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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mr 1,40-45
IZOBČENCI

G
obavost je v Jezusovem času pomenila dvakratno nesrečo. Prva 
je bila bolezen sama, druga pa, da so bili po Mojzesovem zakonu 

ti bolniki izobčeni iz človeške skupnosti. Moremo si misliti, kako jim 
je bilo pri srcu.

Gobavosti pri nas ne poznamo. Ne moremo pa reči, da pri nas ne 
bi bilo izobčencev: Star je in betežen, naj gre v dom. – Slab učenec je, 
z njim govorim le zviška. – Pred leti je bil neki obrtnik osumljen utaje 
davkov in zato zaprt. Mediji so zadevo spravili v javnost. Žena in hčerka 
sta dan in noč jokali, ker so se ju v službi in v šoli vsi na daleč izogibali, 
kakor da sta garjavi. Izkazalo se je, da je bila obdolžitev neresnična, 
toda sum na družini je še dolgo ostal. – S kakšnim očesom gledamo in 
s kakšnim srcem presojamo ločene, samo civilno poročene, nekrščene, 
neverne, priseljence, ljudi z nižjo izobrazbo ali tanjšo denarnico.
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Jezus ni ukinjal Mojzesovih predpisov glede gobavcev, saj je vedel, 
da so potrebni. Ni odobraval greha niti izjavljal, da je zlo dobro. Toda 
do ljudi, ki so bili kakorkoli zaznamovani in izobčeni, je imel edinstven 
odnos. Gobavca v današnjem evangeliju se je dotaknil in ga ozdravil. S 
tistimi, ki jih je javnost imela za grešne, je jedel in pil. Goljufa Mateja, 
zmikavta Judeža, domišljavca Petra, dvomljivca Tomaža in podobne 
je celo vabil za seboj in nekatere izmed njih naredil celo za apostole. 
Družil se je s preprostimi, pomagal je gluhim, slepim, hromim in kru-
ljavim. Končno se je na križu poistovetil tudi s trpini, zavrženci in ob-
sojenci. S tem je dokazal, da v njegovih očeh nihče ni zavržen in da iz 
objema Božje ljubezni nihče ni izobčen. Nasprotno, človeški izobčenci 
so velikokrat Božji izvoljenci.

Če nam je težko vse to sprejeti in razumeti, naj nam ne bo težko o 
vsem tem vsaj nekoliko premišljevati.

                                                                                                Po: F. Cerar
                                         

Tisti čas je k Jezusu 
prišel gobavec in 
ga na kolenih prosil: 
»Če hočeš, 
me moreš očistiti.« 
Zasmilil se mu je, 
iztegnil je roko, 
se ga dotaknil in mu rekel: 
»Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile 
in bil je očiščen. 
Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven 
in mu rekel: 
»Glej, da nikomur 

UVODNIK
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nič ne poveš, ampak pojdi, 
pokaži se duhovniku 
in daruj za svoje očiščenje, 
kar je zapovedal Mojzes, 
njim v pričevanje.«

  Mr 1,40–44

V 
današnjem evangeliju beremo, kako je Jezus v svojem usmiljenju 
in posluhu za stisko bližnjega ozdravil gobavca in mu s tem tako 

rekoč znova podaril življenje.
Tudi današnji svet nosi v sebi mnogo gobavosti. Ta ni telesna, am-

pak duhovna prizadetost. Brezbrižnost, sebičnost, zamerljivost, sovra-
štvo, maščevanje se globlje zaje v človeka kot vsaka telesna bolezen in 
ruši temelje Božje podobe, ki nam je bila podarjena. 

Po: Bogoslužno leto B

Verovati pomeni 
zaupati se usmiljeni Ljubezni, 
ki stalno sprejema in odpušča, 
ki nosi življenje 
in mu podeljuje smer.

papež Frančišek

KORAKI
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
SKUPNA MOLITEV ZAKONCEV

V 
zakonu bi vselej morala gojiti skupno molitev. Molitev moža in 
žene, ker je zakon po svoji naravi – v dvoje! Če živita skupaj in 

zato jesta in spita, se pogovarjata in delata, se sprehajata in vzgajata 
skupaj, kako to, da ne bi skupaj tudi molila? Zakonska molitev je torej 
molitev v dvoje, molitev moža in žene skupaj, drugega pred drugim. 
Verjetno je ta drugi način molitve med vama najbolj redek ali pa je 
takšen postal, potem ko so prišli otroci, ker ga je zamenjala družinska 
molitev. A bi vendar molitev para morala ostati jedro in temelj vsake 
molitve v družini. Če ne bosta znala moliti skupaj, kako bosta učila 
skupne molitve svoje otroke? Ali bo pa tudi to samo neke vrste duhov-
na telovadba. 

Zakonca seveda lahko molita počasi in s premislekom kakšen mo-
litveni obrazec in s kakšnim posebnim namenom. Vendar bo veliko 
lepša in učinkovitejša molitev, ki se jo bosta potrudila izreči sama. Na 
primer: »Gospod, hvala ti za današnji dan! Naj ti tudi jutri ostaneva 
zvesta!« – »Dobri Bog, bodi še naprej med nama in najinimi otroki.« 
– »Jezus Odrešenik, odpusti mi mojo današnjo slabo voljo!« – »Bog, ki 
vse vidiš in veš, pomagaj nama, da se prav odločiva!« Take in podobne 
čisto preproste molitve, izrečene iz srca in trenutnega razpoloženja in 
perečih potreb, so najlepše in zelo življenjske ter osebne. 

Dobro bi bilo, ko bi si kdaj kakšno (čisto vajino) molitev sestavila 
in zapisala ter jo večkrat molila. Naj bo to vajin izziv za to novo leto!

 
Po: V. Vider, Z očmi zakoncev

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

namesto zapisnika pastirsko pismo  naših škofov

I. del
5. nedelja med letom, 7. februarja 2021

Drage sestre in dragi bratje!

