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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Jn 1,35-42
POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU

N
eki pater piše, da je nekoč obiskal bolno ženo v njeni revni sobici 
in zazdelo se mu je, da žari kot topla luč. V dno srca so se mu 

vtisnile njene besede: »Veste, ni mogoče biti zadosti hvaležen Bogu za 
to, da sta naša bolezen in naše trpljenje odrešujoča in sta lahko ude-
ležena pri odrešenjskem trpljenju.« Apostol Pavel nam v drugem be-
rilu današnje nedelje kliče: »Mar ne veste, da so vaša telesa Kristusovi 
udje? Mar ne veste, da je vaše telo, ki ga imate od Boga, tempelj Svetega 
Duha, ki je v vas? Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« Tako za njo, 
kot za mnoge, ki so ji podobni v mišljenju, velja Župančičev zapis v eni 
njegovih pesmi: »Telesa naša – vrči dragoceni.«

Eden najbolj otipljivih znakov izprijenosti sodobnega sveta, katere-
ga »vera« je uživaštvo, je zlorabljanje človeškega telesa za uživanje. Celo 
nedolžnim otrokom ni prizaneseno! Koliko je nespodobnosti v govor-
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jenju in obnašanju v skupnostih, kjer živijo in delajo različni ljudje! 
Neka tovarniška delavka pripoveduje, da v njeni tovarni od petdesetih 
delavk, po večini mater, samo dve ne sodelujeta pri splošnem kvanta-
nju in nespoštljivem govorjenju. In najbrž so povrh vsega mnoge od 
njih celo »krščanske« žene! Neka druga žena, uslužbenka, pa pove, da 
si vpričo nje sodelavci ne upajo govoriti nespoštljivo. Če jim kdaj uide, 
se ji opravičijo. Pred njeno plemenitostjo si ne upajo govoriti umazano.

Tudi iz nas bi moralo dihati spoštovanje do teh vrednot. Zlasti bi 
se morale zanje zavzemati naše žene in dekleta, ki so že po naravi bolj 
dovzetna za plemenito spoštovanje. Že od stvarjenja, na poseben način 
pa od »preustvarjenja«, ko je Bog sprejel človeško telo, so naša telesa 
»vrči dragoceni«. So bivališče Božjega duha, zato jih ne smemo poni-
ževati na stopnjo orodja za užitke. Če iskreno spoštujemo človeka kot 
osebo, kot Božjega otroka, moramo spoštovanje izkazovati tudi njego-
vemu telesu.

Po: S. Čuk

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva 
izmed njegovih učencev. 

Ozrl se je na Jezusa, 
ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« 

Učenca sta slišala, 
kaj je rekel, 

in odšla za Jezusom. 
Jezus pa se je obrnil, 

in ko je videl, 
da gresta za njim, 

UVODNIK
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jima je dejal: »Kaj iščeta?« 
Rekla sta mu: 

»Rabi (kar pomeni učitelj), 
kje stanuješ?« 
Rekel jima je: 

»Pridita in bosta videla.«
(prim. Jn 1,35–39)

I
skati in najti Kristusa, ki je neusahljivi vir resnice in življenja. Tako 
nas Božja beseda vabi, da na začetku tega novega leta ponovno sto-

pimo po nikdar končani poti vere. 
Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje stanuješ?« in On nam bo odgo-

voril: »Pridite in boste videli«. 
Za vernika je to vedno nenehno iskanje in novo odkrivanje. Kajti 

Kristus je isti včeraj, danes in vedno, toda mi, svet, zgodovina, nikoli 
nismo isti in zato nam prihaja naproti, da bi nam podaril svoje ob-
čestvo in polnost življenja. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga 
hoditi za Jezusom, da bomo vsak dan okušali veselje ob vedno večjem 
pronicanju v njegovo skrivnost.

Po: Benedikt XVI.

                   

ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
OČE IN MATI – VLOGA V VZGOJI

M
ati, ki otroka obdaja z nežnostjo in sočutjem, mu pomaga vzpo-
staviti zaupanje in skusiti, da je svet prostor, ki ga sprejema kot 

dobrodošlega. To omogoča razvijanje občutka lastne vrednosti, ki po-

UVODNIK / KORAKI 
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spešuje zmožnost za prijateljski odnos in usposablja za vživljanje v 
drugega. Očetov lik pa z druge strani pomaga zaznavati meje resnič-
nosti. Močneje ga zaznamuje zmožnost za orientiranje, s spodbuja-
njem k sprejemanju naporov in angažiranju, ko je treba oditi v širni 
in zahtevni svet. Oče z jasno moško identiteto, ki v donosu do žene 
izkazuje naklonjenost in podporo, je prav tako potreben kot materina 
skrb. Obstajajo spremenljive vloge in naloge, ki se v vsaki družini pri-
lagodijo konkretnim okoliščinam, vendar pa jasna in točno določena 
prisotnost obeh likov – ženskega in moškega – ustvarja prostor, ki je 
najprimernejši za otrokov razvoj.

Treba je premisliti, čemu hočemo izpostaviti otroke. Zato ni mogo-
če iti mimo spraševanj, kdo skrbi za njihovo zabavo in razvedrilo, kdo 
preko zaslonov vdira v stanovanje, kakšnemu vodstvu prepuščamo 
otroke v prostem času … Nikoli ni zdravo prepuščati otrok samemu 
sebi. Starši morajo svoje otroke in mladostnike usmerjati in pripravlja-
ti, da bodo znali obvladati situacije, v katerih se lahko pojavijo razno-
vrstne nevarnosti (nasilje, izsiljevanje, zloraba, droge …).

