov, je bilo nadpovprečno glede na 
prejšnje leto. Na novo pa smo začeli z AS-om (beri: animatorsko skupi-
no), ki je namenjena vsem od 2. letnika dalje, v okviru katere že poteka 
priprava na oratorij. Po skupnem začetku, je sledil program po skupi-
nah (ŠAP 1, ŠAP 2 in AS), nato pa je sledil še družabni del – kviz »Lepo 
je biti MILIJOaNimAtoR!«. Zaradi vrhunsko dodelane izvedbe kviza so 
Andraža za tehnično podporo že kontaktirali iz Planet TV-ja. Na kon-
cu je zbrana animatorska skupnost, ki je štela 35 glav, potešila lakoto s 
toasti, ki so se pekli pod budnim očesom Kristine. 

UTRIP V SMC
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Hvaležni smo novemu šefu SMC-ja Janezu, ki si je vzel čas ne le za 
sam večer, ampak je tudi del pripravljalne ekipe. Ta za 6. november že 
načrtuje novo srečanje. 

 mentor za animatorje

RECIKLIRAJMO SKUPAJ

V 
začetku oktobra so nas obiskala dekleta iz Društva za kulturo in-
kluzije in Doma Janeza Levca. Skupaj z animatorji smo izvedli de-

lavnico z materiali za ponovno uporabo. Ker je bilo lepo vreme, smo 
imeli delavnico kar zunaj v piknik hiški. Izdelali smo nakupovalne 
vrečke, za material pa smo uporabili kar stare majice, ki jih že dolgo 
več ne nosimo.

Nad končnimi izdelki smo bili navdušeni, posebno všeč pa so bile 
vrečke tudi naši Kristini, tako da je ena od udeleženk z veseljem nare-
dila še eno vrečko prav zanjo :)

Kaja
 

SKAVTSKI PREHODI

Z 
letošnjim letom smo skavtsko leto začeli na malo bolj drugačen 
način. Koronavirusna situacija nam je preprečila, da bi pristen 

skavtski duh širili med seboj v naravi in zdaj že na tradicionalnih pre-
hodih, kot jih izvedemo vsako leto. Tokrat smo se zbrali pri sveti maši, 
ki smo jo popestrili s petjem skavtski pesmi in tako začeli skavtsko leto. 
Predstavili so se nam še voditelji posameznih vej in tako zaključili naše 
prehode. Veseli smo bili, da smo vsaj malo začutili utrip skavtskega 
brata in sestre. Upamo, da se kmalu zberemo tudi v živo. 

UTRIP V SMC
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KUPIMO KOZO!

Sredi septembra smo v našem mladinskem centru začeli z dobro-
delno akcijo zbiranja prispevkov, s katerimi lahko pomagamo druži-
nam v Afriki in Albaniji, ki se soočajo z veliko revščino.

Zbiranje prispevkov je bilo zelo zanimivo. Najprej je radovednost 
mladih pritegnila informacija, da zbiramo denar za nakup koze, kar se 
jim je zdelo zelo nenavadno. Ko smo jim razložili, da koza za družino 
pomeni vir hrane, saj daje mleko, iz katerega lahko naredijo sir, jogurt, 
burek … daje možnost gnojenja vrta in prodaje mlečnih izdelkov, po-
membno vlogo pa ima tudi pri vzgoji otrok, saj skrb za kozo navaja 
otroke k odgovornosti in delu, so na dobrodelno akcijo začeli gledati 
drugače.

Mladi so navdušeno začeli z zbiranjem prispevkov za nakup koze. 
Vsakič, ko so imeli kaj drobiža, so ga darovali v škatlico, nekateri so si 
zadali, da bodo vse, kar jim bo ostalo od nakupa čipsa in sokov, darovali 
za kozo. In tako smo zbirali in zbirali ... in zbrali za celo kozo in pol!!

Vsi smo bili prijetno presenečeni nad zbranim prispevkom in smo 
tako dobili dodatni zagon, da zberemo še vsaj za pol koze, če ne še več. 

 

ONLINE MISIJONSKA TOMBOLA

V 
župniji Ljubljana Rakovnik je priprava in izvedba misijonske tom-
bole na misijonsko nedeljo tradicija. Tudi letos se priprave niso 

začele nič drugače. Že v septembru so ministranti navdušeno prodajali 
srečke pri vseh svetih mašah.

Kljub vedno slabši epidemiološki sliki v naši državi, ko se je po tihem 
že vedelo, da se bližajo strožje omejitve, da bi zajezili širjenje covida-19, so 
priprave potekale naprej: prihajali so darovi za tombolo in srečke so se pro-
dajale do zadnje svete maše. Ministranti so v prvem tednu prodali več kot 
900 srečk, do zadnjega dne pa so jih skupaj prodali 1351. Trije najbolj pri-
zadevni ministranti so bili za prodajo srečk tudi nagrajeni.

