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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Jn 3,14–21
BOG SVETA NE NEHA LJUBITI

V 
današnjem evangeliju smo slišali del pogovora, ki ga je imel Jezus 
neke noči na začetku svojega javnega delovanja z Nikodemom, 

učenim preučevalcem Svetega pisma. Najbolj nas prevzamejo čudovi-
to lepe Jezusove besede – čudovite so zato, ker so resnične – ko Jezus 
pravi o sebi: »Bog je svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno 
življenje.« Te besede so že marsikateremu človeku, ki je iskal Boga z 
odprtim srcem, vlile poguma in zaupanja.

Naš pesnik France Prešeren je v Krstu pri Savici izpovedal, »da pra-
vi Bog se kliče Bog ljubezni«, ki »čudno k sebi vod‘ otroke ljube in 
ne želi nobenega pogube«. Bog torej hoče, da ga iskreno iščemo, da 
živimo po svoji vesti, da pošteno izpolnjujemo svoje dolžnosti, da se 
trudimo biti dobri do ljudi okoli sebe. Ena najhujših stvari, ki jo lahko 
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drug drugemu povzročimo, je ta, da smo do sočloveka brezbrižni, da 
hodimo mimo svojih bratov in sester, kakor da jih ni. Kjer se ljudje 
kregajo in prepirajo, je zagotovo zelo hudo; še huje pa je tam, kjer lju-
dje med seboj sploh ne govorijo. Bodisi zato, ker so užaljeni ali trma-
sti, bodisi zaradi tega, ker so doživeli toliko hudega, da so razočarani 
celo nad najbližjimi. Včasih je molk hujši krik kot najbolj glasno vpitje! 
Vprašajmo se, če smo tudi mi krivi kakšne zagrenjenosti.

To, kar smo poslušali v današnjem evangeliju, dovolj zgovorno 
pove, kako je Bogu tuja vsaka brezbrižnost. Že v Stari zavezi je Bog dal 
svojemu ljudstvu po preroku vedeti, da se zanje zanima s takšno ljube-
znijo, kot jo izkazuje mati svojemu dojenčku. Z Jezusovim prihodom 
pa se je Božja ljubezen razodela še bolj otipljivo: on je daroval svoje ži-
vljenje za nas. Križ, znamenje trpljenja, je postal znamenje ljubezni do 
konca. Naj se tega spomnimo ob vsakem pogledu  na križ in ob vsakem 
znamenju križa, s katerim začenjamo dnevna opravila.

Po: S. Čuk, Misli srca

UVODNIK
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Bog namreč svojega Sina 
ni poslal na svet, 

da bi svet sodil, ampak 
da bi se svet po njem rešil. 

Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, 
ker ne veruje v ime 

edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, 
da je prišla luč na svet in so ljudje 

bolj ljubili temò kakor luč, 
kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, 

sovraži luč in ne pride k luči, 
da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, 

pride k luči, 
da se pokažejo njegova dela, 

ker so narejena v Bogu.«
(Jn 3,17–21)

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

D
obri Oče. Družini si namenil odlično mesto v družbi in Cerkvi. 
Naj tvoj Sveti Duh, napolnjuje družine. Tako bodo človeško druž-

bo plemenitile in zidale tvojo Cerkve. S svojo izkušnjo bodo pomagale 
premagovati predsodke in izkrivljene poglede v družbi. Naj delujejo kot 
sol zemlje, ki družbo ozdravlja, in kot luč, ki v družbi sveti s svojim zdra-
vim okoljem za varno, dostojno in zadovoljno življenje. Tvoj Duh naj na-
polnjuje družine z ljubeznijo do tvoje Cerkve, s katero bodo sooblikovale 
življenje domačih župnij in dogodkov na drugih ravneh Cerkve. Vanje 
naj vliva sočutje, da bodo čuteče do ljudi v stiski, pa naj živijo kjer koli 
na svetu. Posebej naj se veselijo, če zmorejo družbo in Cerkev bogatiti z 
novimi člani. Veselijo naj se, če boš v njihovi družini koga izbral za du-
hovnika, redovnika, redovnico ali misijonarja. Naj podpirajo svoje člane, 
če se bodo čutili poklicane tudi v kateri drugi obliki služiti ljudem. To te 
prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Po: br. P. Kovač

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

namesto zapisnika pastirsko pismo  naših škofov
II. del
6. nedelja med letom 14. februarja 2021

Dragi bratje in sestre!

V 
drugem berilu smo pri bogoslužju Božje besede pravkar slišali, 
kako daje apostol Pavel samega sebe za zgled nesebičnega služe-

nja skupnosti, pri tem pa opozarja, da je pri tem za njega samega zgled 
Jezus Kristus: »Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem 
pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se 
rešili. Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov« (1 Kor 
10,33 – 11,1). 

Dejansko moramo ljudje na vsakem koraku izbirati med sebičnim 
iskanjem lastnih koristi ter ljubeznijo in nesebičnim služenjem dru-
gim. Sebičnost je bistvo greha, ljubezen kot njeno nasprotje pa ni v 
prijaznih čustvih, ampak je v požrtvovalnem delu za resnični blagor 
vseh. Kristjani verujemo, da je ta ljubezen vrhovni zakon vsega, ker 
je to Bog sam. Iz te ljubezni je ustvaril svet in iz iste ljubezni nas je v 
Jezusu Kristusu prišel reševat grešne zapletenosti v sebičnost, ki vodi 
v propad. To je bistvo naše vere: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima 
Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v lju-
bezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem« (1 Jan 4,16), pravi apostol 
Janez v svojem pismu.

Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri to 
celo pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na kateri 
sedijo, da si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so rodovi pred nami 
črpali vodo za razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu teče tudi 
v večno življenje. Jezusov evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus 
daje za »življenje sveta« (Jn 6,51). Mi, ki nam je bila podarjena milost 
vere in to vemo, ji moramo ostati zvesti. Če nam dopovedujejo, da je 
krščanske Evrope konec, se spomnimo na apostola Petra, ki je na Je-
zusovo vprašanje, ali ga mislijo tudi apostoli zapustiti, odgovoril: »Go-

UTRIP
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spod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja!« (Jn 6,68). 
Resničnost teh besed se vedno znova potrjuje. Če zapustimo Jezusa in 
njegov evangelij, nimamo kam iti. Jezus nima zamenjave. »Samo ljube-
zen je vredna, da verujemo vanjo« (H. Urs von Balthasar).

