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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 1,26–38
BOG SE HOČE RODITI V NAS

B
ožja beseda pred nas danes postavlja izziv, da bi znali tudi mi po 
Marijinem zgledu odgovarjati na Božja vabila, na njegove klice. 

Jezus se hoče učlovečiti, roditi v nas. Jezus ni le podoba iz knjige, naj 
bo še tako lepa. Ne bomo ga našli v lepih obredih in petju, če ne bomo 
odprli svojih src, da postanejo rodovitna njiva. Ne moremo biti za-
dovoljni s seboj, če se v vsakdanjem življenju nič ne ločimo od tistih, 
ki Jezusovega oznanila ne poznajo; če v tako imenovanih krščanskih 
družinah vladajo številne razprtije, če ni spoštovanja, ki je trden temelj 
za resnično ljubezen, če je premalo skrbi za duhovno rast vseh njenih 
članov; če imamo premalo poštenosti na delovnem mestu, če se bri-
gamo samo za svoje stvari in se ne menimo za ljudi okoli nas, ki so v 
potrebi, stiski, osamljenosti, obupu … Še marsikaj bi lahko našteli, če 
dobro pogledamo v Božje ogledalo svoje vesti. 
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Vse, kar takšnega najdemo, nam dopoveduje: Božja beseda v tebi še 
ni postala meso, tvoja vera je premalo učlovečena, premalo zasidrana 
v vsakdanje življenje. Mislim, da ta očitek velja vsakomur izmed nas. 
Površni smo, slabotni, prepustili smo se toku časa.

Kje naj poiščemo zdravilo? Samo eno je: prisluhniti Božjemu klicu, 
ki se dviga k nam z vseh strani – od ljudi, ki po Božji volji živijo z nami 
in ob nas v družini, na delovnem mestu, v šoli. Prisluhniti pozorno kot 
Marija. Naša človeška veličina je prav v tem, da skušamo uresničiti ti-
sto dobro, ki bi ga Bog rad storil v tem svetu preko nas. Na to meri naša 
prošnja, ki jo ponavljamo v očenašu: »Pridi k nam Tvoje kraljestvo!« 
Božje kraljestvo ne prihaja med donenjem fanfar, ampak v tišini, v pre-
prostosti vsakdanjega življenja. 

Obrnimo se k Materi Mariji z iskreno prošnjo: »Marija, nauči me 
reči ‚da‘ Kristusu, ki me kliče v ubogem, žalostnem, osamljenem člove-
ku, v mojih domačih, v sosedih, ki mi gredo včasih na živce in z njimi 
najraje ne bi imel nobenega opravka.«

Po: S. Čuk, Misli srca
            

ČAKAM, GOSPOD 

… 
da zaslišim trepet angelovih kril, da stečem za njim … za njo … 
kdo bi vedel pri angelih.

A stečem vsekakor.
Čakam, da po ozkih ulicah srca zavijem za njim ali za njo na dvori-

šče … preko dvorišča.
Da vstopim za njim, za njo, v tisto zadnjo kamrico, kjer se zasliši: 

»Naj se zgodi!«

UVODNIK
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Čakam, Gospod, da zaslišim odmev Marijinih stopinj, da se odpra-
vim za njo v višave razuma, da ji sledim po ozki in strmi poti …

Čakam, da krenem po poti, ki je z vsakim korakom ožja in bolj 
strma …

In grem za njo naprej in navzgor do vrat izza katerih zaslišim: »Bla-
gor in blagoslov!«

Čakam, Gospod, da zaslišim zven Jožefove sekire, da udari, da zare-
že v globino duše, da zaboli … Čakam, da odseka, da loči namene od 
želja, dejanja od besed, meso od duha …

Prisluškujem, kdaj kovina udari ob grčo in zapoje: »Ne boj se! Od 
Boga je!«

Čakam, Gospod, da zaslišim cesarjev razglas, da osedlam svojega 
osla in se napotim iz sebe na dolgo pot, naporno pot, da dam cesarju, 
kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega …

In grem od vrat do vrat, od človeka do človeka, od ene zavrnitve do 
druge … kot berač, kot zadnji berač, ki zanj ni prostora v mestu. 

Da dospem do samote, kjer se dopolnijo dnevi in zaslišim: »Slava 
Bogu in mir ljudem!«

Čakam, Gospod, da zaslišim angelsko petje … da pokleknem in re-
čem: »Moj Gospod in moj Bog!«

 Po: G. Čušin

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE

KOŠČEK RAJA

D
robno dejanje ljubezni 

je veliko boljše 
kot večurni prepir o tem, 
kdo ima prav.
Daj, ljubi mož, 
objemi svojo ženo, 

UVODNIK / KORAKI 
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prisrčno jo poljubi – in videl boš, 
da imata oba prav. 
In ti, ljuba žena, 
prav prisrčno se nasmej, 
kot si se znala nekoč, 
ko še ni bilo problemov.
Ne otežujta si vendar 
tako svojega življenja. 
Vajine lepe včerajšnje želje 
naj se uresničijo. 
Preprosta, iskrena ljubezen 
zmore vse. 
Malo pomežikni, 
nasmehni se, 
podari poljub, stisni roko 
ali stori kaj nežnega iz ljubezni – 
in med vama bo zasijalo sonce. 
Za vsakega človeka 
se odpira košček raja: 
ne uniči si ga sam!