Starševska vloga zajema vzgojo volje in razvijanje dobrih navad ter 
čustvenih nagnjenj k dobremu. To pomeni, da obnašanje, ki se ga je 
treba naučiti, in nagnjenja, ki jih je treba razviti, prikažemo kot nekaj 
zaželenega. Prav tako je nujno potrebno, da otroka ali doraščajočega 
pripravimo do spoznanja, da imajo slaba dejanja posledice. Otrok, ki je 
bil deležen ljubeče graje, namreč čuti, da ga upoštevajo, zaznava, da je 
nekdo, da njegovi starši priznavajo njegove zmožnosti. To ne zahteva, 
da bi bili starši brez napake, temveč da zanjo ponižno priznati svoje 
omejitve in pokažejo svoje prizadevanje, da bi se poboljšali. Temeljne-
ga pomena je, da z disciplino ne pohabimo otrokovih želja, ampak da z 
njo prebudimo željo po stalnem izpopolnjevanju.

Po: papež Frančišek, Radost ljubezni

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

namesto zapisnika izjava  naših škofov

Spoštovani, v nadaljevanju vam posredujemo Izjavo  slovenskih 
škofov glede cepljenja proti bolezni COVID-19 ter novo besedilo mo-
litve v času epidemije COVID-19. Besedili sta dostopni tudi na spletni 
strani SŠK.

Izjava slovenskih škofov glede cepljenja proti bolezni COVID-19

S
lovenski škofj e podpirajo vsa prizadevanja za zaščito zdravja ljudi 
in vse napore za iskanje novih cepiv ter oblik zdravljenja za obole-

le s koronavirusno boleznijo covid-19. V letu 2020 smo bili soočeni s 
pandemijo, ki je omejila naše življenje. Zaradi te krize so številni izgu-
bili svoje najdražje, postali osamljeni in izpostavljenim težkim social-
nim ter ekonomskim razmeram. Prav tako pa smo se katoličani znašli 
z omejitvami na področju verskega življenja. V takšnem položaju se 
soočamo z upanjem, ki ga prinašajo nova cepiva. V javnosti se ob tem 
postavljajo različna tehtna vprašanja o etičnosti cepljenja, morebitnih 
stranskih učinkih cepiv ter njihovi kratkoročni in dolgoročni učinko-
vitosti. Škofj e ob tem ne želimo presojati strokovnih vprašanj, poveza-
nih s cepivi, saj je to pristojnost strokovnjakov in državnih ustanov. Ob 
tem izražamo podporo vsem, ki se bodo po posvetu s svojim osebnim 
zdravnikom odločili za cepljenje. V zgodovini se je cepljenje v primeru 
različnih bolezni izkazalo za učinkovit način za zaščito lastnega zdrav-
ja in zdravja bližnjih. Prav tako je cepljenje ljudi najboljši način za za-
ščito tistih med nami, ki se iz različnih razlogov ne morejo cepiti in bi 
jih morebitna okužba zelo prizadela oziroma bi zaradi bolezni lahko 
umrli. Ob tem poudarjamo, da se ne sme diskriminirati in stigmatizi-
rati okuženih in vseh tistih, ki se iz tehtnih oziroma zdravstvenih ra-
zlogov ne cepijo. Tudi v primeru tega cepljenja velja osnovno etično 
načelo, da naj bo cepljenje vedno prostovoljno in da ima vsak človek 
pravico do informiranega pristanka. Po danes dostopnih podatkih je 

UTRIP
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Evropska unija odobrila cepivi proti bolezni covid-19, ki jih izdelu-
jeta farmacevtski podjetji Pfi zer-BioNTech in Moderna. Za obe velja, 
da sta pridobljeni na etično sprejemljiv način ter nista pridobljeni iz 
zarodnih celičnih linij, zato jih katoličani lahko uporabljamo. Ob tem 
izražamo podporo državnim ustanovam in vladi, da so zagotovili brez-
plačno cepljenje vsem ljudem ter omogočili dostop do cepiva najprej 
tistim skupinam, ki so najbolj ogrožene. Papež Frančišek je napove-
dal, da se bo dal cepiti, in k temu spodbuja vse katoličane. Zato škofj e 
priporočamo vsem duhovnikom, redovnikom, redovnicam in drugim 
pastoralnim delavcem, da se po posvetu s svojim osebnim zdravnikom 
odločijo za cepljenje. S takšno odločitvijo bodo v veliki meri preprečili, 
da bi postali prenašalci okužbe, ter obenem zaščitili svoje zdravje kot 
tudi zdravje ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Vsi, ki se bodo dali cepi-
ti, bodo prispevali k umiritvi epidemije ter vrnitvi verskega življenja 
v naše cerkve, župnije in samostane. Škofj e vse katoličane vabimo k 
nadaljevanju molitve za prenehanje epidemije ter k doslednemu spo-
štovanju vseh ukrepov za preprečevanje epidemije.

msgr. Stanislav Zore, 
ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

msgr. mag. Alojzij Cvikl, mariborski 
nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
gospod Rok Metličar, škofi jski upravitelj Škofi je Celje

Vabilo k molitvi v času epidemije COVID-19

V
erniki se zavedamo, da so v času preizkušnje molitev in prošnje k 
Bogu sredstvo za premostitev težav in v tolažbo. Kakor je kralju 

Ezekíju Gospod uslišal molitev in videl njegove solze (prim. Iz 38,4), 

UTRIP
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tako tudi danes svojim vernikom obljublja tolažbo in podporo v času 
bolezni, trpljenja in nesreče. Molitev najprej ozdravi človekovo srce, ki 
je polno žalosti in vdanosti v obstoječe stanje. V času bolezni evangeliji 
ne ponujajo čudežnih zdravilcev, ampak pokažejo na Jezusa Kristusa, 
pravega Boga in človeka, ki je človeško šibkost prevzel nase in jo ozdra-
vlja s svojim križem.

V času epidemije škofj e vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice 
in vernike, da molijo spodnjo molitev.

