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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Jn 15,26–27; 16,12–15
SADOVI DUHA

N
edeljo za nedeljo pri sveti maši v veri izpovedujemo: »Verujem v 
Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; ki 

ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih …« 
To je skoraj vse, kar o Svetem Duhu vemo in verujemo. Lahko reče-
mo, da je Sveti Duh vse preveč »neznani Bog«. Sveti Duh je ljube-
zen, k povezuje vse tri Božje osebe, je ljubezen, ki deluje v Cerkvi 
in v njenem slehernem članu. Sveti Duh deluje tudi danes s prav 
takšno močjo, kot je deloval za časa apostolov. Kot na prve binkošti 
tudi danes prihaja na Božje otroke. Ne prihaja samo na birmance, 
po polaganju škofovih rok; prihaja tudi na vsakogar od nas, ki smo 
z zakramentom svete birme prejeli pravico do milosti, ki nas uspo-
sabljajo za dostojno krščansko poslanstvo.
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Kako to, da veter Svetega Duha v današnji Cerkvi ni tako viharen, 
kot je bil v prvi? Mar zato, ker smo kristjani preveč razvili pamet, pre-
malo pa srce? To so vprašanja za osebno izpraševanje. Je pa res, da 
tudi v takem napol poganskem ali misijonskem svetu, kot je slovenski, 
lahko vidimo, kako Duh Božji rodi sadove: poznamo mlade in tudi 
starejše ljudi, ki se sredi sovražnega ali vsaj brezbrižnega okolja spre-
obrnejo k živemu Bogu, ki s svojim življenjem pričajo, da je delovanje 
Duha očitno! Duh Božji se razodeva milo, ne s silo.

Ne dajmo se premotiti duhu tega sveta, temveč sodimo po sadovih. 
Laž in zmota sta vedno glasnejši od resnice, greh in pokvarjenost sta 
človeški slabosti bližje kot  krepost in dobrota; kar je puhlega, plehkega 
in praznega, si nadeva videz bogatega, trdnega, vrednega. Slabo blago 
potrebuje veliko reklam, dobro blago pa se samo hvali.

Jezus nam pošilja svojega Duha, da nas vodi k »vsej resnici« in da 
nam pomaga »resnico uresničevati v ljubezni«. Da se bo to v večji ali 
manjši meri uresničilo, pa je najprej potrebna odprtost srca.

Po: S. Čuk, Misli srca

                           

 

Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in 
nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom 
in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 

Apd 2, 3–4

UVODNIK
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M
anjša skupina žensk in moških se je zaprla v neko sobo. Strah 
jim preprečuje, da bi jo zapustili in šli v javnost oznanjat evangelij.

Pride Sveti Duh. Strah izgine. Vrata odprejo na stežaj in vesela no-
vica odmeva po svetu.

Našim glavam ni lahko razumeti, kdo je Sveti Duh, toda naše oči vi-
dijo sadove njegove navzočnosti: pogum, sposobnost takšnega govora, 
da te vsi razumejo, domiselnost, nenehna prenova.

Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo.
Župnijam, združenjem, gibanjem, skupinam in posameznim kri-

stjanom, ki zadržujejo zase veselo novico, jo premetavajo po ustih, 
kakor da je bonbon, jo zožijo na predmet študija, na pretvezo za pri-
dobitev moči v Cerkvi in v družbi, na predmet pogovora, na izhodišče 
za zelo izbrane molitvene namene, primanjkuje darov Svetega Duha.

Če ne prosijo in ne sprejmejo Duha, živijo v iluziji, da so živi. Sicer 
hodijo naokoli, a so mrtvi.

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

ZAKONSKA LJUBEZEN POVEZANA Z BOŽJO

M
nogi zakoni se slabo končajo, ker se od sozakonca pričakuje ne-
kaj popolnega in božanskega: popolna ljubezen, popolno razu-

mevanje … Gre za pretirane zahteve v odnosu do sozakonca, saj samo 
Bog lahko da kaj popolnega. Če pričakujem kaj popolnega od človeka, 
stalno doživljam razočaranja, ker opažam, da je ljubezen sozakonca 
vedno omejena (ker jo omejujejo njegova nerazpoloženost, njegove 
projekcije in rane njegove osebne življenjske zgodbe). Tisto, kar mi 
daje sozakonec, zato nikoli ne zadošča.

Če pa jemljem ljubezen sozakonca kot odsev Božje ljubezni, potem 
lahko v njej uživam in se je veselim. Zavedam se dejstva, da je ta lju-
bezen tudi krhka, da bo moj sozakonec morda sprva bolj odvisen od 
svojih ran kakor od ljubezni do mene, vem, da ne morem zadržati te 
ljubezni in da je ne morem zahtevati vedno več; toda lahko jo uživam!

KORAKI



maj 2021, številka 5VARUJ NAS MATI 4

V njej spoznavam nekaj o polni Božji ljubezni, ljubezni, ki nikoli ne 
mine in je neizčrpna. Če je zakonska ljubezen odprta za Božjo ljube-
zen, je nikoli ne bodo ogrožali medsebojni očitki zakoncev, da ga drugi 
premalo ljubi. Zakonca se lahko veselita ljubezni sozakonca, vendar se 
ne oklepata te ljubezni, ker dobro vesta, da ju ljubezen, ki jo čutita drug 
do drugega, povezuje z Bogom. Kajti Bog in ne občutje njune ljubezni 
je pravi temelj, na katerem lahko gradita.