Phil Bosmans, Živi vsak dan

KORAKI
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 9. 11. 2020

N
a srečanju ŽPS se nam je pridružil g. inšpektor salezijancev Mar-
ko Košnik, ker v teh dneh izvaja vizitacijo pri salezijancih in jo je 

opravil tudi pri nas. Ker smo predvidevali, da se vsi ne bomo udeležili 
videokonference, nam je postavil dve vprašanji – misli v razmislek:

-Kako vidite živost župnije Rakovnik (delovanje)?
-Kako vidite vključene sobrate pri tem delu in kje sebe samega pri 

delovanju in podpiranju živosti župnije?
Po uvodnem razmišljanju in molitvi smo prebra-

li svetopisemski odlomek Mr 5,35-43 in o njem razmislili.
G. Marko Košnik nam je povedal nekaj uvodnih misli:

-skupnost salezijancev živi za ljudi
-lepo je, da se kljub koronačasu lahko srečamo
-zahvalil se je vsem župnijskim delavcem (župnik, kaplana, mežnar) 
-zahvalil se je ŽPS za bližino, za našo pripravljenost, da smo vklju-

čeni
-vesel je, da veliko ljudi prihaja v našo cerkev (spoved, maše …)
-vesel je bil odziva na nedeljsko sveto mašo, ki jo je vodil
-spomnil nas je, da župnija ni le župnik in salezijanci, ampak tudi 

živost župnije
Člani ŽPS smo poskusili odgovoriti na vprašanji, ki nam ju je zasta-

vil, in smo razmišljali:
-župnija je živahna, ima življenje in veliko dejavnosti, oratorij
-mladinski center brez sobratov ne bi deloval
-urejenost cerkve
-veliko otrok gre h birmi, kje pa so potem
-premalo osebne povezave z duhovniki
-duhovniki so vedno pripravljeni na pogovor
-izgublja se zagnanost laičnih organistov
-imamo skupino za pare
-pri pevskem zboru je premalo duhovne podpore, včasih je vedno bila

UTRIP
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-mladino bo potrebno zgodaj vključevati v delo, pomoč Karitas, 
priprava jaslic … ker se potem čez leta obrestuje ... kako vzpodbuditi 
mlajše člane

-problem je pridobiti nove člane h Karitas
-tudi drugi (zunanji) ljudje, ki niso vključeni v našo župnijo (priha-

jajo na oratorij, v glasbeno šolo, na rojstnodnevne zabave …), pohva-
lijo, da je župnija živa

-veliko ponudbe, včasih še preveč
-pozitivno je, ker tudi v tem korona času ohranjamo stik
Tajnik ŽPS se je zahvalil salezijancem v zavodu, župniku, kaplano-

ma, sestram in inšpektorju, da imamo možnost, da sodelujemo z njimi.
Sestre so hvaležne, da so v salezijanski skupnosti in da se pri mašah 

na daljavo vključujejo družine in sodelujejo. Podpirajo nas z molitvijo. 
Organizirajo kuharske tečaje. Pomagajo v domu za ostarele in so na 
razpolago tudi pri inštrukcijah.

Prenos svete maše je dobro sprejet (tako čez teden kot ob nedeljah). 
Organizirano je dežurstvo pred cerkvijo. Oba kaplana se vključujeta 
v ZOOM (verouk, športniki, skavti …). Težko pa poskrbijo, da je v 
vsako skupino vključen duhovnik, predvsem takrat, ko ima več skupin 
srečanje hkrati.

Gospod župnik se nam je zahvalil za vse prispevke. Povedal je, da že 
težko opravlja vse delo. Skrbi za dve župniji in vedno težje vsemu sledi. 
V tem koronačasu je še večja obremenitev, ker je vsak večer v cerkvi 
obhajilo. Vedno je na razpolago po mobitelu (tudi izven uradnih ur).

G. inšpektor nam je ob zaključku povedal še nekaj misli. Eden od 
izzivov je poslušanje, da zna človek poslušati. Ima nas za odgovorne 
člane župnije, ki imamo odgovornost za živost župnije. Lahko prispe-
vamo, da bo župnija dobila živo hrano, živo vero. 

Salezijanci sami ne morejo odgovoriti na izzive. Pomembno je, da 
smo vključeni, da imamo odgovornost, da smo služabniki, služimo in 
smo dejavni člani žive cerkve.

Pomembno je tudi medsebojno sprejemanje. Med sabo smo različ-
ni. Tudi sobrati so med sabo različni, a si mora vsak prizadevati, da se 

UTRIP
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lahko vsaj osnovno sprejemamo. Tudi papež Frančišek pravi, da si ne 
smemo postavljati ograj.

Pomembno je tudi spremljanje misijonskega poslanstva. Moliti je 
potrebno za duhovne poklice in jih tudi izprositi. Kaj je misijon za žu-
pnijo?

G. Marko Košnik nam je povedal, da ima skupnost nalogo, ki jo bo 
poskusila v bodočnosti uresničiti s pomočjo ŽPS. Pripraviti bo potreb-
no vzgojno-pastoralni načrt, ki je orodje, ki pomaga, da salezijanska 
skupnost postane jedro. Del salezijanske skupnosti pa so tudi laiki.

Vzgojno-pastoralni načrt predvideva skupno pot, skupni pristop. 
Naloga ravnatelja in župnika je, da najdeta sodelavce, s katerimi skupaj 
pripravita vzgojno-pastoralni načrt. Pri tem bi morala vsaka panoga 
narediti kratko analizo (ŽPS – analiza župnije, glasbena šola, mladin-
ski center, dijaški dom in študentski dom) in poiskati nekaj skupnih 
izzivov. 

Ob zaključku se nam je g. inšpektor še enkrat zahvalil za to, kar 
delamo in za čas, ki smo ga namenili. Zaupa v to poslanstvo, ki nam je 
bilo dano preko župnije in naj skupaj zremo z upanjem v prihodnost.

Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

NOVEMBRSKI ŠAP IN AS

N
ovembra smo imeli ponovno srečanje Šole za animatorje in ani-
matorske skupine. Kljub srečanjem preko spleta naši pripravniki 

in animatorji niso obupali in še vedno vztrajno in z dobro voljo prido-
bivajo in poglabljajo svoja znanja s področja animatorstva.