 Molitev v času epidemije COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah 

doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, 

ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,

da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov - prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice - prosite za nas.

UTRIP
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V evharističnem slavju dodamo pri prošnjah ljudstva tri prošnje:

1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in 
drugih bolnikov (v naši domovini) ter njihovih svojcev.

2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo 
velikodušno skrbeli za bolnike in jim pomagali.

3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in vse, ki 
skrbijo za našo varnost, da bodo v težkih časih modro in odgovorno 
služili svojemu ljudstvu.

dr. Tadej Jakopič,
    tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference

 MLADINSKI GOST: ŠKOF PETER ŠTUMPF

V 
četrtek, 17. 12. 2020, smo imeli v okviru mladinskega verouka 
možnost pobliže spoznati življenje in delo salezijanskega duhov-

nika ter danes murskosoboškega škofa Petra Štumpfa.  Pogovor je po-
tekal preko zooma in ga je vodil kaplan Jure Babnik, udeležba pa je bila 
kljub virtualnosti zelo velika, saj se nekateri še dobro spominjajo časov, 
ko je naš gost kot župnik deloval na Rakovniku. 

UTRIP V SMC
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Vsak človek, tudi škof, je bil nekoč otrok, ki mu je včasih v glavo 
šinila kakšna lumparija. Brez zadržkov nam je gospod Štumpf razkril, 
kaj je ušpičil kot otrok in najstnik, kako je doživljal prejemanje ob-
hajila in kdaj se je porodila njegova želja po duhovnem poklicu. Med 
pogovorom smo lahko začutili, kako pomembna je gorečemu salezi-
jancu njegova družina, ki jo še danes pogosto obiskuje. Govoril je o 
svojem domačem kraju – Beltincih in značilnostih Prekmurja, kjer ga 
navdušujeta predvsem narava in prijetni ljudje. Skozi pripovedi smo 
dobili vpogled v njegovo trenutno škofovsko delo, o katerem je dejal, 
da ga včasih komaj vsega opravi. Kljub temu nikoli ne pozabi na svoje 
poslanstvo kot salezijanec in tudi mladim, vsaj v molitvi, nameni del 
svoje pozornosti. Spregovorili smo o današnjih težavah, ki se pojavljajo 
znotraj Cerkve in s katerimi se pogosto ukvarja naš gost. Tudi o teh, 
malo manj prijetnih temah, je iskreno spregovoril. Pogovor je nanesel 
na celibat, škofovo mnenje o tem in dogodke, ki potrjujejo dobre plati 
celibata za krščanske duhovnike.

Sproščen četrtkov večer smo zaključili z Božjim blagoslovom, ki 
nam ga je podelil naš gost.

Manja Vezočnik

ADVENTNI KORAK

 

L
etošnje cerkveno leto se je pričelo s 1. adventno nedeljo in prav takrat 
se je tudi začel adventni korak. To je bila lepa priprava na božič za vse 

otroke, pa tudi za vse ostale. Vsak dan je eden izmed animatorjev prebral 
zgodbo za tisti dan. Spremljali smo življenje slovenskega misijonarja Janeza 
Janeža. Otroci so vsak dan zvesto spremljali prenos zgodb preko Youtubea 
in nato rešili še kviz o zgodbi, ki so jo poslušali. Da pa ne bi bilo vse skupaj 
preveč monotono, smo imeli na plakatu narisano pot po korakih. Tako sta 
se vsak dan Jožef in Marija pomaknila za en korak naprej do Betlehemske-
ga hlevčka. Otroci, ki so redno izpolnjevali kviz, so si na koncu prislužili 
nagrado.                                                                                                       Žiga Kosi

UTRIP V SMC
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BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

 

D
evetdnevnico smo letos spremljali in oblikovali od doma. Mami-
ce iz naše župnije so brale božično zgodbo, včasih pa so jim po-

magali tudi otroci. Ker brez Kralja, ki prihaja devetdnevnice ni, so pre-
pevale naše družine. Po sv. maši smo se z birmanci srečali na Zoom-u, 
kjer smo se ob ponovnem branju odlomka iz Svetega pisma pomerili v 
spominu in znanju. Znotraj birmanskih skupin smo tekmovali v sple-
tnem kvizu, za konec pa smo se zbrali skupaj in prejeli blagoslov. Po-
mahali smo si v slovo ob Janezovem: »Pa ne pozabite naglas pozdraviti, 
ko greste iz Zoom-a!« in zaslišalo se je od 30 do 40 glasnih »Adijo!«.

Tinkara Žukovec

ADVENTNI DUHOVNI VEČER ZA MLADE

K
ot vsako leto smo se tudi letos, kljub drugačnim okoliščinam, 
mladi in mladi po srcu duhovno pripravili na rojstvo našega Od-

UTRIP V SMC
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rešenika. Adventni duhovni večer je potekal v petek, 18. decembra, na 
kanalu YouTube pod naslovom Gospod, kdaj smo te videli? Anima-
torji, mladi odrasli in vsi prisotni na duhovnem večeru smo skozi ve-
čer razmišljali ob zgornjem vprašanju. Gospod, kdaj smo te videli? Kje 
smo te lahko opazili? Kako naj te v teh časih najdem v bližnjem, ko pa 
so stiki in bližina tako zelo omejeni?  Na kakšne načine te lahko srečam 
in prepoznam? Vsa ta vprašanja so se nam v tem večeru postavljala v 
ospredje, prav tako pa tudi pogled v telesna dela usmiljena, ki so v nas 
poglabljala razumevanje bližine, odnosov, molitve ter nas spodbujala, 
da smo se večkrat vprašali, kako na kakšen način jih lahko uresničujem 
tudi v trenutni situaciji. 
V večeru se je z vsemi vprašanji, razmišljanji prepletalo tudi slavljenje 
in molitev s skupino Navdih. Prav tako so nam animatorji in mladi z 
Rakovnika konkretno približali dogodke, situacije, v katerih sami za-
čutijo Božjo navzočnost in bližino ter nam pokazali, da se nam Bog 
lahko približa čisto v vsakem trenutku našega življenja. V hvaležnosti 
za čudovit večer in poglobljeno pripravo, duhovno pomirjeni, z ve-
seljem in upanjem nad življenjem in v pričakovanju našega Gospoda 
smo zaključili večer z blagoslovom Najsvetejšega. Po adventnem veče-
ru je sledilo tudi druženje na Zoom-u.