B
ožja beseda, ki smo ji pravkar prisluhnili, nam je še posebej blizu v 
teh mesecih, ko se v razmerah epidemije bojujemo za svoje zdrav-

je ter zdravje ali celo življenje svojih najbližjih. V prvem berilu staro-
zavezni Job v svoji bolezni ter ob nenadnem uničenju gospodarskega 
uspeha in družinske sreče toži zaradi krhkosti zemeljskega blagostanja 
in življenja. To je kakor dih, ki traja le bežen trenutek. V evangeliju pa 
Jezus v znamenje odrešenja, ki ga prinaša, ozdravlja bolnike. Vendar 
nad telesno ozdravljanje postavlja oznanjevanje odrešenja. Zato hiti še 
v druge kraje, da jim oznani, da se je približalo Božje kraljestvo. Nauk 
je zelo jasen. Telesno zdravje je sicer velika Božja dobrina, a je le zna-
menje neke druge, še večje dobrine, ki jo prinaša samo Jezus Kristus. 
To je duhovno zdravje, ki zagotavlja večno življenje v Božji ljubezni. 
Telesno zdravje, ki ga je Jezus obilno delil, je bilo znamenje ali prero-
ška napoved odrešenja in to je bil pravi in končni namen Jezusovega 
delovanja. Moralna krepost in večno življenje sta tudi pravi in končni 
namen našega življenja. Bog nas ni ustvaril zato, da bi čim bolj zdra-
vo in čim dlje živeli na tem svetu, ampak da bi bili njemu podobni in 
deležni njegove ljubezni. Zato nam Jezus vrača duhovno zdravje, ki se 
začenja z vero vanj in z ravnanjem po njegovem zgledu.

Po Jezusovem zgledu je tudi Cerkev skozi vso zgodovino skrbela 
za bolnike. Prve bolnišnice so nastajale ob cerkvah. Številni redovniki 
in redovnice, med katerimi so tudi znani svetniki in svetnice, so svoje 
življenje posvetili negi bolnikov in skrbi zanje. Mnogi so pri tem služe-
nju tudi sami zboleli in darovali življenje. Njihova ljubezen do Boga in 
bližnjega je bila močnejša kakor strah za lastno zdravje. Pri vsej odgo-

UTRIP
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vorni skrbi zanj so vedeli, da je duhovna moč ljubezni in nesebičnega 
žrtvovanja za bližnjega največja dobrina, saj nas pripravlja za večno 
življenje z Bogom. Tudi Jezus je ob vsem sočutju, ki ga je kazal do bol-
nikov, vedno poudarjal, da je grešna oddaljenost od Boga še hujša ne-
sreča. »Vidiš, ozdravel si. Ne gréši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega!« je 
opozoril hromega, potem ko ga je ozdravil (Jn 5,15). Ta čas epidemije, 
ko trepetamo za svoje zdravje, je pravi trenutek, da se zavemo, da ob-
staja še hujše zlo, grešna sebičnost in hudobija, ki bi jo lahko imenovali 
duhovna okužba. Jezus Kristus je prišel, da nas rešuje od nje in njenih 
posledic. Tudi Cerkev je ustanovil za to in samo za to, da lahko po njej 
nadaljuje med nami svoje poslanstvo.

A ravno naše versko življenje v cerkvenem občestvu je med epide-
mijo prav tako prizadeto. Občestveno obhajanje svete maše in drugih 
zakramentov smo v naših cerkvah začasno prekinili, da ne bi ogrožali 
svojega in tujega zdravja. Upali smo, da to ne bo trajalo dolgo, a nas je 
epidemija prikrajšala celo za slovesno obhajanje velikonočnih in nato še 
božičnih praznikov. Seveda nam nič ne more preprečiti, da ne bi obhajali 
verskih resnic Jezusovega rojstva ter njegove smrti in vstajenja z molitvi-
jo in premišljevanjem Božje besede tako v ožjem krogu kot v duhu sku-
paj z vsem cerkvenim občestvom. Kajti sodobna tehnična sredstva nam 
omogočajo medsebojno povezanost, kakršna še pred desetletjem ni bila 
mogoča. To smo tudi s pridom uporabljali. A nobena oddaja po televi-
ziji ali spletu (internetu) ne more enakovredno nadomestiti nedeljskega 
obhajanja svete evharistije v krogu župnijskega občestva, kakor ne more 
noben telefonski pogovor enakovredno nadomestiti ljubečega objema 
ali osebnega prijateljskega druženja. V tem času prisilne odsotnosti od 
rednega nedeljskega skupnega obhajanja svete evharistije smo lahko še 
bolj začutili, da biti pri sveti maši ni zgolj opazovanje tega, kar se dogaja 
pri oltarju. Ko smo pri maši, se v živo udeležujemo skrivnosti Jezusove 
zadnje večerje, ki doseže svoj vrhunec s svetim obhajilom. Sedaj bomo 
lahko še bolj razumeli krščanske mučence, ki so se rajši izpostavljali smr-
tni nevarnosti, kakor da bi se odpovedali obhajanju svete evharistije. Ve-
deli so, da brez nje dolgo ne bodo mogli obstati kot kristjani.

UTRIP
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Zato smo se v času sedanje epidemije škofj e s težkim srcem odloči-
li, da začasno omejimo skupno obhajanje svete maše in drugih zakra-
mentov. To smo storili v upanju, da ga bomo lahko vsaj delno nadome-
stili z raznimi obhajanji svete maše na daljavo, kar se je tudi zgodilo. 
Hvaležni smo vsem, ki so nam to omogočili. Vsi pa čutimo, da to ni to. 
Sveta maša ni predstava, kakršne lahko spremljamo na televizijskem 
zaslonu. Svete maše ne opazujemo od daleč, ob kuhanju kosila ali zle-
knjeni na kavču, ampak se je osebno udeležujemo, ko smo dejansko 
navzoči v občestvu z drugimi brati in sestrami in mašnikom, ki osebno 
predstavlja samega Jezusa Kristusa in v njegovem imenu za nas, med 
nami in z nami obnavlja Jezusovo življenjsko daritev. Edino to je pra-
vo obhajanje svete maše. Druge oblike, kot so svete maše po radiu ali 
televiziji, so samo zasilni nadomestki, ki nam v času bolezni ali drugih 
nezmožnosti lajšajo odsotnost od svete maše »v živo«, niso pa njena 
enakovredna zamenjava. Vse to smo lahko v času epidemije še bolj 
začutili. Prepričani smo, da komaj čakate, da bomo lahko evharistijo 
in druge zakramente obhajali tako, kakor si je to zamislil Jezus Kristus, 
ko nam je naročil: »To delajte v moj spomin,« in kakor so to razumeli 
kristjani vseh časov. 