Srečanje smo začeli s skupno molitvijo, nato pa smo se razdelili v 
posamezne skupine. Pri ŠAP 1 je bilo zelo pestro, saj je prišlo kar 14 
zagretih pripravnikov, s katerimi smo spoznavali različne tipe anima-
torjev, njihove prednosti in slabosti ter ugotavljali, kako lahko vsak tip 

UTRIP V SMC
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animatorja sodeluje v animatorski skupini. Pri ŠAP 2 je bila tema ko-
munikacija, debatirali so o vrstah le-te in se pogovarjali o svojih vlogah 
pri komunikaciji ena na ena ter pri komunikaciji v skupini. Animator-
ska skupina pa si je vzela za izziv animatorski spodbujevalnik o lepoti, 
temo pa so popestrili z videom. 

                                                                                         Karmen Žnidaršič

MLADINSKA SKUPINA  2020/21

P
o koncu poletnih dejavnosti smo tudi letos začeli z mladinsko sku-
pino. Na začetku v živo, potem pa smo se srečevali kar od doma. 

Skupaj smo preganjali dolgčas in pametno uporabili naše četrtkove ve-
čere z globokimi pogovori o temah, ki nas neprestano mučijo, vsak dan 
od jutra do večera.

Tudi to leto sta naše klepete do sedaj popestrila 2 gosta. Bolniški du-
hovnik Miro Šlibar nam je obogatil pogovor o bolniškem maziljenju, ki 
se je ujemal z našim programom tem zakramentov. Spustili smo se tudi 
v politične in življenjske debate.

                                                                                                Domen Jurkovič

FILMSKI VEČER

V 
petek, 20. 11. 2020, smo imeli prvi letošnji fi lmski večer, na kate-
rem smo si ogledali fi lm Potepuški maček Bob. Zaradi trenutne 

situacije je večer potekal preko Zooma. V filmu je predstavljena 
resnična zgodba odvisnika od drog, ki se mu življenje začne obra-
čati na bolje, ko v njegovo življenje vstopi ljubek oranžen maček, 
ki ga poimenuje Bob. Po filmu smo večer nadaljevali z debato, v 
kateri smo odprli veliko različnih tematik, saj film ponuja mnoge 
iztočnice za razmislek in pogovor. Naša razmišljanja smo usmerili 
tudi na področje vere in našega konkretnega življenja. Sama sem ta 

UTRIP V SMC
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večer dobila nekaj dragocenih spoznanj in glede na odzive verjamem, 
da so tudi drugi udeleženci dobili nekaj za svoje življenje. Ogled fi lma 
priporočam vsem, ki ga še niste gledali, saj verjamem, da vam lahko 
njegova vsebina ponudi veliko materiala za razmislek in konkretne 
spremembe v vašem življenju.

                                                                                Ana Dobnikar

PRAZNIČNA USTVARJALNA DELAVNICA

N
a mrzel novembrski večer, 24. 11. 2020, smo se različni mladi 
zbrali pred računalnikom in skupaj ustvarjali praznične voščil-

nice, ki smo jih kasneje poslali svojim najdražjim. Tokrat smo sodelo-
vali skupaj z Društvom za kulturo inkluzije, ki je dejavno predvsem v 
šoli Janeza Levca.

Prav vsak udeleženec je ustvaril edinstveno voščilnico, prisluhni-
li pa smo tudi odličnemu pevskemu nastopu dijakinje omenjene šole. 
Imeli smo se prav lepo, čas je še prehitro minil. Na koncu smo se od-
ločili, da bomo izdelane voščilnice poslali tudi na našo Karitas in tako 
polepšali praznični čas vsem, ki so bolni in starejši.

LJ2 NA DALJAVO

K
ljub temu, da nam je letos koronavirus preprečil, da bi imeli sreča-
nja v živo in bi se družili, mi še vedno ohranjamo stik in se videva-

mo, če ne drugače pa prek računalnika. Naša četina srečanja potekajo 
preko zooma in sicer eno uro ali manj. Tudi naši voditelji imajo kar 
preveč domišljije, kaj lahko počnemo prek zooma! Nazadnje so nam 
pripravili kviz o zavetnikih skavtov, kakšno stvar nam razložijo prek 
PowerPointa, po pošti pa so nam poslali tudi njihov avtorski adventni 
koledar. Šli smo se tudi igro, ko smo doma iskali predmete iz različnih 
držav in na koncu smo ugotovili, da zavzemamo kar 85% celega sveta! 

UTRIP V SMC
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Po zoomu imamo tudi svete maše, na začetku leta pa se nam je celo 
uspelo dobiti v živo na Rakovniku. Ker smo trenutno omejeni na lju-
bljansko občino in ne moremo nikamor na izlet, so voditelji sestavili 
orientacijo po Ljubljani, pri kateri z zemljevidom hodiš (ali se pelješ 
s kolesom) od ene točke do druge. Na vsak postaji dobiš eno kratko 
nalogo, npr. sestaviti kratko pesmico o našem stegu, iz naravnih ma-
terialov na tla narisati stopinje ene živali, poiskati tri drevesa, njihove 
liste in plodove … Vse naloge so bile res super-zabavne! Saj je res, da 
se prek zooma da delati veliko zabavnih reči (skribblio je super!), a še 
vseeno vsi komaj čakamo, da se bomo lahko spet družili in imeli sre-
čanja v živo!