Če ljubezen zakoncev izhaja iz Boga, ta ljubezen nikoli ni dolgo-
časna. Če jo on preplavlja, je tudi v trenutkih naših nepopolnostih v 
zakonskem odnosu možnost, da vedno znova zaživimo v čudoviti har-
moniji.

Po: A. Grün, Zakon – Blagoslov za skupno življenje

  P
raznik Svete Trojice nam govori o skrivnosti enega Boga v treh 
Osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh. Sveta Trojica je občestvo Bož-

jih Oseb, ki so ena z drugo, ena za drugo, ena v drugi. Ta vzajemnost je 
Božje življenje, skrivnost ljubezni živega Boga. 

papež Frančišek

KORAKI
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Mt 28, 16–20
PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, VODITE ME!

B
og Oče je v svoji brezmejni dobroti od vekomaj mislil na nas. Skle-
nil je, da nas enkrat v času pokliče v življenje po sodelovanju dveh, 

ki ju je povezal z darom stvariteljske ljubezni. Večkrat slišimo iz ust lju-
di: »Ko bi živel sto let prej, bi živel lepše, bolj krščansko!« A prav v tem 
času, v katerega nas je postavil najmodrejši Bog Oče, moramo izpolniti 
tisto zamisel, ki jo ima o nas. Nihče drug ne bo tega storil namesto nas.

V velikonočni hvalnici na veliko soboto Cerkev poje: »Nič nam ne 
bi koristilo, da smo se rodili, ko bi ne imeli sreče, da smo odrešeni.« 
Odrešenje je na poseben način delo druge Božje osebe, ki je postala 
človek. Jezus je naš brat in prijatelj. Pokazal nam je smisel življenja in 
ga povzel v eni sami besedi: LJUBITE! Z medsebojno ljubeznijo posta-
nemo pričevalci tiste odrešilne ljubezni, ki jo je do nas pokazal Božji 
Sin. Samo žrtev, samo darovanje samega sebe odrešuje. S tem nas je 
odrešil in nam pokazal pot. Po velikem petku in velikonočnem jutru 
ni več nobenega trpljenja, zapuščenosti ali žalosti, ki bi ne bila del od-
rešenja.

Namen Jezusovega prihoda na svet je bil, »da bi imeli življenje v 
izobilju«. Obilje življenja in Božje milosti v nas je delo Svetega Duha, 
tolažnika in posvečevalca naših duš. Jezus ga je obljubil žalostnim apo-
stolom ob odhodu s tega sveta in ga poslal na binkoštni dan v podobi 
ognjenih jezikov. Sveti Duh je Božji ogenj. Ogenj uničuje vse, kar je 
lahkega: slamo, papir, les …; kar pa je plemenitega, se v ognju prečisti. 
Ogenj Svetega Duha hoče v naših srcih použiti vse, kar je slabega, Boga 
nevrednega. Tistemu, kar je v nas plemenitega in dobrega, pa hoče dati 
še večjo vrednost.

Resnica o Sveti Trojici, ki se s krstom naseli v duši vsakega kristjana, 
je temeljna resnica naše vere. Cerkev vse dela v imenu te Svete Troji-
ce. Po njej v nas prihaja dobrota Očeta, ljubezen Sina in moč Svetega 
Duha.

Po: S. Čuk, Misli srca

UTRIP
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Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebe-
sih in spodaj na zemlji, drugega ni! Izpolnjuj njegove zakóne in zapo-
vedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim 
sinovom in da si podaljšaš dneve v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj 
Bog, za vse dni!

5 Mz 4, 39–40

M
ojzes si zelo prizadeva, da bi točno določil, zakaj in kako se na 
zunaj kažejo vse najrazličnejše Božje dejavnosti. S tem hoče 

zmanjšati nevarnost, ki stalno preži na nas, kajti svet si močno priza-
deva, da bi nas vznemiril s tem, da izpodkopava naše versko prepriča-
nje. Prikazati nam ga hoče kot silno krhkega. V kolikor pa bi mi hoteli 
Božje delovanje še točneje določati in s tem nekaj dodajati Božji besedi 
sami, bi močno tvegali in bi lahko zašli celo v protislovje. Boga se na-
mreč ne da demitologizirati ali razčarati. Znanost namreč neprestano 
širi in odstranjuje meje nepoznanega. Bog nikakor ni kar preprosto 
nekdo, ki deluje povsod tam, kjer ljudje še ne poznajo točno določenih 
vzrokov za delovanje. Boga ne smemo ponižati na »mašilca lukenj« na-
šega neznanja. On ni nekakšna lahkotna ali magična razlaga vseh tistih 
pojavov, ki se zaenkrat našemu sedanjemu  neznanju še izmikajo. On je 
vedno onstran ali pa tostran vsega tega. Nemogoče ga je točno oprede-
liti. Samo da mu enkrat prisluhnemo, potem pa ne gre zavreči ničesar 
več, kar nam je povedal, in tudi oddati nam ni treba ničesar. Nadalj-
njih razlag ne potrebujemo. Zadostuje sprejeti tisto, kar je povedano. 
Z vsako razlago bomo vedno zadeli na našo omejenost, dvoumnost ali 
nesposobnost naših izkušenj in njihove izrazne moči.

