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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Lk 24,35–48
KAKŠNI PA BOMO MI OB KONCU ČASOV?

V 
različnih obdobjih so bogoslovni učenjaki premišljevali in pisali o 
marsičem. Zanimalo jih je tudi, kakšna bodo naša telesa, ko bomo 

ob koncu sveta vstali, kakor izpovedujemo v veri. Mnogi so menili, 
da bomo imeli vsi telesa ljudi, ki štejejo kakšnih trideset let, ko so na 
višku svoje moči. Skrbelo jih je tudi, ali bomo tudi po vstajenju moški 
in ženske, pa še marsikaj. Vse to so ugibanja, ki jih lahko imamo za 
bolj ali manj utemeljena ali pa tudi za prazno besedičenje. Drži pa, kar 
je zapisal apostol Pavel: da bo vstali in poveličani Kristus »z močjo, s 
katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo 
naredil podobnega telesu svojega veličastva«.

Iz tega, kar so o Jezusovem poveličanem telesu po njegovem vstaje-
nju zapisali evangelisti, lahko sklepamo, da bodo naša telesa po vstaje-
nju na »poslednji dan« nekaj izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali 
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zakoni prostora in časa, ki nas zdaj omejujejo. Kako bo to, ne vemo 
in naj nas niti ne skrbi. Skrbi pa naj nas nekaj drugega: naj bodo naša 
telesa, naše telesne moči, čuti in sposobnosti zvesto orodje duše tega 
Božjega ognja ljubezni, ki ga nosimo v sebi. Apostol Pavel nam kliče, 
naj imamo vedno pred očmi dejstvo, da so naša telesa Božje svetišče, 
tempelj, v katerem prebiva troedini Bog. Ob tem pristavlja: »Poveličuj-
te torej Boga v svojem telesu!«

Kristusovo poveličano telo, s katerim se je po vstajenju večkrat pri-
kazal svojim prijateljem, apostolom in učencem, je imelo vidne sledove 
ran na rokah, nogah in na srčni strani. Te rane so vidna sled njegove 
odrešilne ljubezni. Iz Jezusove prebodene strani je bila rojena Cerkev 
in vsi zakramenti, ki nas posvečujejo. Če smo v življenju zvesti oblju-
bam, danim pri prejemu teh zakramentov, če zvesto hodimo za Kri-
stusom, potem se bodo ta neizbrisna znamenja, s katerimi smo bili za-
znamovani, na veke svetila in bomo nanje lahko upravičeno ponosni.

Po: S. Čuk, Misli srca

UVODNIK
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Ko so se oni 
pogovarjali o tem, 

je sam stopil mednje in 
jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in 

obšel jih je strah. 
Mislili so, da vidijo duha. 

Dejal jim je: 
»Kaj ste preplašeni 

in zakaj se vam 
v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke 

in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, 
kajti duh nima mesa in kosti, 

kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal 

roke in noge.

(Lk 24,36–40)

Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo stori 
greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. 

(1 Jn 2,1)

G
ospod, glej na nas. Pohujšamo se nad vsakim trpljenjem in ga ne 
maramo razumeti, čeprav sami veliko grešimo. Kolikokrat te za-

tajimo v svojem bližnjem, ki mu ne skažemo dovolj ljubezni. Izdajamo 
te iz strahu in prednosti v družbi. Ponovno padamo v greh, ker je v nas 
premalo vere.

Oče, odpusti nam, ker velikokrat ne vemo, kaj delamo. Pomagaj 
nam k spravi in spreobrnitvi, da boš ti v našem življenju vedno na pr-
vem mestu.

Po: Bogoslužno leto B

UVODNIK
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ZA ZAKONCE IN DRUŽINE
V ZMEDI ZAKONA NAJTI VESELJE

M
oderni zakon »je zmeda«. Zaradi številnih in med seboj preple-
tenih razlogov je tradicionalno krščansko razumevanje trčilo ob 

skale in grozi nam brodolom. Vedno večja mobilnost, družbenoeko-
nomski razvoj, spolna revolucija, ločitev brez slabe vesti in kontracep-
cija, vse to je prispevalo h katastrofi , toda v tej zmedi Katoliška cerkev 
ponuja odgovor.

Odgovor je, da je zakon življenjska skupnost enega moškega in ene 
ženske: čeprav je odgovor preprost, ni lahek. Visok ideal poklicano-
sti v krščanski zakon se sooča s trdo resničnostjo modernega sveta. 
Papež Frančišek v apostolski spodbudi Amoris laetitia oz. Radost lju-
bezni ponuja pot v povezovanju resničnosti zmede zakona z visoko 
vizijo pristnega zakona, ki traja vse življenje. Spodbuja tako pastirje 
kot vernike, naj sprejmejo dejstvo, da smo v zmedi, naj se lotimo dela 
in zavihamo rokave ter pomagamo tistim, ki so doživeli brodolom, da 
bodo zbrali razbitine in svoj tovor in iz teh razbitin poskušali zgraditi 
splav ter se tako rešiti.