Klara Burnik, skrbna kuna

SPLETNI ADVENTNI ORATORIJ

L
etos je ADVENTNI ORATORIJ 2020 potekal nekoliko drugače, 
po spletu. Koronačas je marsikaj obrnil na glavo in nas potisnil v 

kotičke naših domov ter v bolj tesne družinske stike.
A mi se ne damo. Naredili smo spletni oratorij, ki ga je obiskalo več 

kot 420 obiskovalcev. Veseli smo tega, še posebej, če je koga spodbudil 
k večji ustvarjalnosti doma, k medsebojni povezanosti in k večjemu 
zavedanju duhovne poti, na katero nas vabi ADVENT – ČAS PRIČA-
KOVANJA ODREŠENIKA. Gospod kaplan Janez je pritegnil k sodelo-
vanju gospo Veroniko, ki je pokazala, kako se naredi lep zelen adventni 
venec, da ne bi imeli preveč težav z izdelovanjem. Bila sta še dva zelo 
spretna fanta Blaž in Danijel, ki sta uporabila deščice in školjke z veliko 
simbolike. Bravo! Verjamem, da ste našli ideje, kako narediti najlepši 
adventni venček, ga poslikati in poslati v SMC za izbor najlepšega.

Kratka kateheza s. Ivanke pa je imela zlato nit v odkrivanju sve-
tilnikov, ki so Božja beseda adventnih nedelj. Prvo vabilo, je vabilo k 
POZORNOSTI do Boga, do bližnjih, predvsem pa do Svetega Duha, ki 
bdi nad nami in pazi, da ne zaidemo z Gospodove poti. 

UTRIP V SMC
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Drugo vabilo je k SPREOBRNJENJU srca, h kesanju in poboljšanju, 
a ne brez Božje pomoči, ki jo dobimo v molitvi. 

Tretje je vabilo k DOBRODELNOSTI, ki nam jo je z življenjem po-
kazal misijonar dr. Janez Janež. Vsako drobno dejanje dela svet lepši, 
boljši in bolj Božji. 

Četrti svetilnik na adventni poti pa je Marijin DA, Marijin ZGODI 
SE. Prosimo jo, naj bo naša Mati, Vodnica in Priprošnjica, da bi se zgo-
dil BOŽIČ v vsakem izmed nas, kakor se je to zgodilo v Brezmadežni 
devici Mariji.   

                                                                              sestra Ivanka Zakrajšek 

3. SREČANJE ŠAP+AS

V 
petek, 4. 12., smo imeli mladi animatorji 3. srečanje ŠAP-a in AS-a 
preko ZOOM-a. Naše srečanje se je začelo z uvodno molitvijo, v 

njej smo slišali zgodbo o štirih svečah, vsaka izmed njih je predstavljala 
eno izmed dobrin miru, vere, ljubezni in upanja. Nauk zgodbe je bil, da 
dokler gori zadnja sveča, ki predstavlja upanje, lahko prižgemo nazaj 
tudi ostale, ki ponazarjajo mir, ljubezen in vero. 

Po uvodni molitvi smo se razdelili po skupinah ŠAP in AS, znotraj 
katerih je vsaka skupina imela svoj program, ki nam je pomagal, da po-
stanemo boljši animatorji. Program po navadi vsebuje uvodno dejav-
nost, da se malo sprostimo, nato poteka pogovor o določeni temi kot 
so kateheze, delavnice, komunikacija v skupini in podobno, udeleženci 
skupin pa imajo lahko tudi nalogo, da za vajo kaj organizirajo ali pona-
zorijo. Po končanem delu po skupinah smo se vsi vrnili v glavno sobo, 
kjer smo naše druženje nadaljevali z igranjem kviza Moja Slovenija.

                                                                                                 
Blaž Kovačič

UTRIP V SMC
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MIKLAVŽEVANJE

K
ot vsako leto je tudi letos otroke obiskal sv. Miklavž. Zaradi vsem 
dobro znane situacije z virusom je letošnji obisk potekal malo dru-

gače; otroci so skupaj s starši spremljali dramsko igrico in Miklavžev 
nagovor preko youtube prenosa v svojih toplih domovih. V dramski 
igrici sta se dva angela pripravljala na Miklavžev prihod, ko sta ugoto-
vila, da sta pozabila zlato knjigo. Medtem ko sta jo šla iskat, je parkelj 

UTRIP
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želel uničiti miklavževanje, vendar mu to ni uspelo. 
Končno je napočil trenutek, ko je v cerkev prišel sv. Miklavž in nago-
voril otroke. Pohvalil jih je, da so bili v tem letu zelo dobri, veliko so 
si pomagali in tudi njemu so poslali veliko risb in pisem, zato letos ne 
bo nikomur dal šibe, ampak bodo vsi dobili darilo, ki jim ga je kasneje 
Miklavž poslal kar po pošti. Obisk sv. Miklavža je bil zelo lep. Otroci in 
tudi malo večji otroci;) smo se ga zelo razveselili in komaj čakamo, da 
nas naslednje leto spet obišče. 
Da je dogodek potekal tako dobro in lepo, se iskreno zahvaljujemo 
Klavdiji Žnidaršič, ki je napisala dramsko igro, Samu Remcu, ki je po-
skrbel za spletni prenos, še posebej velik hvala pa gre družini Žukovec, 
ki je poskrbela za celotno organizacijo in dramsko uprizoritev. 

        

BLAGOSLOV NOVEGA KIPA 

LURŠKE MARIJE NA RAKOVNIKU

S
alezijanski inšpektor Marko Košnik je na praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije, 8. decembra 2020, kljub slabemu vremenu 

in omejitvam zaradi covida-19 blagoslovil novi kip lurške Matere Božje 
in urejeno okolico pri lurški votlini na Rakovniku.

V uvodnem pozdravu sobratom v skupnosti, ki so se zbrali ob ka-
peli, ter župljanom in romarjem, ki so blagoslov spremljali v neposre-
dnem prenosu, je ravnatelj Marjan Lamovšek vse romarje, obiskovalce 
Rakovnika in salezijansko poslanstvo izročil v varstvo Mariji.