Krščanske vrednote so potrebne tudi za dobro delovanje politične 
skupnosti. Letos obhajamo tridesetletnico razglasitve državne samo-
stojnosti. Ob tej priložnosti ponovno izražamo hvaležnost vsem, ki so 
se za to trudili, posebno še tistim, ki so za to dali življenje. Za samo-
stojno državo smo se odločili, da bi živeli v njej skladno s svojim člo-
veškim dostojanstvom. Da bi ne živeli po zakonih džungle, kjer prevla-
dajo najbolj nasilni in zviti, ampak po pravičnih zakonih in razumnih 
pravilih, da lahko vsakdo pride do tistega, do česar ima pravico. Pred 
tremi desetletji smo upali, da se bo Slovenija uveljavila kot demokratič-
na domovina medsebojnega spoštovanja, svobode, sožitja in sodelova-
nja. A po prvih treh desetletjih imamo vtis, da smo od tega cilja še zelo 
oddaljeni. Tudi način, kako se spopadamo s sedanjo krizo, kaže na to.

Vsaka kriza je preizkušnja, v kateri se pokažejo dobre strani, razkri-
jejo pa tudi usodne pomanjkljivosti. Preizkušnja nam nastavi ogledalo, 
v katerem vidimo svoj pravi obraz. Nekaj podobnega se v tej krizi do-
gaja tudi z nami kot člani te države. 

Imamo namreč dve možnosti. Prva je, da stopimo skupaj, si po-
magamo in se odpovemo običajni tekmovalnosti in napetostim. Sta-
nje je podobno vojni, ko zreli državljani pozabijo na siceršnje spore in 
zamere in združeno nastopijo proti skupnemu sovražniku. Tokrat je 
tak sovražnik virus. Druga, neprimerno slabša izbira pa je, če tega ne 
zmoremo, ampak vsakdo misli samo na svoje koristi in izkorišča krizo 
za svojo uveljavitev, tudi na škodo najbolj ogroženih. 

V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko primerov nesebičnega žrtvo-
vanja iz odgovornosti in ljubezni do bolnih in vseh, ki jih je epidemi-
ja prizadela. Tem gre naše občudovanje, priznanje in zahvala. Žal pa 
je tudi preveč nasprotnega ravnanja: neodgovornega omalovaževanja 
nujnih ukrepov, nenehnega vzbujanja dvomov v njihovo koristnost, 
pozivanja k njihovemu nespoštovanju in blatenja ugleda tistih, ki nosi-

UTRIP
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jo najtežjo odgovornost za to, da bi s čim manjšimi žrtvami prebrodili 
krizo. Seveda se s tem kriza samo podaljšuje v škodo nas vseh. 

Epidemija tako vzbuja bojazen, da stanje duha v naši državi po treh 
desetletjih samostojnosti in lastne državnosti še ni državniško. Držav-
niška drža, ki jo moramo vsi imeti in še posebej zahtevati od politikov, 
če hočejo, da jim zaupamo odgovornost za državo, je v prvenstveni 
skrbi za obče dobro, za blagor državljanov, ne pa pohod na oblast za 
vsako ceno. Tako kot smo slišali apostola Pavla: »Ne iščem svoje kori-
sti, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili«. To je bila Jezu-
sova drža, takšna drža je bila Pavlova in takšna je drža vseh plemenitih 
državnikov, po katerih naj bi se zgledovali. 

Zato tudi v današnjem času krščanska vera in njena moralna na-
čela nikakor niso odveč. Zaskrbljujoče stanje duha, ki ga mnogi ugo-
tavljajo, nikakor ni brez povezave z razkristjanjevanjem, ki v Sloveniji 
načrtno poteka od komunistične revolucije naprej. Na mesto krščan-
skih vrednot stopata materialistično potrošništvo in ideologija, ki se ne 
meni za odgovornost do narodne in državne skupnosti in ne verjame 
v nobeno absolutno in trajno vrednoto. Tedaj preostane samo iskanje 
lastnega udobja in koristi. Na porabniški miselnosti pa ni mogoče gra-
diti domovine pravičnosti, spoštovanja in sodelovanja ter skrbi za obče 
dobro.

Miselnost materialističnega potrošništva imenuje papež Frančišek 
»kultura odmetavanja«. Najbolj surov primer odmetavanja sta splav in 
evtanazija. Papež sv. Janez Pavel II. je tako miselnost imenoval »kul-
turo smrti«. K njej spada tudi izključevanje. Vse to v naši domovini 
doživljamo že od druge svetovne vojne sèm. Upali smo, da v svobodni 
in demokratični Sloveniji izključevanja ne bo več, ampak bo na mesto 
njega stopilo medsebojno spoštovanje in enakopravno vključevanje 
vseh, ki so pripravljeni sodelovati. Pa smo v zadnjih mesecih doživeli 
prizore izključevalnega sovraštva, kar je zlovešča grožnja mladi državi 
Sloveniji. Izključevanje vodi v enoumnost in siromašenje, ne pa v obe-
tavno prihodnost.

To nas postavlja pred velike odgovornosti. Nič pa se ne bo izboljšalo 

UTRIP
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samo od sebe. Tudi ne, če bomo samo čakali na boljše čase. Časi bodo 
boljši, če bomo boljši mi in če se bomo mi bolj potrudili zanje v cer-
kvenih občestvih in v političnih skupnostih. Bog je naši odgovornosti 
zaupal prihodnost evangelija v državi Sloveniji. Razmere nas vsak dan 
bolj nujno kličejo k okrepljeni dejavnosti, ki so jo zadnji papeži poime-
novali »nova evangelizacija«.