Prvo načelo je, da je vsako dejanje ali moralno dobro ali slabo. Ali 
je dejanje dobro ali slabo, določamo na osnovi naravnega in Božjega 
prava. Če je dejanje proti naravi ali krši zakon, ki je razodet v Svetem 
pismu ali učenju Cerkve, potem je dejanje objektivno slabo. Nikoli ne 
more biti dobro. Kljub temu je osebna krivda za greh lahko različna 
glede na resnost zločina, namen osebe, okoliščine in usmerjenosti nje-
govega ali njenega srca. 

Tu je primer: zakon pravi, da je omejitev hitrosti na cesti 60 km/h. 
To je zakon. Če pelješ 61 km/h, kršiš zakon. Tudi če voziš 90 km/h, 
kršiš zakon. Tako oseba, ki vozi 61 km/h kot oseba, ki vozi 90 km/h, kr-
šita zakon, toda zdrava pamet nam pravi, da je oseba, ki vozi 90 km/h 
bolj kriva od tiste, ki vozi 61 km/h. 

Dober pastir pomaga članom svoje črede, ki se znajdejo v zakonski 
zmedi z uporabo analize in razločevanja. Kot prehitra voznika je ena 

KORAKI
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ločena in ponovno poročena oseba lahko veliko bolj kriva kot druga 
ločena in ponovno poročena oseba. Obe sta prekršili Božjo postavo s 
tem, ko sta se po ločitvi na novo poročili, toda stopnja njune krivde  je 
lahko različna. 

Razumeti, da so zakoni zapleteni, pomeni, da bo tako dobri pastir 
kot drugo občestvo uporabilo »orodje«, da jim bo pomagalo razumeti 
njihovo situacijo, videti modrost učenja in discipline Cerkve ter jim 
pomagalo k polni spravi s Kristusom in Cerkvijo.

Resničnost biti Kristusov učenec ni lahka. Učiti se ljubiti in biti lju-
bljen je življenjsko delo. Opotekamo se in padamo. Pokesamo se in 
znova vstanemo. Učenje in disciplina Cerkve sta pripomočka, ki ju 
potrebujemo, da stopimo na to dolgo, težko pot in dobri pastir nas 
sreča tam, kjer smo in nas vodi tja, kamor moramo priti. Pomaga nam 
povezati resničnost naših ljubezni in življenj z večjo ljubeznijo in ži-
vljenjem, h katerim smo poklicani.

Po: Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi

KORAKI
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 15. 3. 2021

Z
ačeli smo z uvodno molitvijo in prebrali svetopisemski odlomek 
Jn 20, 19-23.

Gospod župnik je povzel marčevsko temo iz priročnika z naslovom 
Zakrament sprave: Bog nas sprejema nepopolne. 

Svetopisemski odlomek nam govori o izrazu božje ljubezni. Bog je 
prišel iz ljubezni do nas. Prišel je in nas prijel za roko, tako kot starš 
zvečer pospremi svojega otroka, ko gre spat. 

Zakrament sprave je nekaj čudovitega. Brez božje pomoči se ne mo-
remo povezati z Bogom. Hvaležni moramo biti Bogu, da se zavedamo 
svojih napak in da imamo toliko moči, da gremo k zakramentu sprave.

Bližamo se zaključku postnega časa in ne pozabimo na spoved.
Kako pa se mi počutimo pred spovedjo in po prejemu zakramenta 

svete spovedi?
-imamo lep občutek, ko gremo lahko v spovednico,
-priznaš sebi in Bogu, kar te teži,
-naše letošnje postno geslo je potrpežljivost,
-velikokrat si že na začetku svete maše priznamo svoje napake,
-pri spovedi moramo biti iskreni, izpostaviti moramo tudi, kar je 

težko, po spovedi pa čutiš olajšanje in si srečnejši,
-spoved je dar,
-Bog je tisti, ki odpušča!

V naši cerkvi je med svetimi mašami vedno na voljo spovednik. 
Kako bo potekalo za veliko noč, moramo še počakati, ker ne vemo, 
kako bo z omejitvami. Križev pot bo na veliki petek zvečer. 

Mandat našega župnijskega pastoralnega sveta je podaljšan do na-
daljnjega, ker je trenutno nemogoče izpeljati menjave.

Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

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.

POGOVORNA DELAVNICA O VPLIVU DRUŽBENIH 

OMREŽJIH

V 
četrtek, 16. 3. 2021, smo imeli v igralnici SMC-ja po dolgem času 
v živo prvo delavnico, ki jo pripravljajo študentje fakultete za upo-

rabne družbene študije, ki pri nas opravljajo prakso. Z mladimi smo 
razpravljali o pomenu družbenih omrežij kot so tik tok, snapchat, in-
stagram. Spregovorili pa smo tudi o pasteh, ki spremljajo ta omrežja. 
Mladi so veliko povedali, predvsem pa so bili navdušeni, da so lahko 
svoje izkušnje v živo podeli med seboj. 