Arhitekt Matej Kotnik, ki je pripravil načrte za ureditev, je orisal 
minimalne novosti pri ureditvi. Ob votlini sedaj stoji svečnik po vzoru 
svečnika iz votline obiskanja v Lurdu. Sveče so tako dobile svoje mesto, 
k Mariji pa se zatekamo s svojimi priprošnjami in zahvalami. Na drugi 
stani je postavljen prostor za zahvale, kjer so svoje mesto dobila vidna 
znamenja, table in slike zahval in priprošenj k Mariji. Hvaležnost je te-
melj radosti in to lahko vsak pokaže z zapisom, predmetom, simbolom. 

UTRIP
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Vero ponosno izpovedujemo in prav je, da to tudi javno pokažemo. S 
tem pričujemo drugim, da se zatekamo k Mariji, sploh v teh časih, ko 
ni najtežja bolezen covid-19, temveč bolezen naših duš.

Pred samim blagoslovom je inšpektor Marko Košnik povzel namen 
postavitve lurške kapele na Rakovniku in smisel blagoslova novega 
kipa.

»Na dan Brezmadežne blagoslavljamo kip lurške Matere Božje. Ko 
se je Marija leta 1858 prikazala Bernardki, je o sebi rekla: ‘Jaz sem Brez-
madežno spočetje.’ S tem je Marija potrdila, kar je Pij IX. določil v do-
gmi o Marijinem Brezmadežnem spočetju leta 1854.

Od takrat Marijina prikazovanja v Lurdu navdušujejo svet. Na mno-
gih krajih so začeli graditi lurške votline oz. kapelice, da bi to Marijino 
sporočilo ostalo živo. Tako tudi na Rakovniku. Le tri leta po prihodu 
salezijancev je, ob 50. obletnici dogme o Marijinem Brezmadežnem 
spočetju, iz vrst sotrudnikov prišla pobuda, da bi postavili kapelico 
lurške Matere Božje. Takratni ravnatelj Angel Festa je intenzivno pri-
pravljal gradnjo cerkve Marije Pomočnice. Po blagoslovu temeljnega 
kamna za svetišče (1904) je podprl idejo, da bi pod vznožjem Golovca 
postavili kapelico lurške Marije. Votlina blizu rakovniškega gradu je 
spominjala na lurško votlino. Toda junija 1905 ga je prehitela smrt. Ka-
pelico so blagoslovili pred 115 leti, 22. oktobra 1905, njemu v spomin 
in kot pospeševanje pobožnosti do Marije. Takrat so kupili Marijin kip. 
Rakovnik je postal prostor Marijinega češčenja. Od takrat je na Rakov-
niku znana procesija s kipom Marije Pomočnice.

Lurška kapelica je dobila nov pomen, ko so v začetkih osamosvoji-
tve uredili celotno votlino tudi s priprošnjo za slovenski narod. V da-
našnjih težkih in zahtevnih časih doživljamo novo prelomnico. Pred 
nami je nov kip, posnetek originala, ki ga je izdelal restavrator Aleš 
Vene ter nov kovani svečnik in Marijin spominski kotiček, ki ju je izri-
sal arhitekt Matej Kotnik. 

Obnovo je sprožil neznan darovalec s svojim velikodušnim darom. 
Taki darovi so vedno znak Božje previdnosti. Z velikodušnimi daro-
vi se je obnavljal celoten Rakovnik. Ob smrti našega sobrata Matilda 

UTRIP
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Domića se je letos avgusta porodila želja, da dokončno uredimo tudi 
novo kapelo v Majcnovem domu, da bo postala srce vsega vzgojnega in 
pastoralnega dela na Rakovniku. Čakamo pa še, da Marija odpre srce 
kakemu od velikodušnih darovalcev. 

Ta nov kip blagoslavljam v veri in priprošnji za slovenski narod, za 
rešitev iz te epidemije. Že leta opazujem mnoge obiskovalce kapelice. 
Mladi, stari, premožni, reveži, samski, zaljubljeni pari … Ni dneva, da 
kdo ne bi prižigal sveče in prosil … Na to spominjajo table, podobice in 
slike, ki so sedaj našle svoje mesto v Marijinem spominskem kotičku.

Salezijanci v svoji posvetilni molitvi vsak dan molimo: ‘Brezmade-
žna Marija Pomočnica’. Naj bo ta vzklik in mnogi drugi vzkliki k Mariji 
pogosto na naših ustnicah. To je za nas vir upanja. Pojdimo z Marijo 
na pot skozi adventi čas, kajti želimo biti Jezusovi apostoli in pričevalci 
upanja za ta svet.«        

Marko  
                          

UTRIP
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TO JE TISTI DRUGI

G
ospod, to je tisti drugi,

s katerim se ne razumem.
Tvoj je, 
ti si ga ustvaril.
Četudi nisi hotel, 
si ga pustil takšnega, 
kot je sedaj.
Če ga ti prenašaš, moj Bog, 
ga bom tudi jaz prenašal in prenesel, 
kakor ti nosiš in prenašaš mene.
Amen.

Youcat – Molitvenik za mlade, Karl Rahner

ČUDEŽ

B
og je ljubezen zate in zame, vsak dan in vsako leto.