Dragi bratje in sestre, pred nami je postni čas, ki nas bo pripravil na 
obhajanje osrednjih krščanskih praznikov Jezusovega trpljenja in vsta-
jenja. Ti prazniki nas vsako leto pozivajo k spreobrnjenju, k lastnemu 
vstajenju v novega človeka, vedno bolj požrtvovalnega in zavzetega za 
Božje kraljestvo med nami. Po preizkušnjah, ki jih še ni konec, naj se 
letos to izpolni v še večji meri. S to željo vam voščimo blagoslovljen 
postni čas, da bo praznovanje Velike noči Gospodovega vstajenja še 
bolj prežeto z veseljem odrešenja. Amen.

Vaši škofj e

VABILO K MOLITVI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Verniki 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.

 

UTRIP
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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.

5. SREČANJE ŠAP IN AS

A
nimatorstvo na Rakovniku ne počiva. Po skupni uvodni molitvi, 
v kateri smo prosili za odgovornost in odgovarjanje na Božje bla-

goslove, smo nadaljevali s tematskim delom. Pripravniki v ŠAP 1 so se 
skozi simulacijo oratorijskega dne po šestih mesecih spet preizkusili v 
vodenju kateheze, delavnice, odmora in igre. Pripravniki v ŠAP 2, ki 
jih do slovesnega sprejema med animatorje ločijo še manj kot štirje 
meseci, so se celotno srečanje posvetili pripravi in izvedbi katehez, ki 

UTRIP V SMC
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predstavljajo pomemben del evangelizacije na oratoriju. Animatorska 
skupina pa je tematizirala odgovornost, tako v animatorskem kot tudi 
splošnem katoliškem smislu. Večer smo zaključili z družabnim delom, 
kjer smo se preizkusili v igri »država, mesto, gora, reka, svetnik …«

Aljaž Dobnikar

POGOVOR OB KULTURNEM DNEVU

UTRIP V SMC
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V 
ponedeljek, 8. februarja, smo gostili mlado pesnico Polono Rodič, 
ki je marca lansko leto izdala svojo prvo pesniško zbirko. Preko 

pogovora smo izvedeli več o njenem življenju in spopadanju z ano-
reksijo. V najstniških letih se je začel njen boj, ki je trajal 6 let, sedaj 
pa je zdrava in ponosna, da je zmagala v boju proti tej hudi bolezni. 
Nagovorila nas je s spodbudnimi besedami in pravi, da je anoreksiji za 
vedno rekla slovo z napisano zbirko Sestradana. »Želela sem pokazati, 
kako močan je ta boj z boleznijo in napisati, da se da iz tega priti, da 
boji so in bodo, ampak da je vredno vstati, se pobrati, izbrati življenje 
in ne bolezni in da lahko iz bolezni narediš nekaj lepega.«

Pogovor je potekal v salezijanski knjižnici, za popestritev pa so po-
skrbeli mladi s svojimi glasbenimi točkami. Naš tehnik Samo pa je vse-
kakor poskrbel, da so nas vsi doma lahko videli in slišali preko raču-
nalnika.

Žiga Kosi

PUSTOVANJE

N
a žalost nam je korona virus v zadnjem času zelo otežil druženje 
in preprečil vrsto zanimivih dogodkov, na katere smo celo leto 

komaj čakali. Brez smeha, zabave, krofov in mask bi lahko potekala 

UTRIP V SMC
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tudi letošnja pustna sobota, ampak smo se v SMC-ju odločili, da temu 
ne bo tako. Tako smo maske s pomočjo iznajdljivosti našega kaplana 
Janeza in pa Jureta ter pomoči animatorjev povedli v svet njihovih naj-
ljubših fi lmskih junakov. Dan nas je popeljal vse od najlepših princesk 
pa do najmočnejših herojev. Na koncu poti pa si je vsaka maska seveda 
prislužila tudi krof. Vsi smo veseli, ker smo koroni pokazali svoje in se 
imeli super. 

Julija Gornik

UTRIP V SMC
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FILMSKI DUHOVNI VEČER

V 
petek, 19. 2., zvečer smo se zbrali mladi in mladi po srcu ter si 
skupaj ogledali fi lm Unnplaned, ki odpira pomembno in težko 

vprašanje ubijanja nerojenih otrok. Po ogledu fi lma se je odprla glo-
boka debata, v kateri smo govorili o večplastnosti problema splava in 
iskali načine, kako lahko vsak izmed nas nekaj pripomore k rešitvi tega 
problema. Film je posnet po resnični zgodbi Abby Johnson, nekdanje 
direktorice ene izmed klinik za splave, ki se je spreobrnila in je danes 
ena najprepoznavnejših zagovornic življenja. Ogled fi lma resnično pri-
poročam, saj odpre oči in srce za krik nerojenih, ki ga žal prepogosto 
preslišimo. 

Ana

FEBRUARSKO SREČANJE SKUPINE VERA IN LUČ

V 
dneh, ko smo praznovali praznik svečnice, smo se s skupino Vera 
in Luč po dolgem (predolgem) času prvič  zopet srečali v živo. 

Vsak od nas se je doma prav posebej pripravil na slovesno obhajanje 
skupne svete maše, cerkev pa smo imeli samo zase, tako da je lahko 
vsak varno našel svoj prostor.

Naš lučkarski duhovnik gospod Janez nas je vesel pozdravil in nam 
med pridigo povedal, naj s svojo pristnostjo izžarevamo, da smo Božji 
otroci in naj vztrajno svetimo v vsakdanjem življenju bližnjih. Seveda 
sveta maša ni minila brez oživljanja evangelija, ki smo ga pripravili 
prijatelji z lučkami.

Po koncu svete maše smo si izmenjali pozdrave in lepe želje ter se 
veseli poslovili v upanju, da se kmalu zopet vidimo.

UTRIP V SMC
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KUPILI SMO KOZE

V 
SMC Rakovnik že od jeseni sodelujemo pri Karitasovi dobrodelni 
akciji Kupim kozo. Mladi so pridno zbirali prostovoljne prispevke 

in z velikim ponosom sporočamo, da smo zbrali dovolj darov za šest 
koz, ki bodo razveselile afriške družine. Veseli smo, da so mladi tako 
dobrodelni, prav prijetno pa nas je presenetil mladi fantek, ki se je od-
ločil del svojega rojstnodnevnega darila nameniti prav za nakup koze. 
Tako so mladi zopet dokazali, da čutijo stisko drugega in so pripravlje-
ni pomagati z odprtim srcem.