UTRIP V SMC
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Nato pa sta se Marijino svetišče in SMC Rakovnik z dejavnostmi za-
prla. A to ni preprečilo, da ne bi izpeljali letošnje misijonske tombole. 
Štirje salezijanski navdušenci, voditelj ministrantov Andraž, tehnični 
mojster Samo ter salezijanca Janez in Jure so svetišče spremenili v pravi 
studio z vso potrebno opremo in seveda nagradami ter tombolo v živo 
prenašali preko spletnega orodja Zoom s prenosom na Youtube kanalu 
župnije Ljubljana Rakovnik.

Nagrade so tako dobile svoje lastnike, zbrani darovi od prodaje 
srečk, ki se jih je letos zbralo celo več kot prejšnje leto, pa bodo v po-
moč salezijanskemu misijonarju Tonetu Grmu, ki deluje v Mozambi-
ku. Misijonska tombola na Rakovniku, verjetno prva in edina online 
misijonska tombola v Sloveniji, je dokaz, da znamo stopiti skupaj in 
smo solidarni, kljub temu da smo sami v stiskah. To pa je najlepši od-
raz krščanske ljubezni.

Marko

MLADINSKA SV. MAŠA ZA BLAGOSLOV ŠOLSKEGA 

IN ŠTUDIJSKEGA LETA

N
ajlepše je, ko nam Jezus napolni srce. Ko smo zbrani vsi skupaj in 
je On tam med nami. Med nami, v zakramentu svete evharistije. 

Tako smo tudi v petek, 9. 10., mladi preživljali čas z Njim pri mladinski 
sveti maši, kjer smo prosili za blagoslov šolskega in študijskega leta. 

UTRIP
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Zaradi COVID-19 ukrepov nismo bili v kapeli v Majcnovem domu, 
ampak kar v cerkvi. Pri pripravi so sodelovali športniki, ki so pripravili 
uvode v različne dele sv. maše, skavtski bend, ki je čudovit dogodek še 
polepšal z glasbo, Janez in Jure, ki sta maševala, ministranti, vsi tam 
zbrani in pa seveda naša mentorica za duhovnost  Ana Dobnikar, ki 
je vse skupaj organizirala. Bilo je zelo lepo. Vsi smo zelo hvaležni, da 
smo kljub današnjim razmeram lahko vse lepo izvedli. Upam, da se 
bo kmalu spet vse umirilo in bomo lahko imeli takšnih večerov še več. 

Julija Gornik

SLOVO OD SALEZIJANCA MATILDA

D
rugi dan po prazniku Marijinega rojstva bi bilo svetišče Marije 
Pomočnice v »normalnih« razmerah premajhno za vse, ki bi se 

želeli še zadnjič posloviti od salezijanca duhovnika Matilda Domića. 
Koliko premajhno je bilo šele v tem času pandemije covida-19!

Oče, mama, brat z družino, sorodniki, sobratje salezijanci, duhov-
niki, prijatelji, predvsem pa mladi so se zgrnili na rakovniški grič s 
cmokom v grlu in molitvijo na ustnicah. Matildov odhod je bil tako 
nenaden in nepredvidljiv, da so ostali brez besed. 

Pri pogrebni sveti maši, ki jo je ob somaševanju sobratov salezijan-
cev iz Slovenije in Hrvaške ter drugih duhovnikov vodil murskoso-
boški škof Peter Štumpf, prepeval pa priložnostni mladinski zbor pod 
vodstvom Blaža Podobnika, je inšpektor Marko Košnik orisal kratko, a 
polno življenjsko pot pokojnega sobrata Matilda:

Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpo-
ve sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, 
ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč 
koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek 
v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Oče-
ta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu« (Mt 16,24-27).

UTRIP
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Odlomek iz evangelija po Mateju govori o hoji za Jezusom. »Če kdo hoče 
hoditi za menoj …«, vabi Jezusov glas. Gospodov vabljivi glas je Matilda do-
besedno zapeljal in ga povabil, da naj vse svoje življenje stavi nanj. Matild je 
ta glas začel prepoznavati v srednji šoli, še posebej intenzivno pa, ko je začel 
hoditi na fakulteto. Nagovarjal ga je po mladih, ki jim je bil animator, kon-
kretno pa prijaznih salezijancih, ki jih je srečal v Želimljem. Predvsem ga je 
Gospod v notranjosti usvojil s svojo Besedo življenja. Povabil ga je v odnos 
svobode in ljubezni. Najprej je bil ta odnos prežet z mladostno zanesenostjo 
in zaljubljenostjo, pozneje pa tudi z notranjimi boji ter zunanjimi preizkuš-
njami. V ospredju pa je bilo vprašanje: »Ali je bolje reševati svoje življenje 
s skrbjo zase, graditi na sebi, se samouresničevati, sprejeti logiko ugodja in 
prilagajanja svetu? Ali je bolje hoditi za Gospodom, sprejeti njegov križ in se 
vreči v roke edini Ljubezni, ki ljubi do konca?« Bolje in veliko lepše je hoditi 
za Jezusom, je bil Matildov odgovor.