Bog je ljubezen v tebi in meni.
Naj postane še danes vidna in otipljiva v dobrem delu, prijaznosti in 

dobroti, v razumevanju drugih, odpuščanju, v tolažbi, ki jo prinašamo. 
In Bog bo zate storil čudež. 
Nihče ne bo vedel, toda za božič bo tvoje srce prekipevalo od vese-

lja.
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

ZA MLADE
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23. december
JANEZ KANCIJ

Ž
ivel je na Poljskem. Bil je dobrega srca ter zelo občutljiv za napake 
in grehe proti krščanski ljubezni, zlasti za obrekovanje in opra-

vljanje, v čemer se v večji ali manjši meri pregrešimo vsi. Sam se je teh 
napak skrbno varoval in se trudil, da bi tudi druge od njih odvrnil. 
Priimek Kancij je dobil po latinskem imenu Cantius (Kancius) svojega 
rojstnega mesteca Kenty blizu Krakova. Rodil se je leta 1397 in postal 
duhovnik. Nekaj časa je deloval v dušnem pastirstvu, toda zaradi nje-
gove učenosti so ga predstojniki imenovali za bogoslovnega profesorja 
na krakovski univerzi. Kot profesor je bil zelo naklonjen študentom 
in skrbel je za njihov telesni in dušni blagor. Delal je dobro, kjer je le 
mogel, tako med študenti kot med mestnimi reveži. Sproti je razdal 
vse, kar je imel: denar, obleko, obutev. Sam je živel izredno skromno 
in se kar naprej postil in pokoril. Tudi k temu ga je gnala ljubezen do 
bližnjega: s svojo spokornostjo je hotel zadoščevati Božji pravičnosti 
za številne grehe, ki jih je videl okrog sebe. Svojim zadostilnim spo-
kornostim je pridruževal tudi svojo vsakdanjo mašo in pogost obisk 
Najsvetejšega.  Romal je v Jeruzalem, da bi se mogel čim bolje vživeti v 
posamezne prizore Jezusovega trpljenja. Malo pred smrtjo je vse svoje 
premoženje zapustil revežem. Umrl je 24. decembra 1473 in je poko-
pan v vseučiliški cerkvi sv. Ane v Krakovu. Med svetnike ga je prištel 
papež Klemen XIII. leta 1767.

28. december
NEDOLŽNI OTROCI

V 
zvezi z božičnim praznikom Cerkev že od 5. stoletja naprej obhaja 
spomin nedolžnih betlehemskih otrok. K praznovanju tega pra-

znika nas na še poseben način vzpodbudi Matejev evangelij, ki pravi, 
da so modri z Vzhoda, ko so prišli blizu Betlehema, da bi se priklo-
nili novorojenemu Kralju, vprašali Heroda za kraj njegovega rojstva. 

SVETNIK MESECA



december 2020, številka 6VARUJ NAS MATI 18

Kralj Herod se je prestrašil ob tej novici in je skrbno in pretkano 
naročil modrecem, naj mu povejo vse, kar vedo o novorojenčku, da 
bi se mu šel tudi on poklonit. Modri so sledili zvezdi in se napotili v 
Betlehem. Po opozorilu angela se niso vrnili v Jeruzalem, ampak so 
šli domov po drugi poti. Herod se je razjezil, ko je videl, da so ga pre-
varali in da njegova zlobna namera ni uspela. Zato je ukazal, naj v Be-
tlehemu in okolici pobijejo vse moške potomce, ki so mlajši od dveh 
let. Tako se je hotel znebiti po prerokih napovedovanega judovskega 
kralja. A Jezus se je rešil, ker je angel sporočil Jožefu Herodovo name-
ro in je Jožef z otrokom in Marijo zbežal v Egipt. Človeško gledano 
so betlehemski otroci umrli kot nedolžne žrtve, v luči nedoumljivih 
Božjih načrtov pa kot pričevalci za Kristusa. S praznikom nedolžnih 
otrok je po marsikaterih krajih povezan tudi običaj tepežkanja, ki mu 
zato pravijo »tepežni dan« ali »pametiva«. 

                                                            
LUČ SVETA

A
dventni čas je za kristjane poseben čas, ker nas vabi, da se spomni-
mo na preteklost, nas spodbuja, da živimo v sedanjosti in da se 

pripravimo na bodočnost.
Advent: čas pričakovanja, čas upanja, čas luči. 
Čakamo Gospoda, Odrešenika!
A Jezus Kristus je že prišel. Rodil se je pred dobrimi 2000 leti v Be-

tlehemu. Živel je na zemlji, učil, ozdravljal ljudi, trpel, umrl, vstal od 
mrtvih in šel v nebesa. Njegovo rojstvo in življenje je bilo nekaj edin-
stvenega v zgodovini človeštva. Hkrati pa je učil, da je sredi med nami, 
ko sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. 

Pri vsaki sveti maši je navzoč v podobi kruha in vina. V nas je, kajti 
takrat, ko ga ljubimo, kot sam pravi, bosta On in Oče prišla k nam in 
se naselila v nas.

SVETNIK MESECA / KARITAS
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Adventni in božični čas je čas, ko naše sobe postanejo svetišča. V 
adventu prižigamo sveče na adventnem venčku, pozneje postavimo ja-
slice in postavimo vanje novorojenega Jezusa. 

Če nimamo možnosti za jaslice ali venček, je primerna vsaka sveta 
podoba ali kipec Marije, da ob njem molimo in blagoslovimo prostore, 
kjer bivamo. 

Ne opuščajmo molitve, hvalimo Gospoda, se mu zahvaljujmo in ga 
prosimo.

Ko smo »prikrajšani« za srečevanje z Gospodom pred oltarji naših 
svetišč, postajajo še močnejša žarišča topline naše družine, naši domo-
vi.

Vsaka nova lučka na adventnem vencu prinaša nov »ogenj« za člo-
veka, človeštvo. Se znam ustaviti ob tej svetlobi in poiskati pravo sve-
tlobo, ki me bo »presvetlila, prežarila« tudi letos, mi dala nove moči in 
me ogrela za vse dobro ter mi pokazala nove poti Dobrote za ta svet in 
za večnost? 

Čeprav se ne moremo osebno srečevati ter so nam odsvetovani ob-
jemi in dotiki, sem prepričana, da se kljub temu ustavljamo pred Go-
spodom in je hvaljen v svetiščih naših družin.

Jezus v hlevčku je naš Emanuel, naš Odrešenik, naš brat in prijatelj, 
naš Gospod in Bog. Bodimo prepričani: Bog je oče, Oče, bogat z ljube-
znijo in usmiljenjem!