Če drži slovenski pregovor, da znamo zdravje prav ceniti šele takrat, 
ko ga izgubimo, je tudi ta izkušnja, ko nam ni mogoče skupno obhajati 
bogoslužja v župnijski cerkvi, takšna šola. Sedaj se bomo še bolj zave-
dali, kako veliko milost in dobroto nam je izkazal Jezus na Veliki četr-
tek, ko je postavil zakrament svete evharistije. Če smo v preteklosti na 
to pozabljali ali celo nedeljsko sveto mašo omalovažujoče opuščali, naj 
bo odslej drugače. Naj tudi za nas za naprej še bolj velja, kar je zapisano 
v svetem pismu o prvih kristjanih: bili so »stanovitni«, se pravi zvesti 
in vztrajni v občestvenem »lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42).

Čas epidemije nam je prinesel še druge preizkušnje. Mnogi ste tež-
ko oboleli, nekateri pa ste celo izgubili svoje najdražje. Zaustavitev 
pretoka ljudi in blaga ter mnogih oblik poslovanja je povzročila težke 
posledice za gmotno stanje marsikatere družine. Hvaležni smo, da lah-
ko računamo na pomoč države in politične skupnosti, a vsega od nje 

UTRIP
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ni mogoče pričakovati. So rane, ki jih ona ne zna celiti. To zmore samo 
Bog, ko se z vero in zaupanjem obrnemo k njemu. 

V časih omejitev smo izkusili, kako smo krhki, kako hitro se nam 
lahko podrejo najlepši gradovi, ki smo jih gradili na pesku posvetnih 
uspehov in zaupanja vase. Jezus pa pravi, da je hišo treba graditi na 
skali, ki vzdrži vse viharje. Ta skala je On sam s svojo besedo in svo-
jim Duhom. Gospodarstveniki in politiki že načrtujejo obnovo našega 
družbenega življenja in poslovanja. Mi pa se bomo posebno v postnem 
času, ki je pred nami, podali na pot obnovljene vere v Jezusa Kristusa 
in zvestobe njegovemu nauku v okrilju Cerkve. Tako bomo utrdili hišo 
svojega življenja na trdni skali. Amen. 

Vaši škofj e

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), 
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.

UTRIP
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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 bliži-

no.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potre-
bujejo.

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.

NEDELJSKA E-KAVA PO POLENAJSTI MAŠI

G
ostje na nedeljskih e-kavah v preteklih tednih so bili:

Žiga Kosi in drugi animatorji, ki so nam predstavili svoje po-
tovanje po Skandinaviji (17. 1. 2021),

Gregor Čušin, ki je odgovarjal na naša vprašanja, povezana z druži-
no, korono in vero (24. 1. 2021),

Marko Košnik, ki je predstavil salezijansko vezilo za leto 2021 in 
odgovarjal na naša vprašanja o tem (31. 1. 2021).

UTRIP V SMC
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4. SREČANJE ŠAP IN AS

Z 
našo šolo za animatorje pripravnike in animatorsko skupino smo 
januarja prečkali točko, ki je označevala polovico letošnjih srečanj. 

Ker se en petek v mesecu s pripravniki in animatorji vidimo po zoomu, 
smo morali letos z voditelji ubrati drugačen pristop. A to nas ni ustavi-
lo in tako smo na zadnjem srečanju pri mlajši skupini spoznavali, kako 
se pripravi in izvede oratorijsko delavnico. Na kaj mora biti animator 
pri tem pozoren in kako zagotovi, da bodo na delavnici otroci dobro 
sodelovali in na koncu domov odnesli lep izdelek. V starejši skupini pa 
je bilo govora o sv. maši. Spoznali smo posamezne dele svete maše in 
nato po manjših skupinah napisali uvode za mladinsko mašo, ki smo 
se je udeležili pri naslednjem srečanju. Animatorska skupina pa se je 
razgovorila o don Bosku in sv. maši, ki smo jo sooblikovali animatorji 
ob njegovem prazniku. Ker se poletje in oratorij nezadržno približuje-
ta, se tudi mi s pripravniki vztrajno pripravljamo na njihov vstop med 
animatorje, ki bo na začetku poletja.

Klavdija Žnidaršič
 

ANIMATORSKA MLADINSKA SV. MAŠA

UTRIP V SMC
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V 
petek, 22. 1., smo se pred praznikom sv. Janeza Boska nekateri 
preko zoom povezave, drugi pa v živo, zbrali pri mladinski sve-

ti maši. Mašo smo sooblikovali udeleženci šole za animatorje in ani-
matorske skupine. Sodelovali smo z besednim bogoslužjem, glasbeno 
spremljavo in petjem. Namesto pridige smo prisluhnili pričevanju To-
maža Stojca. Nagovoril nas je s svojo zgodbo in nas povabil, da tudi mi 
sledimo svojemu klicu in služimo drugim. 

Veronika Rupar
 

UTRIP V SMC
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SREČEVANJE S KRISTUSOM V ZAKRAMENTIH 

V AKTUALNIH OKOLIŠČINAH

N
a prvi pogled zakompliciran naslov, a tisto, kar je bilo povedano 
in se je dogajalo na petkovem zoom večeru za zakonce, je bilo 

sila preprosto in domače.
V našo sredo smo povabili murskosoboškega škofa Petra Štumpfa, ki 

se je zelo rad odzval in ko smo se priklapljali, ugotavljal, da večino poslu-
šalcev pozna, saj je bil pred leti v naši župniji kaplan, potem pa še župnik. 
Škofa Petra je pozdravil naš župnik, nadaljevali pa smo z molitvijo.