Spoštovani žalujoči domači, starša Jozo in Klara, brat Merlin z soprogo 
Suzano in sorodniki, spoštovani g. škof Peter Štumpf, dragi sobratje salezi-
janci, duhovniki, mladi, dragi bratje in sestre!

Poslavljamo se od rajnega sobrata Matilda Domića. Po človeških merilih 
veliko prezgodaj. Enajst let je bil salezijanec in le tri leta duhovnik. Njegova 
pot je bila kratka, vendar bogata, polna, izpolnjena. Bil je poln zagnanosti 
in ljubezni za Božjo stvar. V očeh Gospodarja življenja je bilo to dovolj, da 
je dopolnil zrelost, ki se ne šteje v letih, ampak v svetosti hoje za Jezusom.

Marko

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH IN 

DUHOVNIŠKIH JUBILEJEV NA RAKOVNIKU

V 
svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku je 6. septembra pote-
kala slovesnost zakonskih jubilantov, železna maša prof. Staneta 

Okorna in zlata maša dr. Alojzija Slavka Snoja. Oba sta salezijanca iz 
rakovniške župnije.

UTRIP
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Ob začetku svete maše je jubilante in druge vernike pozdravil Tomaž 
Okorn. »Danes smo se zbrali, da proslavimo jubileje. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika pravi, da je jubilej važnejša obletnica, zlasti v življenju in 
delu kake pomembne osebe. Prof. Stane Okorn in dr. Alojzij Slavko Snoj 
praznujeta 70. in 50. obletnico mašniškega posvečenja. Pred sedemde-
setimi oz. petdesetimi leti sta kot mladeniča stopila na pot oznanjevanja 
evangelija, na pot salezijanskega don Boskovega poslanstva. Njuna pot je 
izjemno bogata. Vsi poznate ta dva morostarja in lahko bi naštevali dogod-
ke na njuni življenjski poti. Imata veliko skupnih mejnikov, ko sta se celo 
življenje razdajala v prvi vrsti kot duhovnika, profesorja, vzgojitelja in še bi 
lahko naštevali. V naši sredi imamo danes še druge jubilante, ki so tudi veli-
ki mejniki. To so zakonski jubilanti. Vsi vemo, da je družina osnovna enota 
človeške družbe. Tudi ti jubileji so pomembni.«

Pri pridigi je župnik Mirko Simončič spomnil, da če ne bi bilo zakon-
skih jubilantov, ne bi bilo niti duhovniških jubilantov. Zato se je zakoncem 
zahvalil za zvestobo. »Zbrali smo se v župnijskem svetišču razmeroma mla-
de župnije. A sadovi se poznajo, preko letošnjih jubilantov in vseh drugih, 
ki so tu pred Marijo sklepali zvestobo in klicali Gospoda v svojo sredo.« 
Nadalje je še pozval, da smo lahko veseli in se Bogu zahvaljujemo za sadove 
preteklih generacij, ki so nas spremljali na naših poteh.

Ob spominu na prof. Staneta Okorna, ki ga je spremljal na poti po-
klica, je Mirko Simončič omenil odgovornost in doslednost. Zahva-
lil se je nekdanjemu vzgojitelju, ki je znal posredovati resno delo in 
razvedrilo, ki gradi človeka. Podobno vzporednico je potegnil za dru-
žinsko vzgojo, ko se srečuje z mladimi, ki o starših radi rečejo, da so 
strogi in zahtevni, a vedo, da jim s tem hočejo dobro. To je delo vzgo-
jiteljev, spremljevalcev.

Na kratko je ob koncu pridige spregovoril še železomašnik prof. 
Stane Okorn ter se ob hvaležnosti bratom salezijancem, dobrotnikom 
in molivcem za duhovne poklice Bogu zahvalil, da je dosegel ta leta, še 
bolj pa, da je duhovnik. Seveda se je takoj namuznil ob besedi »železna 
maša«. Kot je dejal, mu izraz ni všeč, saj železo hitro zarjavi in razpade.

Marko

UTRIP
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TURNIR TROJK

T
retji teden v septembru poteka Evropski teden mobilnosti. Takrat 
običajno poteka tudi dan četrtne skupnosti, kjer se predstavimo 

vse organizacije, ki delujemo na nekem področju. Letos je vse potekalo 
malo drugače, tako smo organizacije pripravile aktivnosti pri sebi in na 
njih povabile vse zainteresirane. V SMC Rakovnik smo tako organizi-
rali športni turnir, saj smo želeli odpreti naša igrišča za vse. Pripravili 
smo turnir trojk v odbojki, nogometu in košarki. Pri nogometu so so-
delovale samo fantovske trojke, prav tako pri košarki, medtem ko pa so 
bile trojke pri odbojki sestavljene iz deklet in fantov. Vsaka skupina je 
igrala z vsako, najboljša skupina pa je na koncu dobila pokal in prizna-
nje, prav vsi pa smo se na koncu sladkali z bonboni in čokolado. Imeli 
smo lepo popoldne, ki smo ga preživeli aktivno s športom in prijatelji.