RAKOVNIŠKI MINISTRANTI

R
akovniški ministranti smo oktobra začeli z novim ministrantskim 
letom. Letos smo imeli namen, da se bomo srečevali dvakrat me-

sečno, pa nam je epidemija prekrižala načrte, tako da smo se na Rakov-
niku zbrali samo enkrat. Ostala srečanja smo preselili na zoom. 

Naša srečanja so bila obarvana tako z družabnostjo kot tudi s te-
matskim delom. V prvem delu leta smo veliko pozornosti namenili 
cerkvenim prostorom. Srečanja smo še dodatno obarvali z različnimi 
posnetki. Tako smo poskrbeli za nekaj medžupnijskega sodelovanja, 
saj so nam posnetke priskrbeli g. Simon Virant, župnik z Blok, g. Fonzi 
Žibert in Nejc Krnc, župnik in ministrant iz Boštanja ter Tomaž Stojc, 
salezijanec iz Želimelj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Za temo 
katakomb smo si ogledali prispevek RTV Slovenija o katakombah sv. 
Kalista v Rimu, o katerih je spregovoril salezijanec Lojze Dobravec. 
Naše spoznavanje cerkvenih prostorov smo začeli v zakristiji, sledili 
pa so še prezbiterij, ladja, katakombe, kor in zvonik. Vsakokrat smo 
se ustavili ob značilnih predmetih posameznega prostora ter njihovi 
namembnosti, se sprehodili po rakovniški cerkvi, s pomočjo posnet-
kov pa tudi opazovali podobnosti in razlike posameznih prostorov po 
različnih cerkvah. Na ta način smo resnično spoznali, kaj so temelji 
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vsakega bogoslužnega prostora. Ob obletnici prihoda salezijancev na 
Rakovnik sta nas kaplan Janez in g. Alojzij S. Snoj popeljala še skozi 
Rakovniški grad in kratko zgodovino Rakovnika, ob prazniku Lurške 
Matere Božje pa smo spregovorili še o Marijinih prikazovanjih v Lurdu 
in rakovniški Lurški kapeli. Tematski sklop srečanj smo zaključili s kvi-
zom, na katerem smo povzeli vse, kar smo se novega naučili. 

Za naprej nas čaka kar nekaj novih izzivov. Začeli bomo z novim 
zanimivim tematskim sklopom srečanj, ministranti pripravniki pa so 
začeli svoje priprave na sprejem v ministrantsko službo, ki bo, če nam 
bo epidemija to dopustila, v začetku maja.

Andraž Krnc

ZIMSKI ORATORIJ 2021 

B
olj kot so se bližale zimske počitnice, bolj je bilo jasno, da te poči-
tnice ne bodo podobne ostalim. Ali je odpadlo smučanje, odkri-

vanje neznanih dežel, ali pa pitje toplega čaja med sankanjem. Za tiste, 
ki pa se zadržujejo bolj v okolici svojega doma, pa je odpadlo druženje 
s prijatelji. Za vse to se nismo sami odločili, medtem ko se je več kot 35 
otrok odločilo, da bi ta čas radi preživeli na zimskem oratoriju in po-
drobneje spoznali animirani fi lm Ledena doba 4. Okoli 20 animatorjev 
je skupaj z voditeljema oratorija, Tinkaro Žukovec in Domnom Jurko-
vičem, pripravilo program in se zabavalo skupaj z otroci ob pogovoru 
o risanki, ustvarjanju, velikih igrah itd. V sredo smo imeli posebnega 
gosta čarovnika Roka. Ta je vsakega izmed nas naučil vsaj en nov trik. 

Oratorij je potekal preko Zoom-a, kjer smo se skupaj z otroci zbrali 
ob 10. uri. Program se je začel z ogledom delčka fi lma. Potem smo 
se razdelili v manjše skupine, kjer smo imeli kateheze, nato delavnice, 
kjer smo ustvarjali ali pa veliko igro. Okrog pol dvanajste ure smo se 
skupaj zbrali nazaj, kjer smo naš oratorijski dan končali z blagoslovom, 
ki nam ga je podelil Janez Suhoveršnik, še prej pa so otroci dobili izziv, 
ki so ga morali opraviti do naslednjega dne. Otroci so lahko prišli po-
poldne še na Rakovnik, kjer so jih veselo pričakovali animatorji.
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Animatorji smo po končanem oratorijskem dnevu imeli še skupno 
evalvacijo, ker smo si med seboj podelili izkušnje ter tako lahko nare-
dili vsak dan bolj zabaven in prijeten otrokom, saj je bil ‚online‘ oratorij 
izziv prav za vse. Ob koncu oratorija so nam otroci zaupali, da bi radi 
podaljšali oratorij še za en teden, saj so se imeli zelo lepo.

Ob koncu bi se radi zahvalili še v imenu vseh, voditeljema zimskega 
oratorija Tinkari Žukovec in Domnu Jurkoviču, da sta vodila vso orga-
nizacijo in omogočila zimski oratorij.

NEDELJSKA E-KAVA

E
kipa zagnanih kofetarjev nam vsak teden pripravi kakšno presene-
čenje in na e-kavo povabi zanimivega gosta. Februarja je bilo tako:

7. 2. nam je laiška misijonarka Polona Dominik predstavila svoje 
delo v don Boskovem centru v Addis Abebi, Etiopija.

14. 2. je bila e-kavica kulturno obarvana – naši župljani so predsta-
vljali svoje umetniško udejstvovanje in ustvarjanje, videli smo slike, 
kipe, risbe, slišali smo petje in igranje.

21. 2. smo se s s. Angelco Vozelj, FMA pogovarjali o radostih kuha-
nja in življenja.

28. 2. je bil z nami naš bivši župnik Franc Brečko, s katerim smo 
obujali spomine na skupni čas in razne prigode.