Škof Peter se je v nagovoru sprehodil skozi zakramente. Evharistija 
je smrtni žebelj v greh in obhajamo jo v občestvu. V tem času, ko se je 
sveta maša prišla v naše domove, lahko podoživljamo dobo prvih kri-
stjanov, ki so jo obhajali po domovih. Šele kasneje so preurejali templje 
in začeli graditi cerkve. Takrat je število kristjanov naraščalo, saj so bili 
prvi kristjani s svojim življenjem po veri zelo velik vzgled za mnoge, 
ki so se spreobračali. Tu pa smo morda v naših skupnostih šibki. Škof 
Peter nam je položil na srce, da naj ne jadikujemo za tistim česar ni, 
ampak se zahvaljujmo za tisto, kar je. Bodimo veseli, saj smo enkratni 
in neponovljivi. Mi pa smo velikokrat videti nezadovoljni sami s seboj 
in z drugimi. To vidijo mladi, ki so posledično jezni na Stvarnika, saj 
tudi sami niso zadovoljni s seboj. Soočajo se z družbo, okuženo z in-
dividualizmom: splav, evtanazija, korupcije … Duhovni svet se je zelo 
skalil. Tudi zato je po birmi velik osip.

Pri sveti spovedi Kristus v moči Svetega Duha prenovi človeka. Po-
sledično se zdravi tudi družba. Še posebej se nas Jezus dotakne v za-
kramentu svetega bolniškega maziljenja, saj ozdravi brazgotine na duši 
in lahko pomaga bolniku, da sprejme svojo bolezen. Umirajočega pa s 
sveto popotnico pripravi na smrt in izbriše grehe tudi tistim, ki se ne 
morejo več spovedati.

Po koncu nagovora je odgovarjal še na naša vprašanja. Omenil je 
diakonsko službo, izredne delivce obhajila, delo z birmanci in svetoval 
staršem, katerih otroci so se oddaljili od Cerkve.

UTRIP V SMC



februar 2021, številka 2VARUJ NAS MATI 14

Po uradnem delu smo povabili tiste, ki še želijo ostati, da lahko 
osebno pozdravijo Petra. Zvrstili so se pozdravi, še kakšno vprašanje in 
pogovor. Ostali smo skoraj vsi in po treh urah druženja s škofom ugo-
tovili, da nam je večer hitro minil v prijetnem vzdušju, ki ga je vzpo-
stavil Peter s svojo dostopnostjo, preprostostjo in ponižno prekmursko 
dušo.

Mihaela                                                                                  

UTRIP V SMC
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DON BOSKOV DAN
ČUŠINOVE NEPOPOLNE RIME

V 
petek, 29. 1. 2021, smo kar na daljavo prisluhnili monodrami 
Nepopolne rime Gregorja Čušina. Dogodek je potekal kar preko 

Zoom-a, kjer se nas je zbralo več kot 162 družin. Preden smo začeli, 
nam je kaplan Janez Suhoveršnik na kratko predstavil don Boska in 
don Boskov dan, ki je potekal naslednji dan.  

Nepopolne rime je pravzaprav duhovita predstavitev Svetopisem-
skih zgodb stare zaveze, postavljenih v današnji čas. Tako nam je Čušin 
razložil, da smo bili ljudje ustvarjeni iz smrklja, nam prebral Noetov 
dnevnik in nam med posameznimi zgodbami ob spremljavi svojega 
sina tudi zapel. Mislim, da nihče ni mogel zadržati smeha. :) Čeprav je 
predstava trajala 2 uri, pa je bila tako dobra, da je čas hitro minil. Na 
koncu nas je kaplan Janez tudi pozval, naj prižgemo mikrofone in za-
ploskamo, tako da je bil izvajalec kljub vsemu deležen bučnega aplavza. 

Maša Kastelec

UTRIP V SMC
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PROGRAM ZA OTROKE NA 

DON BOSKOVEM DNEVU

D
an se je začel ob 9.00 s plesno animacijo in zbiranjem. Vodili sta 
jo Tina Ključevšek in Klavdija Žnidaršič. Ob 9.30 je bila molitev, 

ki sta jo imela Aljaž in Maja. Medtem sta peli sestri Snoj. Ob 10.00 so 
bile delavnice. Bilo je 53 prijavljenih in 5 ali 6 skupin. Iz kolaža in toale-
tnih tulcev smo izdelovali živalce (pikapolonice, pave, mačke ...). Dan 
se je nadaljeval z veliko igro, ki sta jo pripravila Domen in Tinkara. 
Ob 12.00 je bil zaključek in molitev. Popoldne so bili otroci vabljeni na 
Rakovnik na medenjake.

                                                                                               Daša Brcar

UTRIP V SMC
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SKVO VEČERJA

C
eplav mi moja mamica ne pusti upolabljati lacunalnika plevec, mi 
je toklat pustila, da glem na lojstni dan. Lojstni dan je bil namlec 

po zumu - da ne bi kdo kaslov pa cihov, pol bi pa vsi zboleli!
Kljub temu da smo že vsi siti sedenja za računalnikom, smo se z 

veseljem udeležili tradicionalne SKVO-večerje, ki je bila zaradi raz-
mer po zoomu. Kot ste lahko že sklepali iz uvoda, je bila letošnja tema 
otroški rojstni dan. Zbrali smo se opremljeni, kot se za to priložnost 
spodobi: s slinčkom, dudico, lepo frizuro in najljubšim pliškotom. K 
ekranom smo si prinesli tudi vsak svojo večerjo. Najprej smo skupaj ri-
sali, potem smo imeli zabaven kviz, malo smo tudi plesali in na koncu 
prisluhnili pravljici za lahko noč. Rojstni dan smo sklenili z molitvijo. 
Bogu smo se zahvalili za vodo, kečap, kombajn in prijatelje. Vsi se že 
zelo veselimo naslednje večerje!