Lara

SVETA BIRMA NA RAKOVNIKU

O
dkar pomnim, je bila birma na Rakovniku konec maja. Letos pa je 
leto pretresov, ko se vse spreminja. Tako se je že na začetku aprila ve-

delo, da bo birma septembra. Vseeno pa to ni nujno slabo, saj so birmanci 
tako imeli več časa, da so poglobili svoje znanje, hkrati pa so se lahko bolje 
pripravili, saj so imeli kar dve devetdnevnici. Na najbolj mrzlo soboto v 
septembru smo se v okrnjeni zasedbi zbrali v cerkvi – birmanci, botri ter 
najožji člani družine, kaplan Jure in seveda birmovalec, msgr. Franci Petrič. 

ZA MLADE
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Birmanci so z botri sedeli v obeh kapelah, starši in drugi bližnji sorodniki 
pa v klopeh v ladji, seveda ob upoštevanju varnostne razdalje. Birmo je z 
ubranim petjem polepšal priložnostni zborček, birmanci pa so pripravili in 
prebrali uvode, ki so nas uvedli v posamezen del maše. Birmovalec jih je pri 
pridigi nagovoril ter jim preko življenjskih zgodb nakazal delovanje Svetega 
duha, hkrati pa jih je opogumljal, da naj se ne bojijo vabiti Svetega duha v 
svoje življenje ter da naj se prepustijo njegovemu vodstvu.  

Sledil je zakrament svete birme, ko je vsak birmanec prejel Svetega 
duha. Od prejšnjih let se je razlikovalo v tem, da je bil birmovalec v 
popolni zaščitni opremi (kot kirurg) ter da si je po vsakem birmancu 
razkužil roke (vendar pa je to naša nova realnost, na katero se bomo 
morali vsi slej ko prej navaditi). Na koncu so bile še zahvale - birman-
skim voditeljem, birmovalcu ter kaplanu Juretu ter slikanje pred cer-
kvijo. Vsem birmancem želim, da bi živeli polno življenje ter da bi se 
vedno obračali k Svetemu duhu za pomoč in vodstvo.

Kristina

PRVO SVETO OBHAJILO

L
etošnje prvo sveto obhajilo je bilo zaradi varnostnih ukrepov raz-
deljeno na tri skupine; dve skupini sta Jezusa v zakramentu evhari-

stije prejeli junija, tretja skupina pa septembra. Septembra je k prvemu 
svetemu obhajilu pristopilo 14 prvoobhajancev. Župnik Mirko jih je 
nagovoril in povedal, da je Jezus njihov prijatelj, da bo zdaj prišel v 

SVETNIK MESECA / KARITAS
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njihova srca ter da naj mu povejo vse lepe in težke trenutke, ki se jim 
dogajajo. Mašo je s svojim petje popestrila in polepšala Katarina Babič 
ob ubranih zvokih priložnostnega ansambla, prav tako pa so s pesmijo 
prvoobhajance presenetili tudi njihovi starši. Bilo je zelo lepo in doži-
veto, prepričana sem, da si bodo prvoobhajanci ta dogodek vtisnili v 
srce.

Nina

STIČNA MLADIH 2020 NA VIČU

L
etošnja Stična mladih je bila tako kot večina drugih stvari nekoliko 
posebna. Vnaprej se je bilo potrebno prijaviti. Vsak je ob priho-

du dobil zapestnico s številko in celo v cerkvi smo imeli sedež s svojo 
številko. S tem hočem povedati, da je bilo za varnost glede prepreče-
vanja okužb nadvse poskrbljeno. S tem se je strinjala tudi zdravstvena 
inšpekcija, ki nas je vmes obiskala. Na sami prireditvi  se nas je vseh 
skupaj zbralo nekaj več kot 100 mladih. Z Rakovnika je letošnjo Stično 
mladih obiskalo okoli 30 mladih. Poleg delavnic in nekaj stojnic je bil 
osrednji gost popoldanskega dela športnik Darko Đurič, ki je pričeval 
o svojem življenju pa tudi o svoji veri. Vzporedno z osredno prireditvi-
jo je kot na tradicionalni Stični mladih tudi tu potekal nogometni Stič-
na turnir. Zbrale so se 4 ekipe (Rakovnik, Brezovica, Vič in Šiška) in se 
pomirile med seboj. Naši fantje niso imeli lahkega dela, a so na koncu 
vseeno ugnali vso konkurenco in zmagali turnir. Za konec celotnega 
dogajanja smo bili povabljeni v cerkev k sv. maši, ki jo je vodil nad-
škof in metropolit Stanislav Zore. Pri sv. maši je s petjem sodeloval naš 
bend FZL. Nadškof jih je celo mašo hvalil, na koncu jim je podelil celo 
častni naziv »novi Stična bend«. Mladi so z geslom »Vstani« in tudi s 
svojo udeležbo pokazali, da so živi, ustvarjalni in srčni. Ob takšni mla-
dini med nami še dolgo ne bo ugasnilo veselje in mladostna zagnanost. 