Po: Bogoslužno leto B

UTRIP
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DUHOVNA OBNOVA: PORNOGRAFIJA, 

VID IN ANJA PLANINC

B
irmanci smo se v pripravi na sveto birmo po Zoomu srečali z Vi-
dom in Anjo Planinc. Vid in Anja

Planinc sta mladoporočenca, ki sta imela na začetku njune zveze 
veliko izzivov. V njunih družinah se nikoli niso ravno pogovarjali o 
spolnosti in podobnih rečeh. Anja ni imela nobenih težav, Vid pa je, ko 
so izumili računalnike, postal zasvojen s pornografi jo. Takrat se z Anjo 
še nista poznala. Spoznala sta se na Rakovniku, kjer je Vid Anjo pozne-
je zaprosil. Veste, kako je Vid premagal svojo zasvojenost? Saj veste, ko 
nekaj gledaš na youtubu ali na googlu, ostane to v zgodovini. No, Vid 
je naredil tako, da sta njegovo zgodovino vsak teden lahko videla Anja 
in njegov šef v službi. Tako je prenehal z gledanjem pornografi je. Anje 
na začetku ni motilo, da gleda pornografi jo, potem pa ji ni bilo več 
všeč, da se Vid zadovoljuje z drugimi ženskami. Meni je bilo všeč, da 
sta lepo odkrito in iskreno vse povedala. Sem se pa tudi naučila nekaj 
novega o spolnosti.

Zala Podvršič, 8. razred

MLADINSKA GOSTJA S. EMA ALIČ

V 
aprilu je bila naša gostja s. Ema Alič, ki je pričevala o svoji odlo-
čitvi za redovno življenje.  Prihaja iz Gorenjske, iz okolice Škofj e 

Loke. Zase pravi, da je znala biti nagajiva in je rada zbujala pozornost. 
Misel na redovniško življenje pa ji ni dala miru že od malega. V mla-
dosti je ugotavljala, ali jo Bog kliče v poročeni stan ali v redovništvo. 
Po pogovorih,  druženju s sovrstniki, molitvi, sveti maši in duhovnih 
vajah je počasi odkrivala, kam jo kliče Gospod. Ni bila enostavna od-
ločitev, a je dozorela na tihih duhovnih vajah, kamor je odšla s pro-
šnjo, naj ji Gospod pokaže pot.  Želela si je delati z otroki in mladino 
in se tako odločila za red Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja.

UTRIP V SMC
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V času, ko smo bili zaradi epidemije doma, je začela snemati kratke 
kateheze za veroukarje. Prav enostavno jih lahko najdete na spletu.
Rada nosi redovno obleko, ki je znamenje tega, komu pripada. Mladim 
želi kazati pot v srečno življenje in jim želi približati vrednoto pristne-
ga prijateljstva. Navdušuje jih za branje Svetega pisma, prejemanje za-
kramentov in molitev.

                                                                                                     Mihaela

JEZUSOV VELIKONOČNI DAR – SVETA SPOVED

J
ezusov velikonočni dar so letošnji prvoobhajanci prejeli 24. 4. 2021 
v dveh skupinah, zaradi epidemije. V tem korona času so starši pre-

vzeli velik del odgovornosti v pripravi na ta zakrament. Otrokom so 
predajali svoje izkušnje, svoj čas, svojo vero, svojo ljubezen, ki jo nosijo 
v svojem srcu. Morali so odgovarjati na marsikatero vprašanje, ki se je 
porajalo v otroških glavicah. Hvala vsem, ki ste si res vzeli čas za svo-
jega otroka.

Preko kateheze so prvoobhajanci po Zoomu so spoznavali zakra-
ment svete spovedi. Lepo je bilo občudovati njihova odkritja o Bogu. 

UTRIP V SMC
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Razumeli so, da nam je Bog poslal svojega Sina za naše odrešenje. V 
molitvi so se zahvaljevali za dar Jezusove ljubezni, ki jo izkazal v tr-
pljenju in smrti na križu. Spoznali so Jezusa dobrega Pastirja, ki pozna 
skrivnosti vsakega srca. On gre iskat vsako izgubljeno ovčico, ker ji 
hoče dobro. V spomin so prejeli podobo dobrega Pastirja in Marijino 
svetinjico, da bi po zgledu sv. Dominika Savia, Jezus in Marija bila nji-
hova največja prijatelja v življenju.

Prva spoved je vedno dogodek, ki se jih osebno dotakne, saj jih Jezus 
objame s svojim umiljenjem in jih vzame v Božje naročje. Pred spoved-
jo so imeli spokorno bogoslužje in spraševanje vesti, kjer so sodelovali 
z ugašanjem in prižiganjem lučk. Greh ugasne v nas luč milosti (Božje 
življenje), ob priznanju greha in kesanju ter spovedi pa ta ponovno 
zažari. Velik blagoslov so dobrohotni spovedniki, ki pomagajo rešiti 
vsako otroško zadrego.

Spovedovanje je potekalo spremstvu staršev v veliki zbranosti in ti-
šini. Zaključili smo z molitvijo zahvale. S čistimi in hvaležnimi srci so 
veselo odvihrali iz cerkve, kjer so prejeli par bombonov in praznovali 
srečanje z usmiljenim Jezusom.