Jezus Gospod,  Ti Luč si notranja.  
Daj, da sprejmem vso Tvojo Ljubezen.

POMOČ ŽUPNIJSKE KARITAS:
V župnijski Karitas Rakovnik tudi v času koronavirusa dežuramo in 

delimo pomoč ljudem v stiski. Ob zaščitnih ukrepih in s predpripravo 
paketov delitev poteka na dvorišču pred prostori karitas. Nekaterim 
pomoč odpeljemo tudi na dom. Ljudje so zelo hvaležni, da dobijo po-
moč.

Če ste v trenutni stiski, lahko pridete po paket ali pustite prošnjo v 
sprejemnici župnije.

KARITAS
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V večjih prodajalnah Mercatorja po celi Sloveniji poteka zbiranje 
pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike. Naša Karitas 
izdelke prevzema v trgovinah 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, namaze, kosmiče, razne kašice, čokolino…) ter iz-
delki za higieno (za osebno higieno, pralni prašek, plenice in drugo). 
Hvala za vsak dar!

ZAHVALA VSEM DAROVALCEM!
Hvala vsem, ki ste v novembru in decembru za Župnijsko karitas 

Rakovnik darovali tako denarna nakazila kot hrano! 
Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanjkuje sred-

stev (za plačevanje položnic, dokup hrane) vas prosimo za pomoč (da-
rujete 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, duhovno doživete božične praznike in blago-
slovljeno novo leto!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v januarju: četrtek, 21. 1. 2021, od 17.00 do 19.00.
v februarju: četrtek, 25. 2. 2021, od 17.00 do 19.00.

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

KARITAS
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RAZVEDRILO

JAJCA – Učiteljica: »Janezek, prosim, povej mi, zakaj kokoši nesejo 
jajca?« – Janezek: »Če bi jih metale, bi se vsa razbile.«

                                                                       
Lk 2,15–20 in Jn 1,1–18                               

»NAŠLI BOSTE DETE«

M
nogi veliki svetniki pričujejo o tem, da so v svojem duhovnem 
življenju večkrat doživljali »noč vere«, obdobja, ko niso zazna-

vali Božje bližine, ko se je zanje nebo zaprlo, ko se jim je zdelo, da se je 
Bog umaknil. V takih trenutkih se je pokazala prava moč in vrednost 
njihove vere, ko so »upali proti upanju«, vztrajali v veri, kljub vsemu.

Tudi Marija je doživljala tako »noč vere«. Pot v Betlehem, zavrnitev 
trdosrčnih ljudi, ki za prihajajočega otroka niso našli prostora v svojih 
bivališčih, rojstvo v hlevu, med živalmi, vse to je bila za Marijo grenka 
preizkušnja njene vere. Sveta noč je bila zanjo in za moža Jožefa v re-
snici temna noč, v kateri sta morala pokazati vso trdnost vere in vztra-
jati v upanju na izpolnitev nedoumljivih Božjih načrtov. Načrt Božje 
previdnosti pa je bil prav v tem, da se njegov Božji Sin rodi v skrajni 
revščini. Bog je hotel, da njegov Sin ne stopi v blaginjo sveta, ampak da 
se utelesi v ljubezni materinskega srca. Marijina naloga je bila v tem, 
da je Odrešenika sveta v imenu nas vseh pričakala z vero in ljubeznijo. 
Odrešenik prihaja, da pridobi srca ljudi in jih odreši. Za to pa sta po-
trebni vera in ljubezen.

Če je Božji glas utihnil v betlehemski votlici, pa se je na bližnjih 
gričih znova oglasil. Pastirjem, ki so stražili črede, se je prikazal angel 
Gospodov in jim oznanil čudovito novico. Nenavadna situacija! Bog je 
spregovoril pastirjem, ki so jih ljudje zaničevali. Prav njim Bog pošilja 
svojega glasnika, da jim razodene veliko novico in jih naredi za svoje 
pričevalce. Izpolnjuje se Marijina napoved, da bo Bog »mogočne vrgel 
s prestola in povišal nizke«.

NAPOVEDNIK
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Pastirji so verjeli angelu, šli so na pot, padli pred dete in ga počasti-
li. Hvalili so Boga ter oznanjali vsem, kar so videli. Marija pa je vse to 
ohranila v sebi in premišljevala v svojem srcu. 

Božji načrti so mnogokrat tako nedoumljivi, da je potrebno o njih 
premišljevati, jih presojati in spoznavati v luči vere, da jih moremo ra-
zumeti in izpolniti. 

Po: J. Kužnik, Kraljica družine

Naj vam Novorojeni  podeli milost slišati Njegov glas in naj vas v 
novem letu 2021 spremlja Božji blagoslov!

vaš hvaležni župnik Mirko 

KOLEDAR: 

DECEMBER 2020

D o preklica velja, da sv. maš z ljudstvom ni. Duhovniki mašujemo 
sv. maše po sprejetih namenih. 

Sv. maše prek spleta iz Rakovnika so ob delavnikih ob 18.30 in ob 
nedeljah ob 10.30 na povezavi: https://rakovnik.si/prenosi-svetih-mas/

Delitev sv. obhajila in sv. spoved poteka ob delavnikih 19.30–20.30; 
                                         ob nedeljah 7.30–8.00, 9.00–9.30 in 18.30–19.00.

Preko spleta potekajo tudi vse druge dejavnosti v župniji in SMC-ju.