Ustvarjalna kuna in nežna puma

UTRIP V SMC
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SVETOPISEMSKI MARATON 2021: MED VAMI BOM 

HODIL

S
vetopisemski maraton, enotedensko glasno branje Svetega pisma, 
je imel letos zaradi Covid virusa novo obliko. Če je prej zvenela 

Božja beseda z enega mesta in smo se povezovali v skupnost poslušal-
cev tudi s pomočjo istega okolja, sta nas letos povezovali skupni namen 
in enaka tehnologija (ZOOM), ki je to omogočala. Dom in njegova 
zasebnost pa sta občutek povezanosti vsakogar z vsakim še povečala. 
Tako smo kljub fi zični oddaljenosti ves teden lahko občutili moč svete 
besede v skupnosti. 

Splet nam je omogočil tudi poslušanje zanimivih pogovorov z gosti 
v maratonskem tednu. Posnetke  pogovorov – z zaporniškim kaplanom 
Robijem Friškovcem, pisateljem in duhovnikom Brankom Cestnikom, 
bivšim odvisnikom in evangeličanom Goranom Macuro, duhovnikom 
iz zamejstva Rozo Palićem, dr. Matejo Logar in evangeličanskim pa-
storjem ter terapevtom Tonijem Mrvičem – lahko še vedno poslušate 
na povezavi:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / r e s u l t s ? s e a r c h _
query=svetopisemski+maraton

UTRIP V SMC
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SP maratonu smo se pridružili tudi Rakovničani: molitvena skupi-
na, biblična skupina, bralci Božje besede … in še kakšen posameznik 
iz naše farne skupnosti. Hvaležni smo naši organizatorici Moniki in 
kaplanu g. Juretu, da sta nam omogočila prenos na daljavo kar iz naše 
cerkve.

Velika milost in skrivnost je, da je Bog izbral prav besedo za svoje 
razodetje. Beseda, ki vedno potrebuje posredovanje človeka, da jo na-
polni s pomenom, drugače ostane samo skupina grafi čnih znakov na 
papirni podlagi. Bog torej želi človeka, posrednika, ki te znake spre-
meni v pomen ter s pomočjo Svetega duha v Božje sporočilo nam, lju-
dem. Tako kot se pomeni besed in njihove predstave lahko razlikujejo 
v različnih časovnih obdobjih, pa  ravno zaradi te lastnosti, ker so naše 
besedne predstave vedno vezane na čas, v katerem živimo, nas lahko 
Božja milost s pomočjo Svetega duha rodovitno nagovarja prav v vsa-
kem času, tudi v tem, znotraj katerega smo.

Beseda ima vedno tudi naslovnika, pa čeprav govorimo sami sebi, 
vedno je usmerjena. Zato beseda, če je namenjena skupnosti, zaradi 
podobnih predstav, ki jih vzbuja, postane povezovalna, je rodovitni 
temelj za milost in delovanje Svetega duha, ki nas spreminja v Božje 
ljudstvo.

Toliko različnih obrazov smo ta teden videli na zaslonu, pa vendar 
so bili vsi podobni, enako povezani v spoštljivosti ob branju.

UTRIP V SMC
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Letos smo imeli bralci z Rakovnika blagoslov, da smo med toliki-
mi poglavji Svetega pisma prebirali prav evangelij. Najsvetejše, najbolj 
pretresljive Jezusove  besede, ki jih po navadi poslušamo v pasijonu, 
so zazvenele preko naših ust. Bog je govoril drugim preko naših ust! 
Kakšno čast nam je izkazal – in milost! Tako kot smo človeško orodje 
njegove ljubezni, smo tudi orodje besede, prevodniki tega, kar nam 
govori že toliko stoletij!

Vsako leto je ob celotedenskem branju in poslušanju to spoznanje 
jasnejše, hvaležnost, da si je Bog izbral pot do človeka prav preko besed 
in nas, ki jih prebiramo, pa močnejša.

Zato sem hvaležna tudi za čas in delo vsem organizatorjem SP ma-
ratona tako v naši župniji kot tudi po vsej Sloveniji.

Bog povrni!    
                                                                                             Lucija Magajna
   

DEKANIJSKO SREČANJE Z GREGORJEM ČUŠINOM 

ZA STARŠE IN BOTRE LETOŠNJIH BIRMANCEV

UTRIP
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S
rečanja se je udeležilo lepo število staršev in botrov, oziroma kar 
celih družin iz naše dekanije Vič-Rakovnik. Na zoom povezavi se 

jih je zbralo preko 240, tako da so na začetku srečanja ugotavljali, ka-
tera dvorana v dekaniji bi v živo dejansko sprejela toliko obiskovalcev. 
Gost Gregor Čušin je vse lepo nagovoril. Preko vprašanj, ki mu jih je 
zastavljal brezovški župnik Jože Poje, se je dotaknil naslednjih tem: 
prakticiranje vere po koroni, odnosi v družini, izražanje vere v javno-
sti, vloga botra in birmanca v Cerkvi. S svojo neposrednostjo in sliko-
vitim pripovedovanjem je gost Gregor Čušin prav vse dodobra ogrel in 
na trenutke podražil vse z namenom, da bi bila naša krščanska vera v 
besedi in dejanju vedno bolj pristna. 

YOUCAT – KATEKIZEM ZA MLADE

Kako prav beremo Sveto pismo?

S
veto pismo beremo prav, če ga beremo molitveno, se pravi s pomo-
čjo Svetega Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja beseda 

in vsebuje odločilna Božja sporočila nam. (KKC 109–119, 137)

UTRIP
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Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed 
nas. Zato moram Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštova-
njem: najprej velja to, da je treba Božje pismo resnično brati, to pome-
ni, da si ne izbiram posameznosti in ne prezrem celote. Celoto moram 
potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa Kristusa, 
o katerem govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise moram 
torej brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so nastali.

                 

Moremo s svojim razumom spoznati Boga?