UTRIP
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POSTNI DUHOVNI VEČER ZA MLADE

V 
petek, 26. marca, je v rakovniški cerkvi potekal postni duhovni večer 
za mlade. Za vse tiste ki se dogodka niso mogli udeležiti v živo, je bilo 

dogajanje prenašano tudi preko YouTuba in je tam še vedno dostopno.
V pripravi na sveto spoved, ki je potekala skozi cel postni duhovni večer, 
smo si najprej izprašali vest s pomočjo vprašanj, ki so bila prebrana naglas.
Nato je sledilo pričevanje Damijana Grleca, ki nas  je nagovo-
ril z govorom o svetopisemskem odlomku preroka  Ezekiela in 
se preko  le-tega navezal na njegovo   osebno vero skozi življenje. 
Kdor poje dvakrat moli. Da je ta rek veljal, je poskrbela  glas-
bena skupina FZL s svojim lepim petjem in igranjem  na dalja-
vo, s katerim so prispevali k umirjenemu postnemu vzdušju. 
Ob koncu smo se, seveda na varen način, še malo družili pred cerkvijo 
in s tem zaključili lep postni duhovni večer.

     Mojca Berkopec

UTRIP V SMC
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 E-KAVA V MARCU 

V 
marcu so bili gostje na e-kavi Luka Mavrič, Urša Cankar Soares in 
skavti, na veliko noč pa župljani. Z Luko Mavričem smo se pogo-

varjali o izzivih v družinskem življenju, ki nam jih je prinesla korona. 
Urša Cankar Soares nam je spregovorila o pravici rojenih in nerojenih 
otrok v Sloveniji ter njenem delu pri projektu Pohod za življenje. Eva 
Žukovec in Benjamin Kušar sta predstavila metode, ki jih skavti upo-
rabljajo pri delu z mladimi ter zgode in prigode s skavtskih taborov. Na 
veliko noč smo župljani podelili med seboj, kako praznujemo karan-
tensko veliko noč, kakšen je bil velikonočni zajtrk in kako smo.

SREČANJE ŠAP IN AS

V 
petek, 12. 3. 2021, smo se na zoom-u ponovno zbrali »ŠAP-ovci« 
in »AS-ovci«. Po izmenjanih uvodnih besedah in postno obarvani 

molitvi smo se razdelili v skupini, kjer smo obravnavali vnaprej določeno 
tematiko. Udeleženci mlajše skupine Šole za animatorje smo preko de-
javnosti raziskovali pomen skupine in njene dinamike, starejša skupina 
se je preizkusila v pripravi in vodenju katehez, animatorska skupina pa 
se je ukvarjala s temo posta. Prvi del srečanja smo v skupinah zaključili 
z molitvijo in se nato vrnili v, kot jo imenujemo, skupno sobo. V drugem 
delu srečanja smo večer zaključili z igro Postni morilec. Navkljub novim 
razmeram, ki nam jih ustvarja COVID-19, smo tako voditelji kot tudi 
udeleženci veseli, da se lahko vseeno srečujemo, četudi preko spleta.
               

   Ana Rupar

UTRIP V SMC
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SLAVILNI VEČER FZL

Č
eprav je bilo leto 2021 ponovno zaznamovano s karantena-
mi in ukrepi, se FZL-jevci nismo predali. Že decembra smo 

prišli na idejo, da bi duhovni večer vseeno imeli, a v nekoliko dru-
gačni obliki. Cel januar in februar smo doma pridno snemali svo-
je delčke pesmi, naš tehnični mojster Samo pa jih je potem združil 
v podobo, ki smo jo 13. marca na YouTubu tudi predstavili. Priredi-
li smo on-line duhovni večer, ki se je v živo predvajal približno pol 
ure. Čeprav se je vse dogajalo v nekoliko drugačni obliki, pa smo 
se FZL-jevci potrudili pričarati podobno vzdušje, kot smo ga ime-
li na preteklih koncertih. Mi smo uživali in upamo, da ste tudi vi!
         Vaš FZL

RECIMO DA ŽIVLJENJU, 

MLADINSKA GOSTJA URŠA CANKAR SOARES

V 
mesecu marcu smo za mladinsko gostjo povabili ga. Uršo Cankar 
Soares, ki je v Sloveniji vodja projekta Pohod za življenje. Pred-

stavila nam je svetovno gibanje pro life (za življenje), ki želi zaščititi 
življenje otroka od njegovega naravnega spočetja do rojstva. Mladih 
se je najbolj dotaknila njena osebna zgodba, ko je iz mladostnice, ki 
se ji splav ni zdel problematičen, postala velika zagovornica življenja. 
K temu preobratu so jo pripeljale težke izkušnje in osebna vpletenost 
v zgodbe njenih prijateljev. Zato želi mlade in širšo javnost ozaveščati 
in jim s svojim strokovnim znanjem in argumenti pomagati, da bi se 
odločali za varovanje življenja od otrokovega spočetja do rojstva. Mla-
di so predstavitev z navdušenjem sprejeli, saj se s temi vprašanji veli-
kokrat srečujejo v pogovorih s svojimi sošolci, ki z njimi ne delijo teh 
vrednot. Pravijo namreč:  »Vsak dober argument s tega področja nam 
bo pomagal k večjemu osebnemu prepričanju, javnemu zagovarjanju 
in prijateljski pomoči osebam, ki se bodo na nas obrnili v stiski glede 