TOR, 1. 12.:  molitev doma – za vse v stiski.
ČET, 3. 12.:  molitev doma – za duhovne poklice, družine in domovino.
PET, 4. 12.:  p rvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; možnost obiska 

bolnikov in starejših na domu; šola za animatorje.
SOB, 5. 12.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; prenos mi-

klavževanja ob 16.30.
NED, 6. 12.:  2. adventna nedelja; pri sv. maši sodelujejo letošnji bir-

manci; gost na e-kavi po sv. maši je Klemen Balažič 

NAPOVEDNIK
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(tema: prek dobrote krepimo vero).
PON, 7. 12.:  katehetski odbor.
TOR, 8. 12.: Brezmadežna; blagoslov obnovljenega kipa in ureditve 

lurške kapele ob 115-letnici.
ČET, 10. 12.:  molitev doma – za duhovne poklice, družine in domovi-

no.
SOB, 12. 12.:  ministrantsko družabno srečanje.
NED, 13. 12.: 3. adventna nedelja; po sv. maši je gost na e-kavi p. Silvo 

Šinkovec (tema: sveti večer in blagoslov).
TOR, 15. 12.: molitev doma – za vse v stiski; sestanek glasbenega od-

bora.
SRE, 16. 12.: začetek božične 9-dnevnice preko spleta ob 18. uri; s pe-

tjem pri 9-dnevnici sodelujejo družine. Vsak dan nekdo 
od staršev bere zgodbo iz Božične devetdnevnice 2020. 
Po 9-dnevnici imajo letošnji birmanci vsak dan polurno 
srečanje.

ČET, 17. 12.:  božična 9-dnevnica preko spleta ob 18. uri; madinski 
gost na mladinskem verouku škof Peter Štumpf.

PET, 18. 12.: božična 9-dnevnica preko spleta ob 18. uri; adventni du-
hovni večer za mlade preko spleta ob 19.30; pripravljajo 
člani skupine Navdih skupaj z animatorji.

SOB, 19. 12.:  božična 9-dnevnica preko spleta ob 18. uri; ministrant-
sko srečanje.

NED, 20. 12.: 4. adventna nedelja; pri sv. maši ob 10.30 sodeluje 5.r.; 
gostja na e-kavi je animatorka družabnih plesov Ana Hr-
bljan; božična 9-dnevnica ob 18. uri preko spleta.

PON, 21. 12.: božična 9-dnevnica preko spleta ob 18. uri.
TOR, 22. 12.: božična 9-dnevnica preko spleta ob 18. uri; zadnji dan 

verouka pred počitnicami.
SRE, 23. 12.:  božična 9-dnevnica preko spleta ob 18. uri.
ČET, 24. 12.:  sveti večer; božičnica preko spleta ob 18. uri; animatorji 

bodo za uvod vnaprej posneli kratko božično zgodbo.
 polnočnica ob 24.00 preko prenosa iz naše cerkve.

NAPOVEDNIK
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PET, 25. 12.:  BOŽIČ; sv. maša je ob 10.30 in po njej e-kava, voščila in 
druženje.

SOB, 26. 12.: sv. Štefan; koledniki preko spleta, prijave na naši spletni 
strani; sv. maša ob 18.30.

NED, 27. 12.: sveta družina; sv. maša je ob 10.30; po njej e-kava s pred-
stavitvijo slik letošnjih domačih jaslic.

PON, 28. 12.: nedolžni otroci; sv. maša preko spleta ob 18.30.
TOR, 29. 12.: božična osmina; sv. maša preko spleta ob 18.30.
SRE, 30. 12.: božična osmina; sv. maša preko spleta ob 18.30.
ČET, 31. 12.: drugi sv. večer; sv. Silvester; sv. maša preko spleta ob 18.30.

JANUAR 2021

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

Sv. maše prek spleta iz Rakovnika so ob delavnikih ob 18.30 in ob 
nedeljah ob 10.30 na povezavi: https://rakovnik.si/prenosi-svetih-mas/

Delitev sv. obhajila in sv. spoved poteka ob delavnikih 19.30–20.30; 
                                         ob nedeljah 7.30–8.00, 9.00–9.30 in 18.30–19.00.

Preko spleta potekajo tudi vse druge dejavnosti v župniji in SMC-ju.

PET, 1. 1.:  novo leto; prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; sv. 
maša preko spleta ob 18.30. 

SOB, 2. 1.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu. 
NED, 3. 1.:  2. božična nedelja; sv. maša ob 10.30 in po njej e-kava z 

gostom.
PON, 4. 1.:  katehetski odbor.
TOR, 5. 1.:  tretji sv. večer; sv. maša preko spleta ob 18.30.
SRE, 6. 1.:  sv. trije kralji; sv. maša preko spleta ob 18.30.
ČET, 7. 1.:  nadaljevanje rednega verouka.
SOB, 9. 1.:  ministrantsko srečanje. 
NED, 10. 1.:  Jezusov krst; s v. maša ob 10.30 in po njej e-kava z gostom.

NAPOVEDNIK
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V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Metodij Rigler, 1942
Marica Šivec, 1929

Marjan Jevnikar, 1935
Matejka Zidar, 1971
Frančiška Grm, 1942
Marija Lakner, 1950

Stanislav Bravič, 1949
Jožef Pavlič, 1941

Matija Simeon Kristan, 1937
Ana Žganjar, 1935
Srečko  Figar, 1941
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slike:  ŠAP in AS
 Mladinski verouk
 Adventni oratorij
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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

Pošten mož rajši manj obljubi, 
pa več izpolni.

bl. Anton Martin Slomšek

KOLEDNIKI  letos malo drugače
26. december 2020

Obiskali vas bodo prek
 zoom povezave.

Prijavite se na spletni strani: https://
rakovnik.si/koledniki/

župnijska Karitas 
Rakovnik 

dežurstvo v januarju: 
četrtek, 21. 1. 2021, od 

17.00 do 19.00.
v februarju: 

četrtek, 25. 2. 2021, od 
17.00 do 19.00.

TRR: 02058-0253398959  
NLB.  

Hvala za vsak dar.

Vsak četrtek 
  smo povabljeni,

da molimo za
 duhovne poklice, 

družine in domovino.