7. 3. smo se s s. Dani Kordeš, FMA pogovarjali o don Bosku, Mariji 
Dominiki Mazzarelo in duhovnem spremljanju.
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ČARODEJSKI VEČER

V 
soboto, 6. marca 2020, je bil na Rakovniku ob pol osmih zvečer 
organiziran čarodejski večer na daljavo. Kdor je želel se je lahko 

pridružil preko zooma in si zastonj ogledal eno uro čarovniških vra-
golij.

Najprej nas je zabaval domači čarodej Bojan, nato pa je čarobno 
palico prevzel čarodej Jan. Za njim je nastopil čarodej Roman, večer pa 
je zaključil stari znanec čarodej Toni.

Kljub temu da je večer potekal preko zooma in je bil zaradi tega 
tisti tradicionalni stik čarodeja z občinstvom gotovo manj prisoten kot 
ponavadi, tega ni bilo čutiti, saj smo lahko vseeno sodelovali iz naših 
domačih prostorov.

Vesel sem, ker sem si lahko ponovno ogledal tradicionalni čarodej-
ski večer in se pri tem čudil, smejal in najpomembneje užival.
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SPLETNA DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANCE

V 
petek, 5. 3. 2021, je v naši dekaniji Vič-Rakovnik potekala duhov-
na obnova za birmance, ki se je je je udeležilo 223 poslušalcev. Pre-

ko spleta na Zoom povezavi smo prisluhnili pričevanju Darka Đurića, 
evropskega prvaka med športniki invalidi. Spregovoril je o odraščanju 
v rejniški družini, o svojem odnosu do vere in o spominih na prejem 
zakramenta svete birme. Ob smernicah, ki jih je izpostavil kaplan Ja-
nez, smo izvedeli tudi o njegovem soočanju z družbo v vlogi invalida, 
o začetnih zanimanjih za šport, predvsem plavanje in o njegovi poti do 
olimpijskega tekmovanja. Med svojim pričevanjem ni pozabil omeniti 
tudi svoje ljubezni do knjig in nam povedati še nekaj anekdot iz ži-
vljenja, ki so to pričevanje prijetno popestrile. Da je birmance njegova 
pripoved pritegnila, so pokazala njihova vprašanja ob koncu. Kasneje 
smo v pogovoru po birmanskih skupinah voditelji ugotovili, da jim je 
bilo zanimivo in da jim bo gost ostal v lepem spominu. 

Tina Ključevšek
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VERA IN SPREOBRNJENJE

Z
a postni nagovor smo letos prosili našega nekdanjega župnika Ci-
rila Slapšaka, ki ga je pot z Rakovnika peljala po različnih župni-

jah, danes pa je našel svoje mesto v Želimljem, kjer je na razpolago za 
pogovor in sveto spoved. Kljub preizkušnjam, ki jih prineseta bolezen 
in starost, še vedno izraža optimizem in globoko vero. Tistim, ki smo 
tako rekoč ob njem gor zrasli, pa je verjetno najbolj ostala v spominu 
njegova kitara in Alabare, ki smo ga prepevali kot himno naše mlado-
sti. 

Postni nagovor nas je umestil v trenutni čas posta in pogleda vase. 
Hitro se zalotimo, da se s kakšno stvarjo ukvarjamo vse življenje, saj se 
ni tako lahko poboljšati. Velikokrat se predajamo strahu pred priho-
dnostjo, pred neuspehom in se v krogu svojih misli velikokrat počuti-
mo osamljene. Ciril pa z vztrajnim glasom duhovnika sporoča: »Nisi 
sam. Jezus ti je bliže, kot si sam sebi.« Vero in zaupanje v Boga je videl 
pri svojim mami, ki se je pri vseh svojih opravilih in ne lahkemu življe-
nju pogovarjala z Jezusom in Marijo. 

»Kje je vaša vera?« je vprašal Jezus, ko je pomiril vihar. Učenci so ga 
prosili: »Učitelj, pomnoži nam vero!« Vera je dar. Je sprejemanje daru 
– Jezusa, ki nam ga je dal Bog. Mi samo sodelujemo, moč pa prihaja od 
Boga. Zato lahko učenci ozdravljajo le v imenu Jezusa Kristusa in ne v 
svojem imenu. 

V srcu pa moram narediti prostor za Jezusa. Odstraniti razvade, 
greh, osat, plevel. Kadar nam to ne uspe, se zanašamo samo na lastne 
moči. 

V Stari zavezi razberemo klic k spreobrnjenju – obrniti smer za 180° 
– nekaj sem delal narobe, zdaj ne bom več. Preroki so klicali k spreobr-
njenju, saj so Izraelci nekaj časa ostajali zvesti Bogu, potem pa pozabili 
na obljubo in spet in spet obnavljali zvestobo. Živeli so v zavesti, da 
bodo odrešeni, če se bodo spreobrnili. 

V Novi zavezi da Jezus besedi spreobrnjenje nov pomen – pomeni 
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korak naprej, vstop v Božje kraljestvo – oprijeti se odrešenja, sprejeti 
zastonjski Božji dar. Pomeni oprijeti se Jezusa, saj je on že vse naredil. 
Bog ne čaka, da človek naredi prvi korak, ampak daruje Sina. Naš vzgib 
in želja po spreobrnjenju je iz ljubezni in hvaležnosti Jezusu, ker je on 
to storil za nas, zate in zame. 

Krščanstvo se ne začenja z oznanilom dolžnosti, ampak z vabilom, 
z milostjo. Spreobrnite se, pomeni, verujte. Jezus je vrata v odrešenje. 
Vabi nas, da sprejmemo njega, se ga oklenemo in vse drugo je posle-
dica. 

Z zavedanjem lastnih napak stopimo pred križ in v spovednico. 
Prosimo Jezusa, naj vzame naše grehe na križ. On nas ljubi take, ka-
kršni smo. Smo kakor izgubljeni sinovi in hčere, ki jih Oče pričakuje, 
ničesar ne očita, temveč nas objame z usmiljenjem in odpuščanjem, če 
se le iskreno kesamo. Mi pa se mu skušajmo oddolžiti z dobrimi deli do 
najmanjših. Postanimo novozavezni kristjani, ki so prerasli samoobto-
ževanje, in zbiranje točk za vsako dobro delo ali odpoved. 