                                                                                katehistinja s. Ivanka

 
 ŠAP IN AS 

Z 
majskim srečanjem smo zaključili s srečanji šole za animatorje in 
animatorske skupine za letošnje šolsko leto. Počitka ne bo, saj na 

vrata že trka oratorij. Zaradi znanih razlogov je bilo to edino sreča-
nje poleg uvodnega, ki smo ga izvedli v živo, kar se je poznalo tudi 
v dobrem vzdušju in številčni udeležbi. Srečanje smo začeli – kot se 
za salezijanske animatorje spodobi – z adoracijo pred Najsvetejšim v 
cerkvi. Nato smo nadaljevali s programom po skupinah. Pripravniki 
v ŠAP 1 so bili zaposleni s pisanjem pisma samim sebi kot bodočim 
animatorjem, V ŠAP 2 so se urili v dramskih nalogah, ki lahko doletijo 
animatorja, pri AS-u pa so obravnavali temo hvaležnosti. Na koncu 

UTRIP V SMC
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smo se pomerili še v tem, kako priti iz kar štirih Escape room-ov. No-
bena skupina ni ostala zaklenjena v sobi, lahko pa vam izdam, da je 
najhitreje uspelo pobegniti najmlajši skupini. Pred oratorijem nas čaka 
še en animatorski dogodek: Sprejem novih animatorjev, ki bo v nede-
ljo, 6. junija, po polenajsti sveti maši.

Aljaž

UTRIP V SMC
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ČISTILNA AKCIJA NA RAKOVNIKU

V 
četrtek, 29. 4. 2021, ob 14. uri se nas je pred SMC Rakovnik zbralo 
vsega 14 prostovoljcev. Vreme sprva ni bilo ravno obetavno, ven-

dar po dežju vedno posije sonce. Po začetnem nagovoru duhovnika 
Janeza in kratki molitvi smo se razdelili v dve skupini in si razdelili 
območje čistilne akcije. Območje čiščenja je poleg igrišča mladinske-
ga centra in okolice župnije obsegalo blokovsko naselje v bližini, oko-
lico Zdravstvenega doma Vič - Rudnik, okolico nogometnega igrišča 
Krim, balinarskega kluba ter ribnikov na obrobju Golovca. Po uspešno 
opravljeni akciji smo se podkrepili še s slastno pico, napolitankami in 
sokom. Lepo smo se imeli :)

Luka

UTRIP V SMC
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SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV

V 
nedeljo, 9. maja, smo na Rakovniku obhajali nedeljo sv. Dominika 
Savia oz. ministrantsko nedeljo. Na ta dan smo običajno medse 

povabili ministrante veterane, letos pa se zaradi vseh veljavnih omeji-
tev nismo mogli zbrati v tako velikem številu. Smo pa zato izkoristili 
priložnost za sprejem novih ministrantov, česar nismo mogli izvesti v 
adventu. Med nas so stopili štirje fantje, ki so izrazili željo postati mini-
stranti. To, da ima župnija toliko ministrantov, kot jih ima naša, ni sa-
moumevno. Mnogo župnij se že sooča s pomanjkanjem ministrantov, 
zato moramo biti kot župnija hvaležni za te štiri nove ministrante, ki so 
se odločili, da bi radi na poseben način služiti Gospodu. 

Verjetno bi kdo rekel, da to pa res ni težava, če primanjkuje mini-
strantov. Res je, duhovnik sveto mašo lahko vodi sam, brez ministran-
tov. Ima samo malo več dela. A podobno kot juhi dodamo sol za bolj-
ši okus, tako tudi ministranti obogatimo sveto mašo in jo naredimo 
slovesnejšo. Predstavljajte si sveto mašo, kjer je duhovnik sam, ali pa 
sveto mašo, kjer ob oltarju stoji skoraj 30 rakovniških ministrantov. Kaj 
izgleda bolje?

UTRIP V SMC
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A žal je realnost taka, da je ministrantov pri oltarju čedalje manj. 
Vem, včasih preprosto ni časa in razne druge dejavnosti zapolnijo naše 
urnike. Vseeno si lahko zadamo izziv in si izberemo dan v tednu, ko 
bomo prišli ministrirat in tako obogatili sveto daritev. Na vas, starših, 
prijateljih in nas voditeljih ministrantov pa je, da jih pri tem spodbu-
jamo. 

Novi ministranti so se na sprejem zavzeto pripravljali pod vodstvom 
Aneja Anžiča in Domna Jurkoviča. Kaplan Janez je že v pridigi povzel 
nekaj poudarkov in lepot ministrantske službe, med obredom, ki ga 
je vodil gospod župnik, pa so prejeli ministrantsko obleko in zname-
nje križa ter strip o božjem služabniku Andreju Majcnu. Po sprejemu 
in skupnem fotografi ranju smo se posladkali še s kremšnitami gospe 
Slavke Ključevšek.