Katja Golob

UTRIP V SMC
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POSTAVLJANJE JASLIC

T
udi letos smo kljub epidemiji v Rakovniški cerkvi postavili jaslice. 
Okrnjena zasedba rakovniških jasličarjev je pod vodstvom zakri-

stana Seba lepo uredila letošnje, malo manjše, a še vedno lepe jaslice. 
Sebo je z nekaj sobrati že prej nabral mah, ki smo ga položili v jaslice, 
nekaj dni kasneje pa so jaslice poselile tudi ovce in pastirji. Tako sta Jo-
žef in Marija letos prvič na poti v hlevček med božično devetdnevnico 
opazovala tudi druge fi gure. 24. decembra pa je Rakovnik dobil še ene 
jaslice, in sicer na grajski ploščadi. Po načrtu, ki ga je pripravil kaplan 
Jure, je zrasel hlevček iz lesenih palet, notri pa smo postavili fi gure, ki 
so bile prejšnja leta v zunanjih jaslicah SMC-ja. Te jaslice so bile tudi 
cilj božičnega lova na zaklad z naslovom Gremo s pastirji na pot. 

Čeprav smo letošnji božič praznovali drugače, je imel Jezus pripra-
vljen prostor za svoj prihod.

 Andraž Krnc

UTRIP
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LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

S
vetloba ima posebno sposobnost, da zna najti še najbolj skrite ko-
tičke sveta in jih napolniti s svojo močjo. Tako je tudi luč miru 

iz Betlehema kljub stoterim zaprtim mejam našla svojo pot po svetu. 
Letos je do nas ponovno pripotovala svojo pot – 3095 km preko več 
kot 10 meddržavnih in kdo ve koliko občinskih meja. In ponovno nam 
je prinesla svoje sporočilo. Mir je med nami in ne pozna meja, zato ga 
podeli naprej! Skavti smo zato med vas prinesli luč s sporočilom:

Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v 
resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje. 

Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, 
tista, ki nas drug drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli 
obraz, ta ni več strah, ampak človek.

Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je 
naš korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, želimo 
vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi vi 
korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim 
pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot.

Prižgimo luč. Obdržimo bližino!
                                                                           Skavti stega Ljubljana 2

KOLEDOVANJE

 

S
e še vsi spomnimo, kako smo se prejšnja leta mladi zbrali v rotundi 
SMC-ja, iskali svoja koledniška oblačila in krone, se razporejali v 

skupine, si mazali obraze z rjavo in nato hodili od hiše do hiše ter ozna-
njali prihod Jezusa, blagoslavljali domove in zbirali darove za misijo-
ne? To je tradicija, ki jo v naši župniji izvajamo vsako leto in tudi letos 
tega nismo prekinili. Žal pa je letos potekalo malo drugače. 

UTRIP
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26. decembra smo se preko ZOOM-a zbrale tri skupine. Vsaka je 
imela svete tri kralje in angela, ki so se v svojih domovih preoblekli v 
dano vlogo, ter voditelja. Domove smo tako letos obiskali virtualno in 
kljub temu, da je bilo družin in skupin manj kot prejšnja leta, smo bili 
vsi, ki smo sodelovali, veseli in hvaležni, da smo to lahko izvedli tudi 
v tako posebnih okoliščinah. Ta izkušnja nas bo vse spremljala še v 
naslednjih letih in nam dajala zagon za naprej. 

                                                                                        Tina Ključevšek

UTRIP
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NEDELJSKA E-KAVA

E
kipa nedeljske e-kave pod vodstvom Jožeta Gornika vse od za-
četka karantene pripravlja tematsko poučna druženja za dru-

žine vsako nedeljo po polenajsti sv. maši. V tem času se je zvrstilo 
veliko gostov, ki so predstavili kakšno temo. Z gosti smo zelo zado-
voljni, kar potrjuje visok obisk na zoom povezavi vsako nedeljo. Za 
dober odziv na e-kavo gre v prvi vrsti pohvala organizatorju Jožetu, 
ki skrbi za nabor dobrih gostov, in potem gostje sami, ki svoje po-
dročje dobro predstavijo. Od božiča naprej so se nam predstavili: 
     - posamezni župljani, ki so spregovorili o tem, kaj so se naučili v 
iztekajočem se letu;

- tri mamice in učiteljice, ki so spregovorile o izzivih učenja doma 
in na daljavo; 

- člani  Jakobove poti,  ki so nam predstavili slovensko Jakobovo 
pot. Prisluhnili smo tudi nekaterim osebnim izkušnjam romarjev po 
Jakobovi poti.

V koledarju na koncu glasila si poglejte, koga vse gostimo v nasle-
dnjih nedeljskih e-kavah. Lepo vabljeni še naprej, da se nam pridružite. 

UTRIP
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V HVALEŽEN SPOMIN NAŠEMU DOBREMU

DUHOVNIKU G. FRANCU DROBNIČU, SDB

G
loboko v srce je zarezala vest, da ste nas zapustili, g. Franc.

V naši molitveni skupini Rakovnik ste bili dolgo vrsto let naš 
zvesti duhovni vodja in veliki oznanjevalec vere ter spremljevalec vsa-
kega izmed nas. 