Ciril je zaključil z mislijo apostola Pavla: »Kdo nas bo ločil od Kri-
stusove ljubezni?« Sprejmimo Jezusa Kristusa v svoje življenje, on je 
ljubezen sama. Jaz sem že Njegova ljubljena hči ali Njegov ljubljeni sin. 
Ta ljubezen je brezpogojna in mi je ni potrebno zaslužiti s svojim tru-
dom. Spreobrnimo se iz hvaležnosti. 
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TI SVETI KRIŽ UPANJA

O 
ti presveti križ, na tebi je Gospod visel,     

je smrtne muke pretrpel.
S kopjem in žeblji so ti krvniki podli 
mu stran in ude vse prebodli.

Kdo te uspe dovolj častiti –  s teboj prišlo je dobro vse, 
kar kdaj nas doletelo je.

Najvarnejša si pot – po njej v življenje se podamo, 
obljubo Božjo zanj imamo.

Najtrdnejši si most – čezenj varno prek valov 
nosimo tvoj blagoslov.

Znamenje si zmage – prestraši se sovražnik vsak, 
če le pogleda te, junak.

Ti si nebeški ključ – življenje nam odklepaš,    
ki sam ga tudi daješ.

16. marec
HILARIJ IN TACIJAN

P
o življenjepisu, ki nima zanesljive zgodovinske podlage, sta bila Hilarij in 
Tacijan mučena pod cesarjem Numerijanom leta 284. Mučeniški spisi pa 

njuno mučeništvo opisujejo nekako takole:  Hilarij je bil od mladosti tako pou-
čen v Svetem pismu, da mu je njegov spomin nadomeščal sveto knjigo. Najprej 
so ga posvetili za duhovnika, kasneje pa za škofa. Imel je služabnika Tacijana, ka-
terega je posvetil za diakona. Leta  283 je cesar Numerijan izdal odlok, da morajo 
kristjani darovati rimskim bogovom. V Ogleju je upravitelj Bertonij dal privesti 
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predse kristjane, da bi jih zaslišal. Med njimi tudi njiju. Škof Hilarij je brez strahu 
stopil pred upravitelja. Ko mu je povedal, da je škof kristjanov, mu je upravitelj 
takoj ukazal darovati bogovom. Takoj so ga odvedli v Herkulovo svetišče, toda 
Hilarij ni hotel darovati, zato ga je dal upravitelj prebičati. Ko so ga pretepali, se je 
v molitvi obrnil k Bogu in ga prosil za moč. To je upravitelja tako razkačilo, da ga 
je ukazal na vse mogoče načine mučiti. Hilarij je naredil križ in kipi malikov so 
se ob tem zdrobili. Tudi Tacijana so grozovito mučili, nato pa ga odvedli v ječo, 
kjer je po mučenju pristal Hilarij. Junaška pričevalca sta kleče molila. Zaslišalo se 
je bobnenje in Herkulovo svetišče se je porušilo. »Glej, kaj sta naredila,« so se po-
ganski duhovniki jezili na upravitelja, »zakaj jima prizanašaš?« Tedaj je upravitelj 
zapovedal vojakom, naj ju obglavijo. Ponoči so prišli verniki in obdarili stražarje, 
da so jim izročili njuni trupli. Na skrivaj so ju dostojno pokopali.

24. marec
OSKAR ARNULF ROMERO

O
scarja imam za velikega pričevalca vere in žeje po socialni pra-
vičnosti. To odseva tudi iz njegovih pridig, v katerih je govoril o tragič-

nih razmerah, v katerih je tista leta živelo njegovo ljudstvo. Pravičen družbeni red 
lahko temelji samo na obrambi in uveljavljanju pravic in ne na nasilju in zakonu 
močnejšega, je dejal papež Frančišek, ki je zaključil dolgotrajni postopek za raz-
glasitev za blaženega Oscarja Romera, nadškofa San Salvadorja, ki je bil 24. marca 
1980 ubit med sveto mašo. 3. februarja 2015 je podpisal dekret, da je bil umorjen iz 
sovraštva do vere in je torej mučenec. Za blaženega je bil razglašen 23. maja 2015. 
Ko je nadškof Romero dobival vedno več grozilnih pisem, mu je papež Pavel VI. 
predlagal, da ga iz varnostnih razlogov prestavi, toda on mu je odgovoril: »Od-
ločen sem živeti tukaj, kajti tukaj moram dokončati svoj apostolat. … Umreti 
moram tukaj, ker moram vstati med svojim ljudstvom.« 24. marca 1980 so tako 
najeti morilci streljali nanj med mašo v kapeli bolnišnice, kjer je stanoval. To se 
je zgodilo pri darovanju, tako da je sam postal daritev. Nadškofa – mučenca so 
položili na mrtvaški oder v stolnici in štiri dni so se ob njem zgrinjale množice 
vernikov, ki so ga imele za svetnika. Pokopali so ga v stolnici, kamor so kmalu 
začeli mnogi romati na njegov grob.
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SVETI JOŽEF, PROSI ZA NAS

N
a praznik Brezmadežne je papež Frančišek napovedal leto sve-
tega Jožefa. 

Nedvomno je močan povod 150-letnica razglasitve sv. Jožefa za za-
vetnika vesoljne Cerkve. Drugi razlog vidi papež v pandemiji. Ta nam je 
dala razumeti pomen ljudi, ki so podobno kot sv. Jožef neopaženi, daleč 
od pozornosti, a vendar prisotni in vsak dan potrpežljivo vlivajo upanje. 

In vendar je njegova vodilna vloga brez primere v zgodovini zveliča-
nja. 

Sv. Jožef je torej »neopazen mož«, ki sprejme skrivnost in prevzame 
držo služenja, je nekdo, ki rešuje nemogoče stvari. Papež opiše vrsto raz-
ličnih lastnosti, s katerimi Jožef postane resničen oče in mož, obljubljeni 
ženin, ki sprejme Marijo brez vnaprejšnjih pogojev. Je človek, v katerem 
je Jezus videl nežnost Boga.