Andraž Krnc

ŽUPNIJSKA E-KAVICA

2
.  maja, na praznik dela, smo se namesto gledanja v ekrane odpra-
vili na mini romanje iz Želimelj na Kurešček. V spomin na našega 

Matilda smo se zbrali pri pokopališču in po športno, z minuto molka, 
počastili spomin nanj. Nato smo se odpravili po cesti skozi vas in se 
strmo povzpeli do prve jase, kjer smo ugotovili, da bi lahko izbrali tudi 
manj strm začetek. Gregor V. je za srečno in varno pot vodil molitev 
rožnega venca in skupaj smo zapeli še eno Marijino pesem, da se ji pri-
poročimo. Nato smo na kup zbrali še prehitre otroke in se odpravili v 
manjših ali večjih skupinah proti Kureščku. Vse pa v mejah priporočil 
NIJZ za gibanje na prostem. Veseli smo bili, da nas je dež samo od da-
leč spremljal. Po slabih dveh urah hoje smo se zbrali na vrhu, kjer nas 
je pričakal nasmejani kaplan Janez in s pomočjo sestre, ki na Kureščku 
skrbi za romarje, smo pripravili vse za sv. mašo na prostem. Veter nam 
je na trenutke ponagajal, Gregor S. nas je bodril s pesmijo, Janez pa 
je imel kljub mrazu tudi pridigo. Po maši smo se zbrali v zavetrju in 

UTRIP V SMC
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imeli kosilo iz popotne torbe, kjer so zmagali pohančki in buhteljni, ki 
so nam šli vsem v slast. Duhovno in fi zično okrepčani smo se skupaj 
odpravili v dolino, razen nekaj »ranjencev«, ki jih je odpeljal kaplan 
Janez. 

Odločitev za romanje je bila odlična in s tem  bomo nadaljevali, 
tako da zbiramo ideje za naprej. Na dan Evrope, 9. maja, ko praznu-
jemo mir in enotnost v Evropi, pa smo se e-kavičarji zbrali na pred-
stavitvi Slovenskega društva HOSPIC, da bi prisluhnili in sodelovali v 
pogovoru s predsednico društva Renato Roban. Edinstvenost progra-
mov spreminja in vzpodbuja k bolj humanemu in etičnemu odnosu do 
umirajočih in svojcev, ki v zdravstvenih in socialnih sredini težko naj-
dejo odgovore v stiski in pomoč, da zmorejo težko situacijo ob bližnji 
smrti, ki jim popolnoma spremeni življenje.

Povedala nam je nekaj o sebi, da je delala kot medicinska sestra in 
potem spoznala, da lahko ponudi ljudem še nekaj več in se je najprej 
odločila za samostojno pot in potem za predsednico društva. Renata 
je polna življenjskih modrosti in nas je skozi celoten pogovor vodila 
umirjeno in sproščeno. Povedala je, da društvo že več kot dve desetle-

UTRIP V SMC
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tji izvaja strokovne programe, kot so Hospic-spremljanje umirajočih 
bolnikov in svojcev na domu, Žalovanje odraslih, Žalovanje otrok in 
mladostnikov, Detabuizacija smrti (“hospic v vsak dom”) ter program 
Prostovoljstvo.

Z zanimanje smo poslušali o tem, kako konkretno pomagajo, kdo 
so LEVJESRČNI in tudi, kako poteka delo s prostovoljci, ki ni trenutna 
odločitev, ampak je proces, skozi katerega mora posameznik. Vsi ki bi 
želeli o njih izvedeti kaj več, ste vabljeni na spletno stran www.hospic.si 
ali pošljite vaše vprašanje na ljubljana@hospic.si. Dobrodošli tudi srčni 
prostovoljci! Zaključili smo z mislijo V. Frankla, da „ mora vsak človek 
smisel najti in odkriti sam ...“

Jože G.

TUDI TI SI POKLICAN/A K OZNANJEVANJU

K
o se je Jezus vrnil v nebesa, je govoril z nadangelom Gabrijelom. 
Tudi v nebesih je imel rane, ki jih je dobil pri križanju. 

Gabrijel je rekel: »Učenik, moral si hudo trpeti! Ali ljudje to vedo in 
cenijo, kako jih ljubiš in kaj si storil zanje?« 

Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj ve to samo nekaj ljudi v Palesti-
ni.« 

Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si storil, da bi vsi zvedeli za tvojo 
ljubezen, iz katere si trpel?« Jezus je odgovoril: »Rekel sem Petru, An-
dreju, Jakobu in Janezu pa tudi drugim prijateljem, naj povedo naprej 
o meni. Tisti, ki bodo slišali pripovedi o meni, bodo povedali naprej, 
ti pa še drugim, vse dokler zadnji človek v najbolj oddaljenem kotičku 
zemlje ne bo slišal zgodbe, kako sem dal svoje življenje zanje, ker sem 
jih tako ljubil.«

Gabrijel ga je nekoliko nejeverno pogledal. »Že, že, kaj pa, če se Pe-
ter in drugi utrudijo? Kaj pa če ljudje, ki bodo prišli za njimi, pozabijo? 
Gotovo si naredil druge načrte?« 

UTRIP V SMC



maj 2021, številka 5VARUJ NAS MATI 16

Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem naredil nobenih drugih načrtov. Na-
nje računam!« 

Lahko Jezus računa name? 
Koliko ljudem sem že povedal o Jezusu? 
Kolikim sem povedal, da jih ima Jezus rad?