S svojo ljubeznijo ste nas spremljali vse – od najstarejših do otrok, 
ki so jih pripeljali s seboj stari starši ali starši.

Kako je bilo prijetno poslušati goreče molitve in pesmi Bogu v čast, ki 
smo jih vedno prepevali ob naši molitveni uri. Gospod Franc se je znal 
vsem približati tudi s čokolado ali bonboni, ki jih je potegnil iz svoje torbe.

HVALA je premajhna beseda za tako velika dela. Vsak petek po 
večerni sveti maši je naravnost iz spovednice prišel v skupino. Videlo 
se je, kako je utrujen, pa je vedno rekel: »Počivali bomo v večnosti.«

V naši molitveni skupini smo bili veseli, da so prihajali med nas tudi 
iz drugih krajev: iz Moravč, Lukovice in Brezovice, iz Trzina. Bili smo 
kot ena družina, združena v molitvi, v prošnjah, zahvalah in petju. 

Bili smo ena redkih molitvenih skupin, ki imela v svoji sredi duhovnega vodjo.
Gospod Franc se je težko poslovil z Rakovnika, a je prosil g. župni-

ka, da nam pride na pomoč. Tudi njemu zahvala. Gospod Franc je bil 
vedno z nami, kar pričujejo njegova številna pisma večini članov moli-
tvene skupine. Sedaj urejamo arhiv za spomin.

Nepozabno je njegovo razdajanje na Rakovniku: spovedovanje, vo-
denje več skupin (MO, Karitas), obiski bolnikov in neštete molitve za 
vse nas – za žive in pokojne.

Rožni venec je imel premalo jagod za vse njegove priprošnje.
Ostajate v naših srcih in molitvah. Sedaj prosite veliko Božjega blagoslova za 

vse nas – vaše  prijatelje in za našo domovino, ki ste jo imeli zelo radi.
O, Jezus Tebi živim, ugajati Ti želim,

četudi silno trpim, Tvoj vedno biti želim …

Majda Petelin, molitvena skupina Rakovnik

UTRIP
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RAČUNALNIK

              

R
ačunalnik je zanimiva in zelo koristna iznajdba. S pomočjo raču-
nalnika človek zmore veliko več, kot je zmogel prej. Poleg tega je 

računalnik zelo povečal človekovo dostopnost do različnih znanj, in-
formacij, zelo je prispeval k zbliževanju med ljudmi, zelo je poenostavil 
komunikacijo med ljudmi. Torej dovolj razlogov, da smatramo računalnik za 
izjemno pomembno in koristno iznajdbo. Toda, kot velja prav za vsak človekov 
izum, prav za vsako iznajdbo, je možno tudi računalnik zlorabiti, ga uporabiti v 
škodo človeštva kot celote ali posameznika. Ena od možnih škod, oblik zlorabe 
računalnika, je tudi zasvojenost. Tako kot postane človek zasvojen pravzaprav s 
čimerkoli, ne le s kemičnimi pripravki (drogami), ampak tudi s hrano, igrami na 
srečo, s TV … postane lahko zasvojen tudi z računalnikom. 

Težava pri zasvojenosti je ta, da pravzaprav to zasvojenost prej opazijo drugi, 
zasvojenec sam pa je dolgo ne opazi, oziroma se je ne zaveda. O zasvojenosti go-
vorimo, kadar ena stvar (npr. TV ali računalnik) začne zavzemati v posamezni-
kovem življenju preveč prostora, kadar ji posameznik namenja preveč svojega 
časa in energije ter na ta račun začne zanemarjati druge, zanj važne stvari. Težava 
je v tem, da posameznik to sam zelo težko prepozna, saj se mu zdi to, kar počne, 
važno, pomembno, koristno, ali vsaj – neškodljivo. 

Posebna težava, ki jo prinese pretirano ukvarjanje z računalnikom, je nekaka 
prekinitev stika z resničnostjo, nekakšna »preselitev« v navidezni svet (računal-
niki mu rečejo »virtualna resničnost«), kjer veljajo povsem drugačne zakonitosti. 
Predvsem pa se tu ne rešujejo resnični življenjski problemi, ampak neki navide-
zni problemi, ki z vsakdanjim življenjem nimajo nobene povezave. Mladostnik, 

ZA MLADE
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ki se preveč vživi v ta svet, začne vse bolj izgubljati občutek za resničnost, začne 
zanemarjati stvari, ki so v resničnem življenju še kako pomembne. In med temi 
stvarmi so vsekakor zelo pomembne stvari šola, vsakodnevne življenjske obve-
znosti … 

Še enkrat: računalnik je koristna iznajdba. A le, če je računalnik človekovo 
orodje, ne pa človek njegov suženj! To imej v mislih vselej, ko imaš namen sesti 
predenj.

Po: B. Žorž

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

14. januar
ODON (OTON)

Pred več kot 900 leti je Nemec sv. Bruno v Franciji ustanovil kartu-
zijanski red, katerega člani v samoti služijo Bogu in ljudem z molitvijo 
in delom. Njihovo življenje je zelo strogo: sredi noči vstajajo k molitvi, 
nikdar ne jedo mesa, ob petkih in drugih postnih dnevih živijo ob kru-
hu in vodi. Na enak način je živel prizadevni kartuzijan Oton ali Odon, 
ki je bil doma iz italijanskega mesta Novara, kjer se je rodil leta 1100. 
Že kot mlad fant je bil sprejet v kartuzijanski samostan Casotta blizu 
rodnega mesta. Bil je vzoren redovnik: živel je strogo, ljubil je molk 