UTRIP V SMC
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nenačrtovane nosečnosti in bomo mogoče edini, ki bomo tem osebam 
spregovorili o vrednosti in daru življenja vsakega človeka od spočetja 
dalje.«

 

VIKEND ZA DRUŽINE

P
o enoletni pavzi so bile letos spet duhovne vaje za družine iz Ra-
kovnika v Veržeju. Na žalost se niso odvijale v Veržeju, ampak na 

zoom-u. 

UTRIP V SMC
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Naslov duhovnih vaj je bil Daj mi roko moj brat in tematski del je 
vodil Peter Pučnik iz Veržeja, kar nas je mnoge še bolj pritegnilo. 

Tudi midva z možem sva se skupaj z najinima mlajšima hčerama, 
ki sta bili na zoom-u kot animatorki, pridružila tem duhovnim vajam.

Glede na razmere so bile duhovne vaje zelo dobro izvedene in so se 
jim lahko pridružili tudi tisti, ki se sicer ne bi odpeljali v Veržej. 

Vsekakor se je bilo od doma lažje priklopiti na zoom ali pa izklo-
piti, samo vzdušje in postrežbo pa je bilo težko poustvariti. V Veržeju 
imamo zakonci več časa za prosto druženje, kar sem najbolj pogrešala.

Najlepši del duhovnih vaj je bila zame adoracija pred najsvetejšem, 
ki je potekala v živo v cerkvi na Rakovniku. 

Ta del duhovnih vaj mi je napolnil srce in vse se je povezalo s čudo-
vitim zaključkom, to je sveto mašo.

Maja Kolenc

TEDEN IZDELOVANJA BUTARIC

T
eden pred cvetno nedeljo smo imeli v SMC Rakovnik delavnico 
izdelovanja butaric. Odločili smo se, da se bomo letos tega lotili 

malo drugače. Na plano smo položili vse barve krep papirja, različne 
okrasne trakove in vrvice, brez lesk in nekaj zelenja pa seveda ni šlo. 
Naučili smo se izdelovati butarice na način, ki ga sicer nismo pozna-
li. Spoznali smo, da lahko iz blaga in okrasnih trakov izdelamo velike 
oblance iz krep papirja pa lahko nastanejo čudoviti cvetovi, ki so pri 
nekaterih izgledali kot pravi. Na delavnici je bilo prav luštno, saj smo 
pomagali drug drugemu, se vmes zabavali in na ta način spoznali nove 
prijatelje. 

UTRIP V SMC
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TEKMOVANJE ZA NAJ BUTARICO IN NAJ PIRH

K
ot je že v rakovniški navadi, vsako leto na cvetno nedeljo poteka 
tekmovanje za naj butaro. Glede na letošnje razmere smo se od-

ločili, da tekmovanje prilagodimo in ga izvedemo preko spleta. Dobili 
smo veliko slik različnih butaric, iz katerih je občinstvo na spletnem 
omrežju glasovalo za najlepšo. Letos je prvo mesto zasedla Natalija Ku-
šar.

Vsekakor pa nismo mogli spregledati tudi najbolj izvirne, sadne bu-
tare, ki jo je naredila Judita Kušar. Teden pozneje pa je sledila izdelava 
velikonočnih barvastih pirhov. Naši župljani so tudi letos dokazali, da 
so zelo ustvarjalni, saj so uporabili zelo veliko različnih tehnik. Ob vseh 
poslanih slikah dobrot, so se gotovo marsikomu pocedile sline. Najlep-
ši pirh pa je z edinstveno tehniko barvanja naredila Maša Ključevšek.

Ne glede na rezultate pa verjamem, da so bili vsi pirhi prav gotovo 
okusni. Še enkrat hvala vsem sodelujočim, saj brez njih ne bi bilo na-
daljevanja take lepe tradicije.