Na nekem križu je bil Kristusov kip brez rok, pod njim pa napis: 
»Kristus nima rok, razen naših. Kristus potrebuje naše roke, da bi mo-
gel vse ljudi voditi k sebi. Posodimo Kristusu svoje roke.«

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni Duh

UTRIP V SMC



maj 2021, številka 5VARUJ NAS MATI 17

10. maj
DAMIJAN JOŽEF DE VEUSTER

T
a fl amski redovnik je deloval kot misijonar na havajskih otokih. 
Zadnjih šestnajst let svojega življenja je posvetil službi gobavcem 

na Molokaju, otoku smrti. V vsakdanjem stiku z ljudmi, ki so gnili in 
razpadali pri živem telesu, je tudi sam postal gobav. S tem dejstvom je 
računal, ko je stopil na otok, vendar je bila Kristusova ljubezen, ki ga 
je gnala k tem najmanjšim med Božjimi otroki, močnejša od strahu 
pred to strašno boleznijo. Njegovo življenje se je pričelo 3. januarja 
1840 na severozahodu Belgije. Starši so mu dali ime Jožef in zgodaj je 
zaslišal Gospodov klic. Postal je član reda Presvetega Srca Jezusovega 
in Marijinega z redovnim imenom Damijan. Namesto obolelega brata 
Pamfi lija, svojega rodnega brata, je leta 1863 odpotoval v misijone na 
havajske otoke. Tam je bil kmalu po prihodu posvečen v duhovnika. 
Po šestnajstih letih dela med gobavci, ko je postal njim enak tudi v 
bolezni, je 15. aprila 1889 umrl, star komaj devetinštirideset let. K za-
dnjemu počitku so ga položili najprej na Molokaju, leta 1936 pa so ga 
prepeljali v domovino.

Po uspešno zaključenem postopku leta 1995 ga je sv. Janez Pavel II. 
razglasil za blaženega. Med svetnike pa je ga je prištel Benedikt XVI. 
11. oktobra 2009.

SVETNIK MESECA
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29. maj
MAKSIM EMONSKI

Š
kof Maksim Emonski je bil do leta 1961 drugi zavetnik ljubljanske 
škofi je (za sv. Mohorjem in Fortunatom). O njem je malo zane-

sljivih zgodovinskih poročil. Srečamo ga na zapisih o prisotnosti ško-
fov na pokrajinskem koncilu v Ogleju 381, na sinodi v Milanu 390 itd. 
Njegovo svetništvo potrjujejo razna posredna poročila. Znano je, da je 
imela Emona za časa škofa Maksima zelo razvito »bogoljubnost«. Me-
sto je imelo Družbo asketov in Bogu posvečenih devic. Druga posre-
dna priča je odkrita emonska bazilika, ki dokazuje razvito bogoslužje 
v času tega škofa. Vse, kar vemo o emonski krščanski občini, govori 
v prid njegovemu svetništvu. Napis v ljubljanski stolnici trdi, da je bil 
sv. Maksim mučenec, vendar pa o tem ni trdnih poročil. Na njegovo 
mučeništvo so sklepali iz pisma sv. Hieronima škofu Heliodoru,  kjer 
opisuje razmere leta 396, ko so te kraje preplavljali valovi raznih bar-
barskih ljudstev. Je pa pomembno omeniti tudi to, da nekateri (zago-
tovo zmotno) trdijo, da naj ne bi bil škof v sedanji Ljubljani, ampak v 
Novigradu v Istri. 

MARIJINO MILOSTNO SRCE 

M
aj je najlepši mesec v letu. V mesecu maju nam ‚‘šmarnice‘‘ go-
vorijo o Marijinem življenju in njenih krepostih, o zglednem 

služenju. V letošnjih čudovitih šmarnicah romamo po svetiščih po Slo-
venji. Vse je pod vodstvom Svetega Duha, Mati Marija pa je z nami. 

Marija je bila srce prve krščanske skupnosti.
V maju praznujemo tudi v naši župniji – kljub omejitvam zaradi 

epidemije gredo otroci k prvemu svetemu obhajilu, mladinci k sveti 
birmi. Razlog za veselje in molitev vseh nas.

Sveti Duh, Bog ljubezni, Bog moči!
Vodi nas, naša razmišljanja, da bomo spoznali, kaj pričakuješ od nas.

SVETNIK MESECA / KARITAS



maj 2021, številka 5VARUJ NAS MATI 19

Marija, Mati edinosti, prosi za nas!
Marija, Mati Cerkve, prosi za nas!
V maju praznujemo tudi god Marije Pomočnice kristjanov. K njej se 

zatekamo s svojimi prošnjami, v katerih naj nam pomaga. Marija nas 
uči, kako naj se sklanjamo k pomoči potrebnemu človeku z materin-
skim srcem.

Sleherni trenutek našega življenja in vse, kar prinaša s seboj, mo-
ramo preživeti sami, nihče ga ne more preživeti namesto nas, vendar 
toplina človeške roke naredi to breme lažje.

Bogatejši za to izkušnjo bomo tudi na svet okoli sebe gledali dru-
gače in mogoče celo aktivno vstopili vanj: drugemu ponudili roko v 
oporo, ramo za počitek.

Preko svoje izkušnje bolečine vemo, kaj pomeni biti človek v njegovi 
majhnosti, nebogljenosti – pa vendar vreden dostojanstva in ljubezni. 

Naj bo življenje polno, bogato, ne samo ugodja, dobrin, zdravja, pač 
pa tudi del, zaradi katerih ljudje okoli nas lažje prenašajo težo svojega 
življenja.