ZA MLADE/SVETNIK MESECA
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in premišljevanje. V samostan, kjer je živel Oton, so prišle govorice o 
mlačnosti bratov v kartuziji Jurklošter. Predstojniki so  ga poslali tja, 
da bi menihe  pripeljal k prvotni gorečnosti. Ni zanesljivo znano, kdaj 
je prišel na slovenska tla. Najbrž je najprej nekaj let živel v Žičah in tam 
je bil leta 1189 torej že kot častitljiv starček izvoljen za priorja kartuzije 
v Jurkloštru. Tam je ostal le dve leti. Zaradi težav s sobrati je šel osebno 
v Rim in papeža Klemena III. prosil, naj ga razreši službe predstojnika 
v tem samostanu. Papež mu je ustregel in mu dovolil, da si sam izbere 
samostan, kjer bo mogel živeti v miru in nemoteni bogoljubnosti. Na 
povratku iz Rima je zbolel in prosil je za zavetje benediktince v Mar-
kah. Živel je po kartuzijanskih pravilih in na gostitelje tako vplival, da 
so svoj samostan spremenili v kartuzijo. Zadnjih osem let je živel ob 
molitvi in pridiganju. Imel je že devetdeset let in 14. januarja leta 1198 
je ob svoji bolniški postelji duhovnikom napovedal svojo smrt za na-
slednji dan, ko res umrl.

 

21. januar
NEŽA

Ime izhaja iz latinskega imena Agnes; le-to pa razlagajo iz grške be-
sede »agne«: čista, nedolžna, ali iz latinske besede »agnus« jagnje. Zato 
sv. Nežo, devico in mučenko, najpogosteje upodabljajo z jagnjetom v 
naročju ali kot Kristusovo nevesto ali zaročenko Božjega Jagnjeta, in s 
palmovo vejo, znamenjem zmage, v roki. Častijo jo kot zavetnico de-
viške čistosti, je pa tudi patrona vrtnarjev. Je ena od najbolj prikupnih 
svetniških podob iz prvih krščanskih stoletij. Po izročilu je bila iz ple-
menite rimske rodbine in že kot otrok krščena, v zgodnji mladosti je 
obljubila Kristusu večno devištvo. Leta 304, za časa cesarja Dioklecija-
na, ki je odredil splošno preganjanje kristjanov, je postala mučenka. Po 
pripovedi milanskega škofa sv. Ambroža, ki njenega mučeništva sam 
ni doživel, so deklici v starosti trinajstih let po dolgem mučenju zaradi 
neomajne vere v Kristusa z mečem odsekali glavo. Truplo mlade mu-

SVETNIK MESECA
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čenke so njeni starši pokopali na vrtu svoje pristave ob Nomentanski 
cesti v Rimu. Nad njenim grobom je dala Konstancija, hči prvega kr-
ščanskega cesarja Konstantina, postaviti lepo baziliko. Kakor pri mno-
gih svetnikih in svetnicah zgodnje krščanske dobe se je njena legenda 
sčasoma dopolnjevala. Prevzela je vase izročila, ki so jim radi dodajali 
čudežne zgodbe. Pri tem ne gre toliko za zgodovinsko resnico, ampak 
za izražanje spoštovanja, občudovanja in zaupanja, obenem pa za veli-
ko spodbudo k posnemanju. 

SLOVO OD NAŠEGA DOBREGA 

G. FRANCA DROBNIČA, SDB

V 
nedeljo, 3. januarja 2021, v božičnem času nas je pretresla novica 
o smrti našega dobrega duhovnika g. Drobniča. 

Našo župnijo in Župnijsko karitas Rakovnik je zaznamoval s pravo 
ljubeznijo do bližnjega, z vedrino,  upanjem, z neutrudnim spovedova-
njem, vodenjem skupin in še in še.

Bil je pravi duhovni vodja naše Župnijske karitas, vedno prisoten, 
vedno na razpolago ali osebno ali po telefonu. Je bil in še bo – večno 
– pravi vzgled ljubezni do bližnjega – karitas – in nam pravi vzor pri 
našem delu z ljudmi v stiski.

Ni bila važna ura, vročina ali mraz – odhitel je k bolnikom, ki so ga 
potrebovali – on, njegova aktovka z Najsvetejšim, verska literatura, po-
dobice in še kašen priboljšek. Vsak se ga je razveselil tako v naši župniji 
kot tudi drugod – v bolnicah, domovih za ostarele.

Vsako leto pred božičem in veliko nočjo smo v prostorih karitas 
pripravljali paketke – najmanj petdeset, ki jih je g. Drobnič nato ra-
znašal ‚svojim‘ bolnikom, dodatno otovorjen, pa veder in s kakšno hu-
domušno prigodo. Tudi sam je izdelal mini jaslice z Jezuščkom, da je 
lahko vse obdaroval.

Redkokdaj zaradi bolezni ali padca s kolesa ni mogel od doma, je 

SVETNIK MESECA / KARITAS
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pa zato molil in molil rožni venec in druge molitve – za vse – za žive in 
pokojne. Ni mu zmanjkalo priprošenj za njegove molitve. 

Spominjam se naših osebnih praznovanj, srečanj bolnih na vsako 
cvetno nedeljo, naših romanj, kjer smo se družili, se poveselili, se nau-
čili marsikaj novega in se nasmejali šalam g. Drobniča. Rad nas je spre-
jel v svoji pisarni, kjer smo poklepetali in nas je postregel; ta pisarna pa 
je bila mnogokrat tudi dodatna spovednica.

Spominjam se naših skupnih obiskov v domu za ostarele: pohod 
po celem Domu Bokalci je bil ponavadi zelo naporen, ker je trajal po 
nekaj ur; obiskali smo vse oddelke, posebej naše župljane. G. Franc 
jih je blagoslavljal, podelil zakrament sv. maziljenja ali pa samo molil; 
doživeli smo tudi spreobrnitve in blagoslov v zadnjem trenutku. Vedno 
smo utrujeni, a obogateni zapuščali dom, saj smo ljudem prinesli lučko 
v vsakdan, Jezusa in veselje. G. Franc nam je vzgled za vztrajnost, do-
broto, hvaležnost.