UTRIP V SMC
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KRIŽEV POT »PO GOLOVCU« NA VELIKI PETEK 2021

V
ečerni križev pot po Golovcu na veliki petek je posebno glo-
boko doživetje. Vsako leto se veselim poti po gozdnih stezi-

cah ob svetlobi bakel, v družbi številnih podobno mislečih in čute-
čih ljudi, ob petju, molitvi in razmišljanjih ob Jezusovem trpljenju.
Ko so letos stekle priprave, ni kazalo na možnost, da bi lahko skupaj hodili 
po Golovcu. Načrtovali  pa smo fi zično prisotnost sodelujočih v cerkvi, 
čeprav je glede na takrat veljavne ukrepe že to predstavljalo izziv. Saj veste 
– dovoljena  prisotnost do 26 posameznikov ali družin, obvezne prijave …
Pa se je nekaj dni pred prazniki spet vse spremenilo. 
Mali nevarni virus nas je spet vse priklenil na zaslone in tako je kri-
žev pot potekal sicer v živo – z nekaj vnaprej posnetimi razmišljanji 
in nekaj »javljanji« preko zooma. S tehniko so se pogumno spopadli 
tudi tisti, ki jim te »novotarije« še vedno niso blizu. Vse spoštovanje.
Velika zaHVALA gre vsem, ki so pripravili posamezne posta-
je – Karitas, skavti, zakonske skupine, animatorji, SMC, mini-
stranti, Glas veselja, skupina za žene, Vera in luč in sestre HMP.
Z lepo pesmijo je razmišljanja  objelo  petje družine Rupar, povezal pa 
nas je Janez, sdb. Vesela sem, da sodelujočih ni bilo težko prepričati v 
sodelovanje. Naslednje leto se spet zberemo, upajmo, da ponovno na 
blizu in v soju bakel.

       Barbara Berkopec

OBREDI VELIKEGA TEDNA

L
etos smo zopet praznovali obrede in veliko noč v intimnem dru-
žinskem krogu. Vseeno pa so se salezijanci potrudili in preko me-

dijev prenašali obrede.
Na veliki četrtek so se pri obredu predstavili prvoobhajanci. Pogledali 
smo njihovo predstavitev, župnik pa je prebral njihova imena, da se 
jih lahko spomnimo v molitvi. Letos ni bilo tradicionalnega umivanja 

UTRIP V SMC
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nog, zato je župnik na oltar položil predpasnik, vrč z vodo in brisačo 
kot simbolno dejanje umivanja nog. 
V petek je bil prenos križevega pota ob 15.00, ob 19.00 pa obred velike-
ga petka. Po njem je sledil še križev pot, ki je tradicionalno po Golov-
cu, letos pa je bil preko zooma in vnaprej posnetih pričevanj. Blagoslov 
velikonočnih jedi je potekal po sistemu drive-in, z avtomobilom si se 
lahko zapeljal mimo cerkve pri don Boskovem parku, kjer sta kaplan 
Janez in župnik Mirko vsakemu osebno od zunaj blagoslovila jedi in 
jih poškropila z blagoslovljeno vodo. Zvečer je potekal še obred velike 
sobote. 
V nedeljo zjutraj je bila vstajenjska procesija, ob 10.30 pa je bil prenos 
sv. maše.  Na velikonočni ponedeljek je po maši sledilo tradicionalno 
sekanje pirhov, letos preko zooma. Zmagali so najboljši.  

UTRIP V SMC
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Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k lepšemu praznovanju. Še 
posebej hvala tehniku Samu, ki je poskrbel za nemoten in kvaliteten 
prenos vseh obredov. Naj vstali Kristus razveseljuje vaša srca. 

 
 

DUHOVNA OBNOVA ZA PRVOOBHAJANCE

V 
soboto, 13. 3. 2021, smo imeli preko zoom povezave duhovno ob-
novo za prvoobhajance. Na zoom-u smo se zbrali ob 9.00 in dan 

začeli z molitvijo. Nato smo se razdelili v 3 skupine, v katerih smo se 
spoznali s pojmi: izbran, blagoslovljen, razlomljen in darovan. Teme so 
vključevale veliko demonstracij, izdelovanje izdelkov, uganke, vislice, 
pogovore in kratke video posnetke. Med tem časom pa so se na ločeni 
povezavi dobili tudi starši prvoobhajancev, kjer so imeli predavanje in 
pogovor z župnikom Mirkom. 

Da je bila tema zanimiva in da so se otroci imeli lepo in so bili s 
programom zadovoljni, so nam razkrile njihove besede, nasmeški in 
veseli vzkliki ob koncu duhovne obnove.

        ds

UTRIP V SMC
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MOLITEV PRED OBHAJILOM

                                     

Vsemogočni, večni Bog,
glej, bližam se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina,

našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, 

nečisti k studencu usmiljenja, 
slepec k luči večne svetlobe, 

ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje.

Prosim te pri neizmerni tvoji darežljivosti,
daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje madeže, 

razsvetli mojo slepoto,
obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, 

da sprejmem kruh angelov,
Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev

tako spoštljivo in ponižno, tako skesano in pobožno,
s tako čistim in vernim srcem, s takim sklepom in namenom,

kakor je v prid in zveličanje moje duše.
Amen.

Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Tomaž Akvinski

UTRIP V SMC
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22. april
HUGO GRENOBELSKI

R
odil se je leta 1053. Ko je nekoliko odrastel, se je odločil za duhov-
niški poklic in zato si je najprej prizadeval za temeljito bogoslovno 

izobrazbo. Ko je dokončal študije, so ga nastavili za kanonika v mestu 
Valence. Kot najmlajši član zbora kanonikov, ki jim je šlo predvsem za 
donosne dohodke, se je Hugo trudil biti neoporečen in goreč duhov-
nik. Svoje starejše sobrate je vabil k posnemanju bolj z zgledom kot 
z besedo. Leta 1080 je bil posvečen v grenobelskega škofa. Dve leti je 
skušal odpraviti splošen nered, ki ga je našel v škofi ji. Predvsem je hotel 
odpraviti hudo nevednost v verskih vprašanjih, kupovanje cerkvenih 
služb in poklicno neresnost duhovnikov. Delo je bilo tako trdo, da se 
je škofovanju odpovedal in se umaknil v samostan, kjer je bil preprost 
redovnik med redovniki. Na ukaz papeža se je vrnil v škofovsko služ-
bo. Zaupal je v Božjo pomoč. Sv. Bruno je s šestimi prijatelji postavili 
veliko kartuzijo v bližini mesta. Kartuzijani so mu bili z molitvijo in 
pokoro veliki pomočniki pri prenavljanju škofi je. Hugo je v škofovski 
službi vztrajal 40 let. Bila so to leta prizadevne verske obnove, ki za 
svetniškega škofa res niso bila lahka. Malodušje mu je sicer prešlo, na-
domestilo pa ga je telesno trpljenje: mučila sta ga želodčna bolezen in 
hud glavobol. Bolj ko je trpel, bolj blag je postajal. Ko je telesno opešal, 
ga je za posvetne zadeve spomin popolnoma zapustil, za nebeške reči 
pa je njegov razum ohranil nekdanjo bistrino. Umrl je na veliki petek, 
1. aprila 1132.

SVETNIK MESECA
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26. april
ŠTEFAN IZ PERMA

R
odil se je okoli 1340 v mestu Veliki Ustjug v Severni ruski nižini. 
Njegov rojstni kraj je že padal pod oblast moskovskega kneza Si-

meona. V Permski pokrajini (med Zirjani) je načrtno misijonsko delo 
začel širiti Štefan Permski, ki si je v mladosti pridobil le osnovni pouk 
v branju in najpotrebnejšem znanju. Bil pa je izredno nadarjen za je-
zike. To so spoznali menihi v mestu Rostov, slavnem ruskem verskem 
središču vzhodno od Moskve. Štefan je razvozlal zirjansko preprosto 
pisavo in jo spopolnil. Za to govorico je izumil nov črkopis, ki se mu 
je zdel bolj uporaben. V tem črkopisu je napisal bogoslužne knjige in 
najpomembnejše dele Svetega pisma, prevedene iz ruščine. Za misi-
jonsko delo se je pripravljal z ostrimi posti in gorečo molitvijo, da bi 
ga Kristus potrdil za svojega poslanca in bi blagoslovil njegovo delo. 
Leta 1379 je Štefan prejel škofovsko posvečenje in bil poslan med Zir-
jane kot blagovestnik. Ko so drugi mislili, da ni izhoda in rešitve, se je 
večkrat pokazalo, da s Štefanom zmaguje Kristus, ki ga je Štefan ljubil 
bolj kot svoje življenje. S tem je tudi osvojil srca poganskih Zirjanov. 
Veliko jih je sprejelo vero v Kristusa. Ob koncu svojega misijonskega 
dela je mogel škof graditi že prve samostane. Z veliki zlatimi črkami se 
je vpisal v versko zgodovino teh krajev in ljudi.

KARITAS 

»Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet prema-
gal.« (Jn 16,33) 

O
bjeti Jezusov križ pomeni najti pogum, da objamemo vse neprilike 
sedanjega časa, da odpremo prostor, kjer se bodo vsi lahko čutili po-

klicani, in omogočimo nove oblike gostoljubja, bratstva in solidarnosti. 
Objeti Gospoda, da bi objeli upanje: to je moč vere, ki osvobaja od 

strahu in daje upanje.

SVETNIK MESECA
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VAU – Vključeni.Aktivni.Uresničeni

Projekt COVID-19 – VAU – je v celoti fi nanciran s strani Republike 
Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.  Del tega 
projekta je posvečen tudi starejšim. Sodijo namreč med najbolj izolira-
ne in ranljive skupine. 

Ozaveščanje o stiskah starejših, povezanih s covidom-19, delavnice 
za starejše o posledicah epidemije in ozaveščanju o nasilju nad starej-
šimi bodo izvedene v lokalnem okolju v živo, ko bo to možno. Na ta 
način bo medijska kampanja podkrepljena z oprijemljivimi nasveti. 