Da, človekov razum more z gotovostjo spoznati Boga.  (KKC 31–36, 
44–47)

Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v samem sebi. V vsem, kar 
obstaja, je več, kot vidimo. Urejenost, lepota in razvoj sveta kažejo prek 
sebe in na Boga. Vsak človek je odprt za resnico, dobroto in lepoto. V 
sebi sliši glas vesti, ki ga sili k dobremu in ga opominja pred zlom. Kdor 
razumno zasleduje to sled, najde Boga.

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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19. februar
KONRAD

D
oma je bil iz Piacenze v severni Italiji. Izhajal je iz ugledne ple-
miške družine in odločil se je za vojaško službo. Oženil se je in 

z ženo sta živela v skladnem zakonu, vendar le malo časa. Konrad je 
zelo rad hodil na lov. Nekoč se mu je divjad skrila v gosto grmovje. Da 
bi jo prepodil, je zažgal goščavo. Močan veter je razširil ogenj po vsem 
gozdu. Ko je Konrad to videl, je zbežal in se skril v mestu, saj so bile za 
tistega, ki bi zakrivil požar, predvidene stroge kazni. Stražarji so pohi-
teli iz mesta, da bi prijeli požigalca. Zgrabili so nekega revnega človeka, 
ki so ga srečali v bližini pogorišča. Čeprav je zatrjeval, da ni on zažgal 
gozda, ga niso izpustili.  Zasliševali so ga in od njega izsilili priznanje 
s tem, da so ga mučili na natezalnici. Ko je v mukah priznal, da je res 
zažgal gozd, so ga obsodili na smrt. Ko je Konrad to izvedel, se mu je 
zbudila vest. Šel je k mestnemu poglavarju in mu priznal, da je gozd 
zagorel po njegovi krivdi. Sklenil je, da bo začel spokorniško življenje. 
Svoj sklep je razodel ženi in prodala sta imetje, poplačala škodo od 
požara, preostali denar pa razdelila samostanom in revežem ter šla v 
samostan: žena h klarisam, on pa k tretjerednikom sv. Frančiška, kjer 
je ostal malo časa. Odpravil se je na Sicilijo, kjer je negoval bolnike in 
skrbel za reveže. Naposled se je odločil za popolno samoto. Trideset let 
je nato prebil v samotni votlini, kjer je živel od miloščine. Umrl je 19. 
februarja 1351 v svoji votlini.  

 

SVETNIK MESECA
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26. februar
ALEKSANDER

R
odil se je okoli leta 250 in za časa patriarha Petra je zaradi bistri-
ne duha in pobožnosti spadal med ugledne duhovnike Cerkve v 

Aleksandriji. Za patriarha je bil izvoljen leta 313. Nauk, ki se je začel 
širiti okoli leta 315 in se imenuje arijanizem (zavrača Kristusovo bo-
žanstvo), mu je povzročal velike skrbi. Širil ga je duhovnik Arij. Patri-
arh Aleksander ga je od njegovih zmot skušal odvrniti s pogovorom in 
očetovskim opominjanjem, vendar je bilo vse zaman. Zato je leta 320 
sklical v Aleksandrijo kakšnih sto škofov iz Egipta in Libije, ki so eno-
dušno obsodili Arijevo zmoto. Arij ni odnehal in si pridobival številne 
pristaše. Za razrešitev verskega spora, ki se je vedno bolj poglabljal in 
širil, je bil pod papežem Silvestrom I. sklican prvi vesoljni cerkveni 
zbor, ki je zasedal v Niceji v Mali Aziji od 20. maja do 25. julija 325. 
Udeležilo se ga je 250 škofov, med njimi tudi Aleksander. Soglasno so 
obsodili Arijevo zmoto in razglasili versko resnico, ki jo še danes izpo-
vedujemo v veri: da je namreč Sin iz Očeta rojen, ne ustvarjen, in da je 
enega bistva z Očetom. Iz Niceje se je Aleksander zmagoslavno vrnil 
v Aleksandrijo in se lotil verske obnove, toda že čez pet mesecev, v za-
četku leta 328, je bil njegov uspešen življenjski boj končan. V Zahodni 
Cerkvi se njegov spomin obhaja 26. februarja.

SVETNIK MESECA
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ZAUPANJE IN BOŽJA POMOČ

Z
a svetovni dan bolnikov, ki je kot vsako leto 11. februarja, na god 
Lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z naslo-

vom »Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje« (Mt 23,8). Odnos zaupanja 
je temelj nege bolnikov.

Papež nas v poslanici spomni, da smo pozorni do bolnikov in tistih, 
ki jim pomagajo doma, v bolnišnicah in drugod, posebno do tistih, ki 
trpijo zaradi pandemije koronavirusa. Hkrati pohvali tudi predanost 
in velikodušnost zdravstvenih delavcev, prostovoljcev, duhovnikov, re-
dovnikov, redovnic in drugih, ki so v službi bolnikov in njihovih do-
mačih.

Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo 
po drugem. Stanje ustvarjenosti postane še bolj jasno, ko očitno doži-
vljamo svojo odvisnost od Boga. Ko smo bolni, misel in srce preplavijo 
negotovost, strah, včasih tesnoba; znajdemo se v nemočnem položaju, 
ker naše zdravje ni odvisno od naših sposobnosti ali od našega »truda« 
(prim. Mt 6,27).

Zapoved ljubezni, ki jo je Jezus zapustil svojim učencem, dobi svojo 
konkretno uresničitev tudi v odnosu z bolniki. Družba je toliko bolj 
humana, kolikor bolj zna poskrbeti za svoje krhke in trpeče člane, in 
to zna storiti z učinkovitostjo, ki jo spodbuja bratska ljubezen. Priza-
devajmo si za ta cilj in storimo to tako, da nihče ne bo ostal sam, da se 
nihče ne bo čutil izključenega in zapuščenega. Vse bolnike, zdravstve-
ne delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče, izročam Mariji, Materi 
usmiljenja in Zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih neštetih 
svetišč po vsem svetu naj podpira našo vero in naše upanje ter nam 
pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z bratsko ljubeznijo. Vsem 
in vsakemu posebej iz vsega srca podeljujem svoj blagoslov. (papež 
Frančišek)

Bodite potrpežljivi, je stavek, ki ga velikokrat srečujemo v tem času 
epidemije. 