Tudi Jožef je podobno kot Marija izrekel svoj ‚Zgodi se!‘ in sodeloval 
pri skrivnosti odrešenja. Jožef marsičesa ne razume, sprejme pa Marijo 
in hkrati z njo tudi Božjo voljo zanj.

Sveti Jožef je zavetnik v družinskih zadevah, k njemu se zatekajo v 
gospodarskih stiskah. Poseben zavetnik je sveti Jožef krščanskim oče-
tom v skrbi za družino in otroke, še posebej je zavetnik in priprošnjik 
tistih, ki si morajo s trdim delom služiti svoj kruh. Jožefa postavlja tudi 
za zgled pravega očetovstva vsem voditeljem v družbi in v Cerkvi. (Po: 
radio.ognjisce.si)

Umrl je v Jezusovem in Marijinem naročju, zato je tudi priprošnjik za 
srečno zadnjo uro. Mogočni priprošnjik za vse. Če ga je na zemlji klical 
za očeta sam Bog, mu tudi v nebesih ne bo odrekel nobene prošnje.

Zgodi pa se še nekaj čudovitega. Tisti, ki posluša Božjo besedo in jo 
izpolnjuje, postane varuh in zaščitnik nemočnih – podobno kakor Bog.

Bog, ki vedno varuje tujca, siroto in vdovo, tudi tiste, ki so pripra-
vljeni izpolnjevati njegovo voljo, naredi za varuhe tistih, ki potrebujejo 
pomoč, sprejetost in varstvo. Kakor je Oče usmiljen z ubogimi, tako tudi 
tisti, ki posluša Očetovo besedo, postane usmiljen z vsemi, ki so usmi-
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ljenja potrebni. 
Jožef je tako postal varuh Marije in Jezusa. Kaj to pomeni za družin-

skega očeta, spoznavate iz trenutka v trenutek. Biti ljubeč varuh svoje 
žene in otrok, biti usmiljen z osamosvajanjem otrok, z napakami, ki jih 
delajo, s kljubovanjem, s katerim skušajo pokazati svojo osebnost. 

Biti usmiljen v družini – edini razlog je, ker je usmiljen tudi Oče, ki ti 
je zaupal očetovstvo. 

In biti usmiljen kot prostovoljec. Imeti sočutno srce do tistih, ki po-
trkajo na vrata in se včasih zaradi zadrege in sramu vedejo zahtevno, 
morda celo nesramno. Biti usmiljen in jim vračati dostojanstvo, ki so jim 
ga nepravične socialne razmere vzele. Postati varuh njihovih pravic in 
njihove človečnosti. To je zahtevna, a sveta naloga. 

Bodimo potrpežljivi kot sv. Jožef in je postal varuh družine in vesolj-
ne Cerkve. Bog je Ljubezen.

Starodavna molitev k sv. Jožefu:

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč 
poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. 
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in 
pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno pro-
simo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo, in 
pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo. 

O skrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kri-
stusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. 
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper 
moči teme, in kakor si nekdaj otel deteta Jezusa iz smrtne nevarnosti, 
tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega 
nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo 
pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v 
nebesih. Amen.

Sveti Jožef, prosi za nas!

KARITAS
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POMOČ ŽUPNIJSKE KARITAS:

P
ostni čas je čas odpuščanja in miloščine, ki se najbolj izkazuje v 
dejanjih ljubezni do ljudi v stiski. 

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 
odpeljemo tudi na dom. Ljudje so zelo hvaležni, da dobijo pomoč.

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

V večjih prodajalnah Mercatorja po celi Sloveniji še vedno  poteka 
zbiranje pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike. Naša 
Karitas izdelke prevzema v trgovinah Mercator Rakovnik in v Super-
novi. V bližini blagajn so nameščene s plakati označene košare, v ka-
terih se  zbirajo: osnovna živila (moka, sladkor, konzerve, namazi ..),  
živila za otroke (čokolade, namaze, kosmiče, razne kašice, čokolino …) 
ter izdelki za higieno (za osebno higieno, pralni prašek, plenice in dru-
go). Hvala za vsak dar! 

ZAHVALA VSEM DAROVALCEM!
Hvala vsem, ki ste darovali za Župnijsko karitas tako denarna naka-

zila kot hrano! 
Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanjkuje sred-

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

Vsem želimo zdravja, duhovno doživet postni čas in blagoslovljeno 
Veliko noč!

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v marcu: četrtek, 18. 3. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

KARITAS
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NAPOVEDNIK

RAZVEDRILO

STVARITEV SVETA – Mali Erik: »Očka, kako je Bog lahko ustva-
ril svet v enem tednu?« – »Očka: »Ker ni bil odvisen od uradnikov in 
obrtnikov.«

LETO SV. JOŽEFA

Na praznik Brezmadežne 2020 je papež Frančišek napovedal leto 
svetega Jožefa. Le obrnimo se k varuhu vesoljne Cerkve

                                              

Sveti Jožef: Zakoniti Marijin mož. Kakšna plemenita duša, kakšna 
močna osebnost! Vzor vseh mož in očetov.

Ko sta si stala nasproti z Marijo, ki je bila na poti materinstva, a on 
ni vedel za skrivnost učlovečenja – kaj se je dogajalo v njegovi duši?

Iskal je najbolj plemenito rešitev. A Bog ga je prestregel. Vrnil se je 
in do svoje smrti zvesto izpolnjeval sveto nalogo kot Marijin mož in 
kot Kristusov varuh.

Čudoviti trikot milosti. Tako umetnino si more zamisliti in ustvariti 
samo Bog. Če bi možje in očetje s problemi zakonskega življenja ob 
tem vzoru rasli v krščanski osebnosti, koliko srečnih družin bi imeli!

 
Po: Molimo s Cerkvijo

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

Vse vas prav lepo pozdravljam, 
vaš hvaležni župnik Mirko 
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NAPOVEDNIK

KOLEDAR: 

MAREC  2021

Od 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 naen-
krat 26 posameznikov ali različnih gospodinjstev. Za sv. mašo ob 10.30 
je obvezna prijava na spletu. Sv. maše še naprej vsak dan prenašamo 
po spletu, in sicer med tednom ob 18.30 in ob nedeljah ob 10.30. Vsa 
druga srečanja še vedno potekajo na daljavo preko interneta. 