Težko se je poslovil od Rakovnika in mi od njega, ampak je ostal z 
nami v trdni povezavi – spet v molitvi in pri darovanju svetih maš na 
naše prošnje, pri pisanju voščil in čudovitih duhovnih mislih.  Pa tudi 
Trstenik ni tako daleč, da smo ga lahko obiskali v lepem domu. 

Resničen blagoslov je občutiti ljubezen do nekoga in od nekoga – 
iskreno, preprosto, brez hinavščine. Pri gospodu Francu smo lahko 
spoznali, kakšno ljubezen nam Jezus zapoveduje imeti do sočloveka.  
Blagoslovljeni smo bili z njegovim duhovništvom in prijateljstvom.

Hvala g. Drobnič, za vse molitve in zgled, ki ste nam ga dajali.
Hvala, da ste bili z nami v naši župniji in bili del našega zemeljskega 
življenja.

Zdaj počivajte v Božji ljubezni in v objemu Marije Pomočnice.

Judita Petelin, za Župnijsko karitas Rakovnik

KARITAS
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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 po-
moč odpeljemo tudi na dom. Ljudje so zelo hvaležni, da dobijo pomoč. 
Če ste v trenutni stiski, lahko pridete po paket ali pustite prošnjo v 
sprejemnici župnije.

ZAHVALA VSEM DAROVALCEM

Hvala vsem, ki ste v zimskem času darovali za Župnijsko karitas, 
tako denarna nakazila kot hrano! 

Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanjkuje sred-
stev (za plačevanje položnic, za dokup hrane, ker dobimo manj hrane 
tudi od ŠK), vas prosim za pomoč (darujete lahko na TRR ali dar pu-
stite 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 razglednica, pismo (sploh če 
to ustvarimo sami ali otroci) lahko polepša dan in pripomore, da smo 
povezani med sabo. 

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

GUME – Mlada dama uslužbencu na črpalki: »Medtem ko grem 
poravnat račun, vi, prosim, poglejte še gume.« – Uslužbenec: »Ena, 
dve, tri, štiri … Lahko ste brez skrbi, gospa, vse so.« 

HUDOBNI DUH, HUDI DUH, HUDIČ … 

Ali gre za isto »osebo«?

G
lede poimenovanja lahko mirno rečemo, da gre pri različnih iz-
razih za sinonime, le da vsak izraz poudari eno plat delovanja 

hudobnega duha. Hudobni duh je v slovenščini drugi naziv za hudi-
ča ali zlega duha ali hudega duha; vsi pa se uporabljajo za izražanje 
resničnosti, ki jo v bibličnem hebrejskem jeziku predstavlja ‚satan‘, ki 
pomeni ‚tožnik‘, in je bil preveden v grščino z ‚diabolos‘, kar pomeni 
‚razdiralec‘. Tako je tudi z imeni izražen rezultat ‚upora‘ nekaterih an-
gelov Bogu, ki je spremenil njihovo enovito duhovno stanje ‚dobrosti‘ v 
nasprotje, v padlo stanje, ki se uresničuje v območju zla. Kot primer naj 
navedem Luciferja: njegovo ime pomeni nalogo prinašalca luči (seveda 
Božje, duhovne), a se je z zavrnitvijo življenja z Bogom spremenil v 
svoje ‚nasprotje‘ in je postal prinašalec teme. V tem smislu je praktično 
sinonim tudi ‚nečisti duh‘. ‚Nečisto‘ je v Svetem pismu vse, kar je po-
vezano s smrtjo, in zato se izključuje iz verske skupnosti in bogoslužja. 
Ker je človek Božja stvaritev in v osnovi pripada Bogu, hudi duh v 
njem nima kaj iskati, zato ga Jezus izžene. A če človek ne sodeluje s Kri-
stusom in se sam svobodno spet odpre delovanju zla in hudega duha 
v svojem življenju, se lahko hudobija ne le povrne v prejšnje stanje, 
ampak celo poslabša. Hudobni duh je sicer po Kristusu že premagan, a 
ima možnost delovanja še vse do konca sveta, zato je prav, da smo po-
zorni in previdni, saj je njegovo delovanje za človeka nadvse nevarno, 
ker ga v marsičem presega. Na našo srečo pa nas ne v ljubezni, ki je ni 
več sposoben niti zaznati, zato ga lahko premagamo prav z življenjem 
vere, upanja in ljubezni.

NAPOVEDNIK
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Hudobni duh nima neomejenega vpliva na človeka, saj je sam 
ustvarjeno, torej omejeno bitje, čeprav ima nekatere lastnosti gotovo 
močnejše kot ljudje, ker jih ne omejuje telo. Sicer pa je potrebno pou-
dariti, da je središče krščanstva oseba Jezusa Kristusa in da je On Od-
rešenik, ki je vpliv hudobnega duha že usodno ‚prizadel‘ ter nam odprl 
možnost uspešnega duhovnega boja s temi silami zla. 

Po: M. Turnšek

V upanju, da se nas Bog usmili po posredovanju naše nebeške Ma-
tere Marije, vas prav lepo pozdravljam, 

vaš hvaležni župnik Mirko 

KOLEDAR: 

JANUAR 2021

Sv. maše so po novih navodilih škofov v cerkvi tudi z verniki – z 
omejenim številom in pod določenimi pogoji. Od 10. 1. 2021 tudi ob 
nedeljah.

Še naprej prenašamo sv. maše po spletu ob delavnikih ob 18.30 in 
ob nedeljah ob 10.30. Sv. obhajilo delimo ob delavnikih  19.30–20.30; 
ob nedeljah 7.30–8.00, 9.00–9.30 in 18.30–19.00.