Starejši bodo opremljeni z zadostnimi informacijami, širšo social-
no mrežo in orodji za reševanje stisk. Pomemben del projekta je tudi 
aktivnost Povezani preko telefona, ki je zaživela že lani. Starejšim iz 
različnih geografskih območij Slovenije, osamljenim zaradi epidemije, 
omogočamo tedensko družabništvo in jih povezujemo s prostovoljci 
Mlade karitas. Prostovoljci Karitas v Sloveniji vsako leto obiščemo več 
kot 40.000 starejših. 

Trenutno ta aktivnost poteka v omejeni obliki, zato se vzpostavljajo 
tudi druge poti za družabništvo. Vedno nam je lažje, če lahko s kom 
spregovorimo nekaj besed, mu povemo o svojem dnevu in življenju, 
malo potarnamo in se skupaj nasmejimo.

Aktivnosti POVEZANI PREK TELEFONA – POGOVOR, KI 
STAREJŠIM POLEPŠA DAN poteka v sklopu projekta VAU in ima 
vzpostavljeno telefonsko številko 069 928 187, na kateri se lahko vsak 
delovni dan med 9. in 20. uro prijavijo vsi starejši, ki bi želeli redno 
poklepetati s prostovoljci. 

Čeprav osebe ne poznamo pa lepa beseda in uho, ki posluša, poma-
gata premagati osamljenost in blažita tudi druge stiske. Prosimo vas, 
da kontakt posredujete starejšim, ki jih poznate in mogoče potrebujejo 
klepet in prijazno besedo. 

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 pa-
kete 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 Superno-
vi. V bližini blagajn so nameščene s plakati označene košare, v katerih 
se  zbirajo: osnovna živila (testenine, moka, konzerve – ribe, paštete..),  
živila za otroke (čokolade, namazi, kosmiči, razne kašice, čokolino …) 
ter izdelki za higieno (za osebno higieno, pralni prašek …). Hvala za 
vsak dar!

ZAHVALA VSEM DAROVALCEM

Hvala vsem, ki ste za Župnijsko karitas Rakovnik darovali tako denar-
na nakazila kot hrano.  Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij 
zelo primanjkuje sredstev (za plačevanje položnic, dokup hrane) vas 
še naprej prosim za pomoč (darujete lahko na TRR ali dar pustite v 
sprejemnici župnišča). Hvala!

Lučka v vaših srcih naj ne ugaša, ampak naj sveti v dobroti, ljubezni, 
upanju in zaupanju!

          
 Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v aprilu: četrtek, 22. 4. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

KARITAS
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RAZVEDRILO

JABOLKA – V župnijskem sadovnjaku so zmanjkovala jabolka. Žu-
pnik obesi listek z napisom: »Bog vse vidi.« –  Naslednji dan župnik 
vidi pripis: »Vidi že, toda ne tožari.«

NAPOVEDNIK

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

Na 4. velikonočno nedeljo je vsa Cerkev združena v molitvi za du-
hovne poklice. Tudi mi se priključimo tej molitvi:

Gospod Jezus, Božji pastir duš,                            
ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. 
Pritegni tudi danes k sebi 
goreče in plemenite fante iz naših družin 
ter jih naredi za svoje učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, 
za katere na naših oltarjih                                   
vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. 
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, 
kjer toliko naših sester in bratov 
prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. 
Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. 
Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja 
in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. 
Tudi številna in velikodušna srca deklet 
milostno pokliči, Gospod. 
Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti 
in zbudi v njih željo, 

NAPOVEDNIK
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da se bodo službi za tvojo Cerkev 
ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom 
in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

             Po: Molimo s Cerkvijo, leto B – 3

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 

KOLEDAR: 

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 
19.00 po spletu  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 kri-
žu; ob 5.00 križev pot v cerkvi in po spletu; ob 
19.00 obredi velikega petka po spletu; po obre-
dih križev pot skupin z Rakovnika prek spleta.

NAPOVEDNIK
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SOB, 3.4.:  VELIKA SOBOTA − Jezus počiva v grobu; povablje-
ni k češčenju pri božjem grobu; blagoslovi jedil v živo 
z avtom mimo cerkve od 14.00 do 16.00 in po sple-
tu ob 16.00; velikonočna vigilija ob 19.00 po spletu.

NED, 4. 4.:  VELIKA NOČ – vse po spletu; ob 6.30 velikonočna 
procesija in slovesno evharistično slavljenje Vstale-
ga Jezusa; prenos sv. maše s sodelovanjem družin ob 
10.30; po polenajsti sv. maši nedeljska e-kava, kjer bo 
velikonočna pogovor z vsemi iz župnije na temo pra-
znovanja velikonočnih praznikov; prejem sv. obhajila 
dopoldne od 9.00 do 10.00 in zvečer od 18.30 do 20.00.

PON, 5. 4.: velikonočni ponedeljek; sv. maša ob  10.30 po spletu; pre-
jem sv. obhajila dopoldne od 9.00 do 10.00 in zvečer od 
18.30 do 20.00.