KARITAS
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KARITAS

Potrpežljivost je drugačna vrsta moči. Včasih jo celo zamenjamo s 
slabostjo. Vendar potrpežljivost ni speča. Biti potrpežljiv ne pomeni 
sprijazniti se z vsem brez pritožbe. Mnogokrat moramo spregovoriti. 

Potrpežljivost je moč, ki nam omogoči govoriti vljudno in prijazno 
… K potrpežljivosti je poklican vsak in v vsakem obdobju življenja. 
»Ljubezen je potrpežljiva« (1 Kor 13,4).

Potrpežljivost je sposobnost, da ostanemo mirni in prenašamo te-
žave, ne da bi se vznemirjali. Je veščina, da se soočimo s preizkušnjami 
in z dogodki, ki jih ne moremo spremeniti. Pomaga nam, da se pogu-
mno in odločno spoprimemo s težavami življenja.

Nihče izmed nas ne more zagotovo trditi, da povsem obvlada kre-
post potrpežljivosti. Včasih mislimo, da smo dosegli pomembno zma-
go v potrpežljivosti, nato pa nas kar iznenada nekaj preseneti in ek-
splodiramo! Naša predstava o tem, da smo najbolj potrpežljivo bitje na 
svetu, se kaj hitro razblini!

Potrpežljivost je tako pomembna, da Jezus, naš zgled v vseh vrlinah, 
pravi: »S potrpljenjem boste rešili svoje duše.«  Neka pobožna duša je 
obupno molila: »Gospod, nakloni mi potrpežljivost, in to takoj!« Mor-
da tudi sami že več let takole molite!

Naša potrpežljivost je na preizkušnji ob različnem času in v različ-
nih okoliščinah, ko se nam zdi potrebno in takrat, ko ne mislimo tako. 
Pešanje zdravja, denarne težave, vedenje družinskih članov, ki bi vzne-
mirilo celo svetopisemskega Joba, vremenske skrajnosti, spodletela in 
propadla razmerja, in celo Bog. 

Včasih se zdi, da je Bog izredno daleč, da ne sliši mojih molitev, ali 
pa ga vsaj na videz sploh ne zanimajo. Vse zgoraj našteto je lahko veli-
ka preizkušnja za našo potrpežljivost.

Pravijo: Potrpljenje je božja mast in Potrpljenje železna vrata pre-
bije.

Imejte pogum za velike žalosti življenja in potrpljenje za majhne; 
in ko si težko opravil svojo dnevno nalogo, pojdi spat v miru. Bog je 
buden. (Victor Hugo)
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KARITAS

Župnijska Karitas –letni pregled dela v letu 2020:

N
aša Župnijska karitas nudi pomoč ljudem z območja župnije 
Rakovnik. Stiske ljudi so seveda različne, tako materialne kot 

duhovne. Po svojih močeh kot prostovoljci skušamo pomagati vsem, 
ki se obrnejo na nas. Pomagamo z dodeljevanjem paketov s hrano, ki 
vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, fi žol itd.) 
ter so prilagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine. Ljudem 
v stiski občasno pomagamo tudi s plačilom položnic – manjši zneski 
(za elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske 
položnice za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo itd.), kolikor nam 
to dopuščajo sredstva, drugače prošnjo pošljemo na Škofi jsko karitas. 
Ob začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči z nakupom šolskih 
potrebščin, med počitnicami pa počitnikovanja otrok ali pa cele dru-
žine. 

Na začetku leta zbiramo podatke in poročila za preteklo leto ter se 
radi ustavljamo pri številkah: kolikim smo pomagali, koliko ton hra-
ne razdelili, koliko denarja namenili za pomoč, koliko zbrali. Zbrana 
poročila gredo na Škofi jsko karitas, na Ajpes, hranijo se tudi v arhivu 
župnije.

Da smo sploh lahko delali in delili, gre zahvala tudi vam, dragi ver-
niki, župljani. V blagajno karitas ste preko posameznih darov darova-
li 1593,21 EUR, žal so vse akcije, izdelovanje venčkov odpadle zaradi 
epidemije, kar je zelo zmanjšalo darove.

HVALA za vsak vaš dar. Hvala vam tudi za vso darovano hrano. 
Dobrodošel je vsak vaš dar, ki ga namenite za še kako potrebne v naši 
okolici. Z vašo velikodušno pomočjo bomo mogli tudi v bodoče izpol-
njevati poslanstvo v karitas.

Sodelavci ŽK smo v preteklem letu 2020 pomagali mnogim našim 
župljanom. Kljub  epidemiji delimo pakete hrane. Razdelili smo 3381 
kg hrane in 3756 l mleka iz EU pomoči; iz pomoči ŠK: 2133 kg hrane 
ter 559 kosov pralnih praškov in ostalih higienskih pripomočkov; iz 
lastne nabave cca 300 kg hrane in še nekaj darovanih stvari. Za nabavo 
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hrane, plačevanje položnice, za družine, za posameznike, za starejše, za 
otroke smo v preteklem letu 2020 porabili 2858,59 EUR.

Prostovoljci smo v preteklem letu opravili cca 2000 ur (administra-
cija, dežurstva, dobava hrane, različna pomoč v župniji ipd.). 

Hvala vsem za pomoč! To je le nekaj podatkov o našem delu in o 
ljudeh, ki nas potrebujejo. Že vnaprej se vam v imenu nas sodelavcev 
karitas in vseh naših ljudi, ki pri nas iščejo pomoč, lepo zahvaljujemo 
za vse vaše darove.

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

           

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v februarju: četrtek, 25. 2. 2021, od 17.00 do 19.00.
v marcu: četrtek, 18. 3. 2021, od 17.00 do 19.00.