Kakor šmarnica v tem mesecu deli lepoto, zdravilo in vonj z vsemi, 
tako naj bo z delitvijo naše dobrote v besedah, dejanjih in molitvi; da bi 
imeli vero v življenje danes in ta optimizem prenašali na druge.

Vsak dan Marijinega meseca maja namenimo molitev ali dobro 
misel svojim bližnjim: mami, očetu, bratu, sestri, prijatelju, sosedu, 
bolnemu otroku, pokojni prijateljici, stari mami, nekomu na službe-
ni poti, na potovanju, zdravstvenim delavcem, našim duhovnikom, pa 
tudi otrokom in  mladini naše župnije. 

Mislim, da nam ne bo zmanjkalo dobrih namenov in molitev  skozi 
mesec maj in še skozi celo leto. 

Marija Pomočnica, prosi za nas!

POMOČ ŽUPNIJSKE KARITAS:
ZAHVALA VSEM DAROVALCEM!  Hvala vsem, ki ste da-

rovali za Župnijsko karitas tako denarna nakazila kot hra-
no!  Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanj-

KARITAS
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kuje sredstev (za plačevanje položnic, za dokup hrane) vas 
prosim za pomoč (darujete lahko na TRR ali dar pustite v sprejemni-
ci župnišča, hrana se še vedno daruje v košari v Mercatorju). Hvala!
Hvala sodelavkam Karitas, ki preko pisem in telefona ohranjajo stike 
z našimi starejšimi župljani. Hvala vsem, ki pomagate pri nabavi in 
delitvi paketov hrane.

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

                  

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v maju: četrtek, 27. 5. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

RAZVEDRILO

Z ROKO V ROKI – »Z ženo se vedno sprehajava z roko v roki. Če 
jo spustim, takoj gre po nakupih.«

GOSPOD, TI NAS POZNAŠ

Gospod, ti nas poznaš:
radi bi ljubili, pa ne znamo; 
radi bi bili ljubljeni, 
pa nismo sposobni sprejemati ljubezni;
radi bi pripravljali veselje, 
pa tolikokrat drugim prinašamo žalost.

KARITAS
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Vse to nam povzroča 
bolečino in trpljenje. 
Pomagaj nam v naši nemoči!
Prosimo pa te tudi, 
da ostane naše srce takšno, kot je:
občutljivo in ranljivo 
in z večjim hrepenenjem po ljubezni,
pa čeprav nam je zaradi tega
pogosto težko.
Ne pusti, 
da bi postalo ravnodušno 
in neobčutljivo – 
zakaj samo tako lahko 
drug drugega razumemo, 
drug drugega srečamo 
in smo blizu drug drugemu – 
in zaslutimo, kaj si Ti – večna Ljubezen. 

Metka Klevišar

O
sem dni po prazniku svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obha-
ja Cerkev praznik srca Jezusovega. Pri češčenju Jezusovega srca 

jemljemo njegovo telesno srce kot naravni simbol ali znamenje nečesa 
globljega in obenem obsežnejšega, kakor pa le del Kristusovega telesa 
– kot simbol, ki nam postavlja pred oči vso ljubezen, s katero nas je 
Kristus ljubil zlasti v urah svojega trpljenja in darovanja do konca. Še 
danes je njegova ljubezen do nas enaka. 

Častiti srce Jezusovo se torej pravi častiti Jezusovo osebo pod vi-
dikom njegove odrešenjske ljubezni. To pobožnost je priporočil Jezus 
sam v tistem obdobju zgodovine Cerkve, ko je bila preveč poudarjena 
razumska vera, zanemarjena pa ljubezenska povezanost človeka z Bo-
gom. 

Po: Molimo s Cerkvijo, leto B

NAPOVEDNIK
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Le z zaupno molitvijo se obračajmo k Bogu, da se nas usmili po 
posredovanju naše nebeške Matere Marije.

Vse vas prav lepo pozdravljam, 
vaš hvaležni župnik Mirko 

        

KOLEDAR: 

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 38 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 v maju 
tudi ob 18.30. 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 poslušamo šmarnice z 
naslovom K Mariji na izlet.

SOB, 1. 5.:  sv. Jožef delavec; sv. maše 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 
obvezna prijava na spletu. Nekatere družine nedeljske e-
-kave so peš romale iz Želimlja na Kurešček.

PON, 3. 5.:  ob 19.30 sestanek katehetskega odbora.

NAPOVEDNIK
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TOR, 4. 5.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma); ob 19.30 se-
stanek za starše birmancev.

ČET, 6. 5.:   sv. Dominik Savio; molitev za duhovne poklice, družine 
in domovino; ob 19.30 mladinski verouk v živo v dveh 
skupinah.

PET, 7. 5.:  ŠAP in AS ob 19.30 v živo v več skupinah po 10. 
SOB, 8. 5.:  skavti čez cel vikend organizirajo Koronatrek, orientacij-

sko igro na Golovcu; ministrantsko srečanje v  živo ob 
16.30; za ministrante pripravnike je vaja v cerkvi. 

NED, 9. 5.:  6. velikonočna nedelja; sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30 
(prenos je tudi po spletu) in ob 18.30; za sv. mašo ob 
10.30 je obvezna prijava na spletu; pri tej sveti maši bodo 
v ministrantske vrste sprejeti letošnji pripravniki; po pol 
enajsti sv. maši je nedeljska e-kava z gostjo, predsednico 
Slovenskega društva Hospic, Renato Roban, ki bo spre-
govorila o svojih izkušnjah s starejšimi in umirajočimi in 
o delu s prostovoljci.