TOR, 6. 4.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
TOR, 7. 4.:  sestanek mentorjev SMC-ja na zoom povezavi.
ČET, 8. 4.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
SOB, 10. 4.:  ministrantsko srečanje ob 16.30. na zoom povezavi.
NED,11. 4.:  bela nedelja – nedelja božjega  usmiljenja; sv. maša ob 

10.30  po spletu; po polenajsti sv. maši je nedeljska e-kava 
z gostom Lukom Ovnom, ki je vodja Mlade karitas Slo-
venije; prejem sv. obhajila dopoldne od 9.00 do 10.00 in 
zvečer od 18.30 do 20.00.

PON, 12. 4.:  športni odbor ob 19.00; katehetski odbor ob 20.15 - vse 
na zoom povezavi.

TOR,13. 4.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma); ob 19.30 sre-
čanje voditeljev oratorija in skavtskih voditeljev.

ČET,15. 4.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-
no doma); mladinski verouk ob 19.30 na zoom povezavi.

PET, 16. 4.:  ŠAP in AS ob 19.30 na zoom povezavi.
SOB, 17. 4.:  duhovna obnova za birmance na zoom povezavi – priče-

vanje mladoporočencev Vida in Anje Planinc.

NAPOVEDNIK
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NED,18. 4.:  3. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (pre-
nos je tudi po spletu)   in 18.30; za sv. mašo ob 10.30 je 
obvezna prijava na spletu; po polenajsti sv. maši je ne-
deljska e-kava.

TOR, 20. 4.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 22. 4.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino; ob 

19.30 mladinski verouk z mladinsko gostjo sestro Emo 
Alič, ŠSFKK. 

SOB, 24. 4.:  sv. spoved za prvoobhajance: 1. skupina ob 10.00, 2. sku-
pina ob 11.00; ministrantsko srečanje ob 16.30 na zoom 
povezavi; ob 19.15 sv. maša za športne ekipe z Rakovnika 
v cerkvi.

NED, 25. 4.:  4. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (pre-
nos je tudi po spletu) in 18.30; za sv. mašo ob 10.30 je ob-
vezna prijava na spletu; pri polenajsti sv. maši sodelujejo 
veroučenci 7.r, po njej je nedeljska e-kava.

TOR, 27. 4.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 29. 4.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino (oseb-

no doma).

MAJ  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. 

Cel mesec maj je namenjen pobožnosti k Nebeški Materi Mariji in 
šmarničnemu branju. Pri večernih sv. mašah bomo prisluhnili šmarni-
cam z naslovom K Mariji na izlet.

NAPOVEDNIK
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SOB, 1. 5.:  sv. Jožef delavec; sv. maše so ob 7.30, 9.00 in 18.30.
NED, 2. 5.:  5. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (pre-

nos je tudi po spletu)  in 18.30; za sv. mašo ob 10.30 je ob-
vezna prijava na spletu; po polenajsti sv. maši je nedeljska 
e-kava. 

TOR, 4. 5.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 6. 5.:   sv. Dominik Savio; molitev za duhovne poklice, družine 

in domovino; ob 19.30 je mladinski verouk na zoom povezavi.
PET, 7. 5.:  ŠAP in AS ob 19.30 na zoom povezavi.
SOB, 8. 5.:  Skavti organizirajo Zmajkotrek na Golovcu; ministrant-

sko srečanje ob 16.30 na zoom povezavi; za ministrante 
pripravnike vaja v cerkvi.

NED, 9. 5.:  6. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (pre-
nos je tudi po spletu) in 18.30; za sv. mašo ob 10.30 je 
obvezna prijava na spletu; pri tej sveti maši bodo v mini-
strantske vrste sprejeti letošnji pripravniki; po polenajsti 
sv. maši je nedeljska e-kava.

TOR, 11. 5.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 13. 5.:   GOSPODOV VNEBOHOD – sv. maše  6.00,7.30, 9.00 in 

18.30; molitev za duhovne poklice, družine in domovino; 
mladinski verouk ob 19.30.

PET, 14. 5.:  začetek birmanske 9-dnevnice ob 18.30 v cerkvi.
NED, 16. 5.:  6. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 (pre-

nos je tudi po spletu) in 18.30; za sv. mašo ob 10.30 je 
obvezna prijava na spletu, pri njej sodelujejo veroučenci 
6. r.; po polenajsti sv. maši je nedeljska e-kava.

NAPOVEDNIK
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V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Anton Jakopanec, 1936
Julijana Kukovič, 1927

Alojzij Žibert, 1935
Alojzija (Lojzka) Okorn 1931

Mira Lojk, 1937
Martin Trbanc, 1936

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

Ohranite veselje ljubečega Boga,
ljubečega Jezusa v svojem srcu 
in razdelite to veselje z vsemi, 

ki jih srečate.

sv. Terezija iz Kalkute

Vsak torek smo povabljeni,
da molimo za vse ljudi v stiski.

Župnijska karitas 
Rakovnik 

dežurstvo v aprilu: 
četrtek, 22. 4. 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.