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

RAZVEDRILO

VRABCI – Mama vrabčevka in njeni mladiči opazujejo kmeta pri 
setvi. »Predvsem si pa zapomnite tole,« pravi, »vedno pustite nekaj zrn, 
da kmet ne izgubi veselja.«

KARITAS
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Oglásil se je Peter in rekel Jezusu: »Učitelj, dobro je, da smo tukaj. 
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« (Mr 
9,5)

Jezus, si na poti v Jeruzalem, greš križu naproti. 
Tudi zate je to težko. 
In Oče ti nakloni trenutek slave, da bi te opogumil 
in vlil upanje tvojim prijateljem.
Jezus, nočem pretiravati, ampak tudi naše življenje je težko.
Živeti kakor ti pomeni
hoditi vsak dan proti Jeruzalemu, križu naproti.
Jezus, podari tudi nam, od časa do časa, 
trenutke slave in upanja, da si opomoremo: 
kakšno pobudo, ki jo uspešno uresničimo, 
kakšnega prijatelja, ki se nam približa, 
kakšno oviro, ki jo odstranimo, 
hvalevredno zmago nad kakšno našo slabostjo …
Jezus, ne bomo postavili šotora, 
da bi ostali tam, v trenutku slave.
Pogumnega srca se bomo vrnili v dolino,        
na cesto proti Jeruzalemu, 
da bomo postali doživetje na gori Tabor, 
da bomo trenutki slave in upanja za tiste, 
ki živijo v naši bližini, 
za tiste, ki hodijo z nami.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Z 
zaupno molitvijo se obračajmo k Bogu, da se nas usmili po posre-
dovanju naše nebeške Matere Marije.

Vse vas prav lepo pozdravljam, 
vaš hvaležni župnik Mirko 

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR: 

FEBRUAR 2021

O
b delavnikih in ob nedeljah so sv. maše z ljudstvom. Maše so ob 
istih urah, kot so bile do sedaj: med tednom ob 6.00, 7.30 in ob 

18.30 in ob nedeljah ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. V veljavi ostanejo do 
sedaj veljavni predpisi. V naši cerkvi to pomeni, da je lahko v cerkvi 
naenkrat 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 vseh 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.

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; ob 19.30 dekanijsko sre-
čanje za starše in botre z Gregorjem Čušinom na zoom 
povezavi; šola za animatorje in animatorska skupina.

SOB, 6. 2.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; ob 16.30 mini-
strantsko srečanje.

NED, 7. 2.:  5. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30;  po polenajsti sv. maši nedeljska e-kava z gostjo 
Polono Dominik).

PON, 8. 2.:  Prešernov dan, kulturni praznik.
TOR, 9. 2.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 11. 2.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).

NAPOVEDNIK
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SOB, 13. 2.:  pustna sobota; možnost fotografi ranja v maskah z junaki 
iz pravljic na dvorišču pred Majcnovo hišo; ob 17.30 sre-
čanje za skavte – klan.

NED, 14. 2.:  6. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30;  po polenajsti sv. maši nedeljska kulturna e-kava z 
nastopajočimi talenti iz župnije; ob 18.00 srečanje mlajše 
skupine za pare; ob 19.30 srečanje ministrantskih vodite-
ljev.

TOR, 16. 2.:  molitev za vse v stiski (osebno doma); ob 19.30 sestanek 
voditeljev oratorija.

SRE, 17. 2.:  pepelnica
ČET, 18. 2.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 19. 2.:  ob 18.00 križev pot; ob 19.30 duhovni fi lmski večer za 

mlade.
SOB, 20. 2.:  ob 16.30 ministrantsko srečanje.
NED, 21. 2.:  1. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (sodeluje 

6. r verouka) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska 
e-kava; ob 18.00 srečanje starejše skupine za pare; ob 
18.00 križev pot.

PON, 22. 2.:  spletni zimski oratorij od ponedeljka do petka (zgodba, 
delavnice, igre).

TOR, 23. 2.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 25. 2.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 26. 2.:  ob 18.00 križev pot
NED, 28. 2.:  2. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;  

po polenajsti sv. maši nedeljska e-kava. ob 18.00 križev 
pot.

NAPOVEDNIK
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MAREC  2021

TOR, 2. 3.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 4. 3.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 5. 3.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; možnost obiska 

bolnikov in starejših na domu; ob 18.00 križev pot; ob 
19.30 duhovna obnova za birmance z gostom (na zoom 
povezavi). 

SOB, 6. 3.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; ob 16.30 mini-
strantsko srečanje.

NED, 7. 3.:  3. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (sodelu-
jejo birmanci) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska 
e-kava. Ob 18.00 križev pot.

TOR, 9. 3.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 11. 3.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 12. 3.:  ob 18.00 križev pot
 ob 19.30 šola za animatorje in animatorska skupina.
NED, 14. 3.:  4. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (sodeluje 

7. r. verouka) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska 
e-kava; ob 18.00 križev pot.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Franc Drobnič, SDB, 1934
Stane Okorn, SDB, 1922

Natalija Kramar, 1942
Miran Lipovšek, 1949

Dušan Gojič, 1939
Antonija Pelko, 1941
Andrej Erzar, 1938

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

NAPOVEDNIK



Župnijski urad Ljubljana Rakovnik

Rakovniška ulica 6, 1108 Ljubljana

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

www.rakovnik.si

zupnija.rakovnik@salve.si

smc.rakovnik@salve.si

Mladi vedo, 
da ima njihovo življenje smisel, 

če postane zastonjski dar 
za bližnjega. 

V tem je vir vseh poklicev: 
tako duhovniških ali redovniških 

kot zakonskih in družinskih.

sv. Janez Bosko

Postne duhovne vaje 2021
1. teden: ZOOM 1  (12. 3.–14. 3.)
2. teden: ZOOM 2 (19. 3.–21. 3.)

3. teden: Bled  (26. 3.–28. 3.)

župnijska Karitas 
Rakovnik 

dežurstvo v februarju: 
četrtek, 25. 2. 2021, od 

17.00 do 19.00;
v marcu: četrtek, 18. 3. 

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.