PON, 10. 5.:  ob 19.30 športni odbor.
TOR, 11. 5.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma); ob 20.00 je 

sestanek voditeljev oratorija.
SRE, 12. 5.:  ob 20.00 je sestanek birmanskih voditeljev.
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 in mla-
dinska sv. maša za mlade.

SOB, 15. 5.:  prvo sv. obhajilo v dveh terminih ob 10.00 in 11.00, re-
zervirano samo za starše prvoobhajancev  in sorodnike.

NED, 16. 5.:  7. velikonočna nedelja; sv. maše so ob 7.30, 9.00, 10.30 
(prenos 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 pol enajsti sv. maši je nedeljska e-kava.

PON, 17.5.:  ob 20.00 seja ŽPS-ja.

NAPOVEDNIK
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TOR,18. 5.:  ob 17.30 srečanje škofa birmovalca g. Antona Jamnika 
z letošnjimi birmanci; po sv. maši molitev za vse, ki so v 
stiski (osebno doma). 

ČET, 20. 5.:  uro pred večerno mašo molitev za duhovne poklice, dru-
žine in domovino; ob 19.30 mladinski verouk.

PET, 21.5.:  Radio Ognjišče pripravlja dobrodelno radijsko oddajo z 
naslovom »Solidarnost za štipendije«, ki bo v petek ob 
20.00.

SOB, 22. 5.:  ob 16.30 ministrantsko srečanje v živo.
NED, 23. 5.:  Binkoštna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00 in 18.30; ob 

10.30 in 12.30 je sv. birma v dveh terminih in zato bodo 
pri teh dveh sv. mašah lahko navzoči samo birmanci z 
družino in botri; prenos sv. birme je tudi po spletu.

PON, 24. 5.:  praznik Marije pomočnice; sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00 in 
18.30.

TOR, 25. 5.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 27. 5.:  uro pred večerno mašo molitev za duhovne poklice, dru-

žine in domovino; ob 19.30 mladinski verouk.
SOB, 29. 5.:  dopoldne načrtovanje mentorjev SMC-ja; ob 20.00 sv. 

maša pri Lurški kapeli v čast Mariji Pomočnici; po sv. 
maši duhovni večer za mlade in molitveno bdenje Mariji 
v čast.

NED,30. 5.:  Sveta Trojica  - romarski shod; sv. maše ob 7.30, 9.00, 
10.30 (prenos je tudi po spletu) in 18.30; ob 15.00 ro-
marski shod; za sv. mašo ob 10.30 je obvezna prijava na 
spletu.

PON, 31.5.: za veroučence v tem tednu poteka sv. spoved; ob 18.30 
zaključek šmarnic; ob 19.30 katehetski odbor.

JUNIJ  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 

NAPOVEDNIK
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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 38 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. 

TOR, 1. 6.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 3. 6.:  SV. REŠNJE TELO IN KRI sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00 

in 18.30;  uro pred večerno mašo molitev za duhovne 
poklice, družine in domovino (osebno doma); ob 19.30 
mladinski verouk.

PET, 4. 6.:  prvi petek; obisk bolnikov na domu in izročitev Jezuso-
vem Srcu.

SOB, 5. 6.:  prva sobota; izročitev Marijinemu Srcu; ob 16.00 mini-
strantski piknik in srečanje. 

NED, 6. 6.:  10. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30 (ob pol enajstih je prenos tudi po spletu); pri pole-
najsti sv. maši sprejem novih animatorjev; za sv. mašo ob 
10.30 je obvezna prijava na spletu.

PON, 7. 6.:  v tem tednu dobijo veroučenci pri verouku zaključno 
spričevalo.

TOR, 8. 6.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 10. 6.:  uro pred večerno mašo molitev za duhovne poklice, dru-

žine in domovino pred Najsvetejšim; ob 19.30 piknik ob 
zaključku mladinskega verouka.

PET, 11. 6.:  Srce Jezusovo; ob 19.30 zaključni piknik za ŠAP in AS 
animatorje.

SOB, 12. 6.:  Srce Marijino.
NED,  13. 6.: 11. nedelja med letom; 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 sv. maši ob 10.30 bo slovo 
Jureta iz Rakovniške župnijske pastorale. Njegovo novo 
pastoralno delovno mesto bo mladinska pastorala s se-

NAPOVEDNIK
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dežem na Rakovniku; za sv. mašo ob 10.30 je obvezna 
prijava na spletu.

TOR, 15. 6.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 17. 6.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino; ob 

19.30 mladinski verouk . 
PET, 18. 6.:  popoldne začenjamo z animatorji vikend v pripravi na 

oratorij v Ankaranu.
NED, 20. 6.:  12. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30 (ob pol enajstih je prenos po spletu, za to sv. mašo 
je potrebna prijava). 

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Jon Plut
Nace Zupančič
Mark  Meglen

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Vladislav Slemenšek, 1949
Rok Sečnik, 1933
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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

Vsak človek je naš bližnji, 
ki ima enako človeško dostojanstvo

in zato zasluži spoštovanje, 
pomoč in ljubezen.

Alojzij Šuštar

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

Župnijska karitas 
Rakovnik 

dežurstvo v maju: 
četrtek, 27. 5. 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.