Janez S. sdb

KARITAS
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     POT V GLOBINO

    

Sedim pred teboj, Gospod, vzravnan in sproščen, s pokončno hrbtenico.
Pustim, da vsa moja teža pade naravnost na tla, kjer sedim.

Trdno se oklepam duha v svojem telesu.
Uprem se njegovemu pritisku, da bi pogledal skozi okno, 
da bi bil kje drugje kot tukaj, 
da bi pobegnil kam v preteklost ali prihodnost, 
samo da bi se izognil sedanjosti.
Nežno, a močno zadržim svojega duha tam, kjer je moje telo: tukaj, 

v tem prostoru.

V tem trenutku sedanjosti izrečem vse svoje načrte, skrbi in strahove.
Polagam jih v tvoje roke, Gospod.
Sprostim prijem, ki jih je oklepal, in jih prepustim tebi.
Za trenutek ti jih predam. In čakam nate, poln pričakovanja.
Prideš k meni in se ti pustim nositi.

Začenjam pot v globino.
Potujem vase, do najglobljega jedra svoje biti, kjer prebivaš ti.
V tej najbolj skriti kamrici mojega bitja me vedno čakaš, 
brez prestanka ustvarjaš, me poživljaš in daješ moči vsej moji osebnosti.

In sedaj odprem oči, 
da te bom našel v svetu stvari in ljudi.
Z novo močjo se podam v življenje, saj nisem več sam, 
ampak hodim skupaj s svojim Stvarnikom. Amen.

Youcat – Molitvenik za mlade

ZA MLADE
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11. november
MARTIN TOURSKI

J
e galsko-frankovski narodni svetnik. Rodil se je okoli leta 316 v Pa-
noniji (današnji Madžarski), njegovi starši so bili pogani. Martin je 

z dvanajstimi leti proti njihovi volji prosil za sprejem med katehumene. 
Na krst je moral čakati šest let. Pri petnajstih letih je stopil v državno 
vojsko in postal častnik gardne konjenice. Znana je zgodba o tem, kako 
je Martin nekega mrzlega zimskega dne pred mestnimi vrati presekal 
svoj častniški plašč in polovico dal od mraza prezeblemu beraču. Po-
noči se mu je prikazal Kristus, ogrnjen s tem plaščem, in mu dal vedeti: 
vse, kar storite ubogim, storite meni. Kakor hitro je bilo mogoče, se je 
Martin poslovil od cesarske službe in se napotil k škofu Hilariju. Tam 
je prejel nižje redove, mašniško posvečenje pa nekaj let kasneje. Martin 
je želeli živeti v samoti, zato si je zunaj mesta Poitiers postavil celico. 
Sčasoma so mu pridružili mnogi učenci in tako je blizu mesta Tours 
zrastel samostan, katerega je kot predstojnik vodil Martin. Leta 371 je 
bil izpraznjen škofi jski sedež v mestu Tours. Verniki in duhovniki so za 
svojega novega škofa soglasno izvolili Martina. Od tedaj je bil Martin 
zvest in skrben pastir svoje črede. Ljudje so ga poznali in ljubili kot 
svojega očeta. Živo se je zavedal svoje apostolske naloge. Umrl je 8. 
novembra 397. Takoj so ga začeli častiti kot svetnika. Bil je eden prvih 
svetnikov nemučencev, ki mu je Cerkev priznala svetniško čast. Njegov 
grob v Toursu je bil v srednjem veku ena najbolj znanih Božjih poti, 
sicer pa je na tisoče cerkva dobilo ime prav po tem svetniku. 

26. november
LEONARD PORTOMAVRIŠKI

R
odil se je 1676 v mestu Porto Maurizio ob ligurski obali, ki se 
danes imenuje Imperia. Njegovo krstno ime je bilo Paolo Casa-

nuova. Bil je zelo nadarjen fant in oče, pomorski kapitan, ga je poslal v 
Rim študirat medicino. Paolo pa se je natihoma pripravljal na redovni-

SVETNIK MESECA
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ški poklic. Ko mu je bilo enaindvajset let, je vstopil k frančiškanom in 
dobil ime Leonardoda Proto Maurizio. Po mašniškem posvečenju je bil 
nekaj časa profesor modroslovja v samostanski šoli, a je s tridesetimi 
leti nastopil naporno in odgovorno poslanstvu ljudskega misijonarja 
v domovini, ki ga je z veliko gorečnostjo opravljal do konca svojega 
življenja. Še tako zakrknjene grešnike je znal ganiti, da so se spreobr-
nili. Na vso moč je pospeševal pobožnost križevega pota: blagoslovil 
je 576 novih križevih potov. Dajal je pobudo za opravljanje večerne 
molitve, ki se je ukoreninila marsikje, tudi pri nas. Po njegovi zaslugi se 
je pobožnost križevega pota tako razširila, da danes skoraj ni katoliške 
cerkve, v kateri ne bi imeli podob 14 postaj križevega pota. Kot ljudski 
misijonar je v štiridesetih letih prekrižaril Italijo in Korziko. Nikoli ni 
mislil nase, na svoj počitek, na zdravje ali kakšno udobje. Umrl je 26. 
novembra 1751 v samostanu San Bonaventura v Rimu. 