PET, 1. 1.:  novo leto (sv. maša ob 10.30 na spletu); obhajilo v rednih 
nedeljskih terminih.

SOB, 2. 1.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 3. 1.: 2. božična nedelja (sv. maša ob 10.30 na spletu); obhaji-

lo v rednih nedeljskih terminih; nedeljska e-kava z gosti: 
Tri mame in učiteljice v šoli.

NAPOVEDNIK
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TOR, 5. 1.:  tretji sv. večer.
SRE, 6. 1.:  sv. trije kralji.
ČET, 7. 1.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 8. 1.:  možnost obiska starejših na domu.
NED, 10. 1.:  Jezusov krst; sv. maše 7.30, 9.00, 10.30 (prenos tudi na 

spletu) in 18.30; nedeljska e-kava na temo: Jakobova pot, 
predstavitev, izkušnje.

Od danes naprej so tudi ob nedeljah sv. maše z ljudstvom. Maše so 
ob istih urah, kot so bile do sedaj: ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. V ve-
ljavi ostanejo do sedaj veljavni predpisi. V naši cerkvi to pomeni, da je 
lahko v cerkvi na enkrat 26 posameznikov ali različnih gospodinjstev. 
Za sv. mašo ob 10.30 je potrebna prijava na spletu! Še naprej prenaša-
mo vsak dan sv. maše po spletu in sicer med tednom ob 18.30 in ob 
nedeljah ob 10.30. 

TOR, 12. 1.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 14. 1.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 15. 1.:  ob 19.30 na zoom povezavi večer za zakonce z g. Petrom 

Štumpfom na temo: Naše   srečevanje s Kristusom v za-
kramentih v aktualnih okoliščinah.

NED, 17. 1.:  2. nedelja med letom sv. maše 7.30, 9.00, 10.30 (prenos 
tudi na spletu) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska 
e-kava na temo: Potopis po Skandinaviji.

TOR, 19. 1.:  m olitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 21. 1.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
NED, 24. 1.:  3. nedelja med letom; sv. maše 7.30, 9.00, 10.30 (prenos 

tudi na spletu) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska 
e-kava z gostom Gregorjem Čušinom.

TOR, 26. 1.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).

NAPOVEDNIK
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SRE, 27. 1.:  Svetopisemski maraton; od 16.00–18.00 se bo v cerkvi na 
Rakovniku pri ambonu brala Božja beseda; preko zoom 
povezave bomo povezani s Svetopisemskim maratonom, 
kjer se 7 dni nepretrgoma bere Božja beseda, pristopi 
kdor želi. 

ČET, 28. 1.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-
no doma).

PET, 29. 1.:  Don Boskov dan za starše in mlade ob 19.30: nastop Gre-
gorja Čušina z monokomedijo »Nepopolne rime«; pove-
zava za prenos na: www.rakovnik.si/dbd.

 SOB, 30. 1.:  Don Boskov dan za otroke (molitev, delavnice, velika 
igra, petje, ples) od 9.00 do 12.00 na zoom povezavi: 
https://us02web.zoom.us/j/89337892618?pwd=UFdB
UDVlZVQxcnhwRVpGUXJPak04dz09; v cerkvi celo-
dnevno češčenje pred Najsvetejšim – osebni obisk (8.00–
12.00, 15.00–19.00).

NED, 31. 1.:  4. nedelja med letom: sv. Janez Bosko; sv. maše 7.30, 9.00, 
10.30 (prenos tudi na spletu) in 18.30; po polenajsti sv. 
maši nedeljska e-kava z inšpektorjem Markom Košnikom.

FEBRUAR 2021

Od delavnikih in ob nedeljah sv. maše z ljudstvom. Maše so ob istih 
urah, kot so bile do sedaj: ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. V veljavi ostane-
jo do sedaj veljavni predpisi. V naši cerkvi to pomeni, da je lahko v cer-
kvi na enkrat 26 posameznikov ali različnih gospodinjstev. Za sv. mašo 
ob 10.30 je obvezna prijava na spletu! Še naprej prenašamo vsak dan sv. 
maše po spletu in sicer med tednom ob 18.30 in ob nedeljah ob 10.30. 

PON, 1. 2.:  spomin vse pokojnih salezijancev.
TOR, 2. 2.:  svečnica; svete maše so po prazničnem razporedu: ob 6.00, 

7.30, 9.00, 18.30; molitev za vse v stiski (osebno doma).
SRE, 3. 2.:  sv. Blaž; v cerkvi se deli blagoslov sv. Blaža za zdravje na grlu.

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

NAPOVEDNIK

ČET, 4. 2.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-
no doma).

PET, 5. 2.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; možnost obiska 
bolnikov in starejših na domu.

SOB, 6. 2.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 7. 2.:  5. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (pre-

nos tudi na spletu) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedelj-
ska e-kava.

TOR, 9. 2.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 11. 2.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
NED, 14. 2.:  6. nedelja med letom; sv. maše 7.30, 9.00, 10.30 (prenos tudi 

na spletu) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska e-kava.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Emanuel Anžur

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Leopold Grm, 1940



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

Mladi naj ne bodo samo ljubljeni, 
ampak naj tudi čutijo, da so ljubljeni.

sv. Janez Bosko

Don Boskov dan 
na zoom povezavi in na Youtube.

V petek, 29. 1., ob 19.30 uri: mono-
drama Gregorja Čušina z naslovom: 

Nepopolne rime. 
Vabljeni prav posebej starši in mladi. 

V soboto, 30. 1., od 9.00–12.00: 
Don Boskov dan za otroke. Anima-
torji bodo na zoomu za otroke vodili 
delavnice, ples, veliko igro, molitev. 

Povezave dobite na: www.rakovnik.si/

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.