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

doma).
PET, 5. 3.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; možnost obiska 

bolnikov in starejših na domu; ob 18.00 križev pot; ob 
19.00 duhovna obnova za birmance z gostom Darkom 
Đurićem na zoom povezavi; ob 19.30 preko zoom pove-
zave postni nagovor Cirila Slapšaka za našo župnijo na 
temo vera in spreobrnjenje.

SOB, 6. 3.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; ob 16.30 mini-
strantsko srečanje na zoomu; ob 19.30 Čarodejski večer z 
domačimi in gostujočimi čarodeji Bojanom, Romanom, 
Tonijem in Janom, prenos preko spleta.

NED, 7. 3.:  3. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (sodelujejo 
Skavti) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska e-kava 
z gostjo sestro Dani Kordeš FMA, nekdanjo katehistinjo 
na Rakovniku; ob 18.00 križev pot.

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

vino; ob 19.30 mladinska gostja Urša Cankar 
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Soares, ki bo spregovorila na temo: Recimo da življenju.
PET, 12. 3.:  ob 18.00 križev pot; ob 19.30 ŠAP in AS; začetek Postnih 

duhovnih vaja za mlade I. termin na spletu; ob 19.30 šola 
za animatorje in animatorska skupina.

SOB, 13. 3.:  od 9.00 do 12.00 duhovna obnova za starše in prvoobha-
jance prek zooma; ob 20.00 slavilni duhovni večer skupi-
ne FZL, prenos po Youtube.

NED, 14. 3.:  4. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (sodeluje 8. 
r.) in 18.30; po polenajsti sv. maši nedeljska e-kava z go-
stom Luko Mavričem z Urada za družine pri SŠK; ob 18.00 
križev pot; ob 18.00 srečanje mlajše skupine za pare.

TOR, 16. 3.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 18. 3.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (osebno 

doma).
PET, 19. 3.:   Praznik sv. Jožefa;  sv. maše ob 6.00,7,30, 9.00 in 18.30;  ob 

18.00 križev pot; začetek Postnih duhovnih vaja za mlade 
II. termin na spletu; vikend za družine na Rakovniku po 
spletu in sv. maša z adoracijo v živo. Naslov vikenda je: 
Daj mi roko, moj brat. Gost: Peter Pučnik SDB. Program 
je tudi za otroke.

SOB, 20. 3.:  Vikend za družine na Rakovniku po spletu. Ob 17.00 
adoracija in sv. maša v cerkvi za udeležence vikenda.

NED, 21. 3.:  5. postna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (sodelu-
je prvi štirje razredi verouka) in 18.30; pri polenajsti sv. 
maši praznujemo dan staršev. Po polenajsti sv. maši ne-
deljska e-kava z gostjo Uršo Cankar Soares, koordinato-
rico za pohod za življenje; ob 18.00 križev pot; ob 18.00 
srečanje starejše skupina za pare.

TOR, 23. 3.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).
ČET, 25. 3.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).
PET, 26. 3.:  ob 18.00 križev pot; ob 19.30 duhovni večer za mlade v cer-

kvi – adoracija, spoved –potrebne so informativne prijave.

NAPOVEDNIK
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SOB, 27. 3.:  ob 16.30 ministrantsko srečanje po zoom povezavi; ple-
tenje butaric.

NED, 28. 2.:  cvetna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;  po 
polenajsti sv. maši nedeljska e-kava z gosti: skavti; ob 
18.00 križev pot.

TOR, 30. 3.:  molitev za vse v stiski (osebno doma).

APRIL  2021

Od 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 naen-
krat 26 posameznikov ali različnih gospodinjstev. Za sv. mašo ob 10.30 
je obvezna prijava na spletu. Sv. maše še naprej vsak dan prenašamo po 
spletu, in sicer med tednom ob 18.30 in ob nedeljah ob 10.30. 

ČET, 1. 4.:  VELIKI ČETRTEK – spominski dan zadnje večerje; ob 
7.00 hvalnice; ob 9.00 vabljeni v stolnico h krizmeni 
maši;  ob 19.00 obredi velikega četrtka, predstavitev pr-
voobhajancev; po zaključku obredov vabljeni, da ostane-
te pri češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.

PET, 2. 4.:  VELIKI PETEK − spomin Jezusove smrti na križu; ob 7.00 
hvalnice, ob 15.00 križev pot v cerkvi; ob  19.00 obredi veli-
kega petka; v cerkvi bo tudi molitev ob božjem grobu.

SOB, 3.4.:  VELIKA SOBOTA − Jezus počiva v grobu; ob 7.00 hval-
nice; nato ste povabljeni k češčenju pri božjem grobu; 
blagoslovi jedil ob 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 in 
18.00. Velikonočna vigilija bo ob 19.00.

NED, 4. 4.:  VELIKA NOČ − ob 6.30 velikonočna procesija in slo-
vesno evharistično slavljenje Vstalega Jezusa; sv. maše 
bodo ob 9.00, 10.30 in 18.30; po polenajsti sv. maši ne-
deljska e-kava: velikonočna debata z vsemi iz župnije.

NAPOVEDNIK



marec 2021, številka 3VARUJ NAS MATI 31

PON, 5. 4.:  velikonočni ponedeljek; sv. maše po nedeljskem sporedu 
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; po polenajsti sv. maši e-ka-
va: zoom sekanje pirhov.

TOR, 6. 4.:  ob 20.00 molitev v hišni kapeli za vse, ki trpijo.
ČET, 8. 4.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 11. 4.:  bela nedelja – nedelja božjega  usmiljenja; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in ob 18.30.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Marija Uršič, 1933
Dušan Pokovec, 1949

Jožica Cokan, 1924
Marica Bambič, 1940
Janez  Kastelic, 1934

NAPOVEDNIK

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



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

Dragi moji, Bog ne gleda 
na dolge in lepo sestavljene molitve, 

ampak na molitve, 
ki prihajajo iz globin srca.

sv. Janez Vianney

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 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.