SKUPAJ V DOBREM IN SLABEM

J
esen je posebno obdobje. Je čas, ko pobiramo sadove po vrtovih, nji-
vah, sadovnjakih in čas, ki naznanja, da se narava začenja umirjati 

in poslavljati od bujne rasti. Hkrati pa je tudi čas, ko se vse začenja na 
novo. 

Pred nami je bilo veliko novih načrtov za spremembe, novosti, letos 
pa še skrbi, kako ga izvesti in kaj ponuditi otrokom, če se bo stanje 
glede epidemije v državi poslabšalo. 

Ja, obeta se pestra jesen in zima. Predvsem pa veliko negotovosti, ki je 
posledica širitve koronavirusa in posledično omejitev gibanja, srečevanj.

Če pogledamo na družbeno dogajanje v Sloveniji, lahko čutimo ve-
liko razdvojenost na vseh področjih. Že samo razumevanje in odzivi 
na trenutno situacijo glede zaščite pred koronavirusom nas delijo na 
dva pola. 

Na eni strani so ljudje, ki se zavedajo posledic vse večje širitve okuž-
be ali jih je strah pred okužbo in se zato držijo vseh navodil za zaščito. 

SVETNIK MESECA / KARITAS
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In na drugi ljudje, ki v vsem vidijo teorije zarote, brezvezno paničarje-
nje in kompliciranje, navaden prehlad ter se jim zdi vsa zaščita nepo-
trebna. 

Nič kaj boljše ni tudi pri drugih aktualnih zadevah. Ali si za, ali 
proti. Zmerne, srednje poti skoraj ni več. Vse bolj postajamo nervozni 
in sovražni drug do drugega. Vse manj je strpnosti in dopuščanja, da 
ima morda še kdo prav. 

Kaj lahko sploh naredimo, da bi se situacija v družbi spremenila? 
Sama tako ali tako ne morem ničesar storiti. Na to pač nimam vpliva, 
je moj odgovor. Ali pač? Začeti moram doma, pri sebi. Govoriti in ži-
veti strpno, vključujoče, v spoštovanju vsakega posameznika. Vsak dan 
znova. Tudi ko padem in mi ne uspe, je treba zopet vstati. Že samo če 
zgledno spoštujemo predpise, je ključ do uspeha zelo blizu. Prijazna 
beseda pa ima še več uspeha.

Za to pestro jesen, ki je pred nami, imamo kar nekaj izzivov, ki lah-
ko v prihodnosti prinesejo spremembe. Upam, da jih bomo znali iz-
koristiti tako osebno kot v družbi, Cerkvi in Karitas. Da bomo lahko 
skupaj s svetim Frančiškom zapeli: Hvaljen, moj Gospod, za vse, kar 
nam naklanjaš!

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, 
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji 
in prinaša različno sadje 
in pisane rože z zelenjem. 
                            sv. Frančišek Asiški, Sončna pesem

POMOČ KARITAS:

Od vnovične razglasitve epidemije smo na Karitas prilagodili izva-
janje rednih aktivnosti tako, da zagotavljajo varnost nas prostovoljcev 
in ljudi, ki pridejo po pomoč.

Prav tako je Škofi jska karitas odprla telefonsko številko za psiho-social-
no pomoč (tel. 031 021 406 od pon. do petka od 9.00 do 16.00), ki je ena iz-
med pomembnejših komponent pomoči ob ponovno razglašeni epidemiji. 

KARITAS
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Mnogi prejemniki pomoči se že v normalnih razmerah le za silo 
znajdejo, ob teh izrednih razmerah pa so še bolj podvrženi stresu in 
stiski. Epidemija, še posebej za tiste, ki imajo težave v duševnem zdrav-
ju, predstavlja hudo stisko. Trenutno sicer še niso zaznali bistvenega 
povečanja klicev. Uporabnikom priporočajo, da se o aktivnostih Kari-
tas dodatno informirajo na www.karitas.si, kjer so na voljo številke za 
svetovanje po posameznih območjih.

Mladi iz youngCaritas – Mlade karitas, pa tudi ostali prostovoljci, 
se bodo s starejšimi družili prek telefona. Da bi premagali osamljenost 
starejših, bodo mladi prostovoljci redno na telefonski vezi s tistimi, ki 
potrebujejo spodbudno besedo in nekaj sogovornikovega časa. Pove-
zali se bodo tudi z nekaterimi domovi za starejše, kjer starejši po večini 
nimajo možnosti izhoda ali obiskov.

Vsi, ki bi želeli to obliko pomoči, se lahko vsak delovni dan med 
9. in 15. uro prijavijo na telefonu 069 928 187 in povezali jih bodo s 
prostovoljci.

POMOČ ŽUPNIJSKE KARITAS:

V 
Župnijski karitas Rakovnik tudi v času koronavirusa dežuramo 
in delimo pomoč ljudem v stiski. Ob zaščitnih ukrepih in s pred-

pripravo paketov delitev poteka na dvorišču pred prostori karitas. 
Ljudje so zelo hvaležni, da dobijo pomoč.

V času epidemije se zmanjšajo možnosti za opravljanje priložnost-
nega in nadurnega dela, s katerim se mnogi ohranjajo tik nad pragom 
revščine. Med novimi prosilci se pojavljajo tudi tisti, ki sicer niso izgu-
bili dela, živijo pa v težkih življenjskih okoliščinah. Med njimi je tudi 
velik delež takih, ki smo jim pomagali pred petimi in desetimi leti v 
času gospodarske krize in so se postavili na noge, v teh okoliščinah pa 
zopet potrebujejo pomoč. 

Tudi če ste v trenutni stiski, lahko pridete po paket ali pustite proš-
njo v sprejemnici župnije.

KARITAS
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V večjih prodajalnah Mercatorja po celi Sloveniji se je oktobra za-
čelo zbiranje pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike. 
Naša Karitas bo izdelke prevzela v trgovini Mercator Rakovnik in v 
Supernovi. V bližini blagajn so nameščene s plakati označene košare, v 
katerih se  zbirajo: osnovna živila (moka, sladkor, konzerve, namazi ..),  
živila za otroke (čokolade, namazi, kosmiči, razne kašice, čokolino …) 
ter izdelki za higieno (artikli za osebno higieno, pralni prašek, plenice 
in drugo). 

Hvala vsem darovalcem!
Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanjkuje sred-

stev (za plačevanje položnic, za dokup hrane) vas prosimo za pomoč 
(darujete lahko na TRR ali dar pustite v sprejemnici župnišča). Hvala!

V času, ko se ne smemo družiti, ne pozabimo na tiste, ki so sami 
ali v domovih. Tudi telefonski klic ali pa lepa kartica, pismo (sploh če 
to ustvarimo sami ali otroci) lahko polepša dan in pripomore, da smo 
povezani med sabo. 

Vsem želimo zdravja in zaupanje v Božjo navzočnost in usmiljenje!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v novembru: četrtek, 12. 11. 2020, od 17.00 do 19.00.
             v  decembru: četrtek, 17. 12. 2020, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

RAZVEDRILO

PTICE – »Zakaj ptice selivke letijo na jug? « – »Če bi šle peš, bi bile prepozne.«

KARITAS
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»Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali« (Mt 7,20).
Vedno bolj ugotavljamo, kako smo povezani med seboj in temu pri-

merno smo tudi odgovorni za svoja dejanja tako iz ljubezni do sebe in 
z odgovornostjo do bližnjega.

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.

To je obvezno priporočilo in tudi prošnja, saj v drugačnem primeru 
ogrožamo sebe in tudi druge.

Namesto da se jezimo, raši molimo drug za drugega!
Ko se vam zahvaljujem za vašo urejenost, vas še naprej prosim, bo-

dimo potrpežljivi in odgovorni do sebe in drugih.
vaš hvaležni župnik Mirko 

KOLEDAR: 

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 anima-
torje (ŠAP, AS).

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. 

NAPOVEDNIK



oktober, november 2020, številka 5VARUJ NAS MATI 24

TOR, 6. 10.:  ob 20.00 začetek katehumenata; po večerni maši moli-
tev pred Najsvetejšim za vse v stiski; ob 19.30 srečanje z 
Bogom (duhovni program za mlade).

ČET, 8. 10.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

NED, 11. 10.: 28. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; Ob 14.00 Skavtski prehodi. Sv. maša na Rakovniku. 

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. 
PET, 16. 10.:  Svete maše z ljudstvom odpovedane do preklica. Duhov-

niki mašujemo sv. maše po sprejetih namenih.
Sv. maše prek spleta iz Rakovnika ob delavnikih ob 18.30 in ob nedel-

jah ob 10.30.
Sv. obhajil  ob delavnikih  19.30 - 20.30; ob nedeljah 7.30 - 8.00, 9.00 

- 9.30 in 18.30 - 19.00.
NED, 18.10.: 29. nedelja med letom – misijonska nedelja; ob 15.00 

misijonska tombola (preko spleta).
ČET: 21.10.:   Ob 19.30 festival Ritem srca v Šentvidu.
NED: 25.10.:  30. nedelja med letom. Po sv. maši ob 10.30 je sledila 

prva Tematska e-kava, druženje preko zoom-a z gostinjo 
lajično misijonarko Brino (Madagaskar).

NOVEMBER 2020

Do preklica velja, sv. maš z ljudstvom ni. Duhovniki mašujemo sv. 
maše po sprejetih namenih.

Sv. maše prek spleta iz Rakovnika ob delavnikih ob 18.30 in ob 
nedeljah ob 10.30.

Sv. obhajil  ob delavnikih  19.30 - 20.30; ob nedeljah 7.30 - 8.00, 
9.00 - 9.30 in 18.30 - 19.00.
NED, 1. 11.:  praznik Vsi sveti. Po sv. maši ob 10.30 Tematska e-kava z 
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gostinjo terapevtko Špelo Tušek.
PON, 2. 11.:  spomin vseh vernih rajnih.
SRE,  4.11.:  Začetek redne letne vizitacije višjega predstojnika in-

špektorja g. Marka Košnika.
PET, 6. 11.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; možnost obiska 

bolnikov in starejših na domu. Ob 19.30 Šola za anima-
torje (ŠAP, AS) preko zoom-a.

SOB, 7. 11.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu. Srečanje za mi-
nistrante in pripravnike ob 16.30 na zoom povezavi.

NED, 8. 11.:  32. nedelja med letom zahvalna. Sv. mašo ob 10.30 vodi 
inšpektor Marko Košnik. Po sv. maši tematska e-kava na 
zoom-u z gostinjo Mojco Šimenc inšpektorica FMA.

PON, 9. 11.: ob 20.00 seja ŽPS-ja preko zoom-a v navzočnosti g. in-
špektorja.

TOR, 10.10.: ob 20.00 srečanje mentorjev SMC-ja z g. inšpektorjem 
preko zoom-a.

ČET, 12. 11.:  doma molitev za duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 15. 11.: 33. nedelja med letom. Sv. mašo ob 10.30 oblikujejo 

skavti. Po sv. maši koncert na zoom-u Grega Strajnarja.
TOR, 17. 11.: molitev osebno doma za vse v stiski.
ČET, 19. 11.:  doma molitev za duhovne poklice, družine in domovino.
SOB, 21.11.:  Srečanje za ministrante in pripravnike ob 16.30 na zoom 

povezavi.
NED, 22. 11.: Kristus kralj vesoljstva, Po sv. Maši ob 10.30 tematska 

e-kava na zoom-u. 
PON, 23.11.:  Obletnica spomina prihoda salezijancev na Rakovnik. 
TOR, 24. 11.: molitev osebno doma za vse v stiski.
ČET, 26. 11.:  doma molitev za duhovne poklice, družine in domovino.
SOB, 28.11.: Adventni oratorij, izdelovanje adventnih vencev prek 

spleta, e-delavnica. 
NED, 29. 11.: 1. adventna nedelja, Po sv. Maši ob 10.30 tematska e-

-kava na zoom-u.
PON, 30. 11.: spominski dan sv. Janeza Boska
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DECEMBER 2020

TOR, 1.12.:  molitev osebno doma za vse v stiski.
ČET, 3.12.:  doma molitev za duhovne poklice, družine in domovino.
PET, 4.12.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; možnost obiska 

bolnikov in starejših na domu. Ob 19.30 Šola za anima-
torje (ŠAP, AS).

SOB, 5.12.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu. Miklavževanje 
ob 16.00 (O načinu izvedbe boste obveščeni).

NED, 6.12.:  2. adventna nedelja prva nedelja v mesecu nabirka za 
svetišče; sv. maše ob 7.30, 9.00 10.30 in 18.30.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Jonatan Tomažič
Eva Spiridonović

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Amalija  Oven, 1938
Metod  Škerjanec, 1934

Jože  Fabjančič, 1939
Metodij Rigler, 1942
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Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk
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Župnijski urad Ljubljana Rakovnik

Rakovniška ulica 6, 1108 Ljubljana

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

www.rakovnik.si

zupnija.rakovnik@salve.si

smc.rakovnik@salve.si

Naučiti se moram, 
da bom drugim v pomoč, 

saj najlažje premagamo trpljenje, 
če pozabimo nase 

in pomagamo drugim.

Romano Guardini

mesec molitve za pokojne
Prejem popolnega odpustka je

podaljšan na ves mesec november.

župnijska Karitas 
Rakovnik 

dežurstvo v novembru: 
četrtek, 12. 11. 2020, od 

17.00 do 19.00.
 v decembru: 

četrtek, 17. 12. 2020, od 
17.00 do 19.00. 

TRR: 02058-0253398959  
NLB.  

Hvala za vsak dar.

V četrtek uro pred 
večerno sv. mašo

molimo za duhovne 
poklice, družine 

in domovino.


