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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mr 5,21–43
JEZUS DAJE ŽIVLJENJE

A
postol Pavel nas v svojem pismu Korinčanom spomni na mano, 
ki jo je Bog dal v puščavi. Naj si je je kdo nabral veliko ali malo, 

nihče je ni imel več kot ostali. Vsak je je imel toliko, kot je potreboval. 
S tem nam vera končno daje pristop k enemu samemu življenju, ki se 
v vsej polnosti bohoti v vseh, ki so je deležni. To je vznemirljivo boga-
stvo vere in njena neverjetna skrivnost. Ali nam ni kar težko pristati na 
takšno globino vere, ki jo dosegata Jair in tista žena? Izgleda tudi, kot 
bi mi takšno spoznanje slabo razumeli. In še, ali ni Jezus prav zaradi 
vsesplošnega slabega razumevanja hotel tako zadržanost in celo molk 
glede ozdravljenj? Razen njega samega in bolnice nihče okrog njiju ni 
ničesar vedel. Tudi k deklici Jezus spet ni vzel s seboj nikogar razen 
treh apostolov, to je tistih, ki jih bo kasneje izbral tudi v vrtu Getsema-
ni in bodo priče njegovega smrtnega boja. Ti trije so tudi priče Jezuso-
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vega spremenjenja na gori. Poleg teh ne prenese ob sebi nikogar več kot 
le otrokovega očeta in matere, pa še njima »ostro zabiča, naj tega nihče 
ne izve«. Množice je, kot tudi nas, verjetno pritegnila samo zunanjost 
vseh teh stvari. Pravega, globokega pomena pa pri vsem skupaj niso bili 
sposobni odkriti. Taka znamenja ozdravljenja, ki bi pravzaprav morala 
kar kričati o zmagi nad smrtjo, niso pripomogla k ničemur drugemu, 
kot da so pri ljudeh še povečala tisto zgrešeno željo, da bi pač čim dlje 
ostali na zemlji in po možnosti v čim večjemu udobju. No, in tudi vse 
to je možno samo po moči tiste energije večnega življenja, ki ga daje 
Jezus.

Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v svoji veri znali posnemati 
Jaira ali bolno ženo. S tem bi se pravzaprav vmešavali v načrt, ki ga ima 
Bog z nami – in je vse odvisno samo od njega. Z druge strani je namreč 
nujno potrebno, da se odločimo, kako v tisti veri, ki nam jo Gospod že 
daje, resnično zaživeti. 

Povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

MOČ BESEDE

                               

 

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, re-
čem ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst 
let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. (Mr 5,40–42)

B
eseda, izgovorjena ali napisana, ima moč, da gradi ali da podira. 
Da daje ali da jemlje. Da razodeva ali da prikriva. Da obnavlja ali 

da zapira. 
Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda je bila Bog. Po besedi 

je Stvarnik poklical v bivanje vse, kar živi. 

UVODNIK
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Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo 
sporočamo in se sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja, kakšni naj 
bomo. Kako naj sploh zaživimo. Vse misli in vsa hotenja človeka se 
osredinijo v besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez besede smo nemi, 
nesposobni, da bi karkoli posredovali. Karkoli izrazili. Karkoli poime-
novali. Tudi notranja komunikacija ne more uspeti brez besede. Šele z 
njeno pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s samim seboj. 

Beseda torej ni le predmet razodevanja misli in čustev, ampak je ži-
vljenje samo. Zato je moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva. Če se 
tega zavedamo, bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a 
z njo tudi ne skoparili. Ne bomo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak 
kot kelih žlahtnega obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda na-
mreč vliva življenje in prinaša mir. 

Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas povezuje z Bogom.

Po: P. Millonig, Zasidran v veri

MLADI ZA OSAMOSVAJANJE POTREBUJEJO 

LASTNO IDENTITETO

V
edno več mladih se boji, da ne bodo našli svojega prostora, da 
ne bodo potrebni. Izolirajo se, namesto da bi se osamosvojili – iz 

strahu, da se ne bodo mogli postaviti po robu življenju. Tega se niso 
nikjer naučili. Eni so prepuščeni sami sebi, drugim je izpolnjena vsaka 
želja, so rešeni vsakega problema. Skrbi s šolo? Krivi so učitelji! Pro-
blemi s prijatelji? Starši se med seboj pokličejo in poskrbijo za mir. 
Izgubljen mobilni telefon? Na srečo se takoj dobi novi.

Mnogim otrokom se ni treba potruditi – saj niti ne bi vedeli, za 
kaj. Tako raste generacija, ki ni nikoli izkusila, da se je potrebno za 
kaj potruditi, za kaj boriti. Toda kdor nima nobenih idealov in ne vidi 
nobene perspektive prihodnosti, se s slednjimi ne more prepričljivo 
ukvarjati. Kdor sam nima nobenih boljših življenjskih načrtov, ne bo 

KORAKI
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kritiziral stare generacije. Komaj še obstaja konfl ikt med generacijami. 
Kako naj bi dekleta prerezala popkovino, če gredo na koncert s svojo 
mamo, s katero pred tem še menjujejo obleke? Kako naj sin najde svojo 
pot, če mu oče vsak dan znova dokazuje, kako mladosten in uspešen 
je sam? 

Otroci današnjega časa ne najdejo več nobenih priložnosti in to je 
slabo. Generacijski konfl ikt je nekaj takega kot motor razvoja. Spor 
med generacijami pomaga mladim, da razvijejo svoje lastno vedenje, 
saj postavijo pod vprašaj tradicionalne oblike življenja. Toda iz spora 
pridobi tudi družba. Generacijski konfl ikt ima vedno vizionarsko nad-
gradnjo. 

Mladi – namesto da bi si priborili prostor v družbi, namesto da bi 
glasno klicali: »Mi smo vaša prihodnost! Pomagajte nam hoditi po 
naši poti!« se umaknejo v svoje virtualne svetove in svojih odločitev 
ne sprejemajo ali izpeljejo, ker pač sami ne vedo, katera pot je prava.

Sočasno starši obzirno pritiskajo, češ, saj ti vendar nudimo vse mo-
goče, sedaj se pa najdi in naredi kaj. V resnici pa starši svojim otrokom 
nikoli niso dali prave priložnosti, da bi družbeno kaj prispevali. Le red-
ke so družinske naloge, ki otroku pokažejo, da je potreben, in ki so 
dnevno samoumevno zahtevane. Kdor namreč doživlja, da mu je vedno 
vse odvzeto, se počuti nekoristnega in ne ve, koliko je v resnici vreden.
   

Po: E. Herman, Princip Noetove barke

  
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 17. 5. 2021

Z
ačeli smo z uvodno molitvijo in prebrali svetopisemski odlomek 
Mr 3,13-19.

Gospod župnik je povedal, da smo v tem letu spoznavali elemente 
zakramentalnega življenja in tokrat je na vrsti zakrament svetega reda. 

KORAKI / UTRIP
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Zakrament svetega reda je zakrament apostolske službe. Je zakrament, 
po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še 
naprej izvršuje v Cerkvi.

Zakrament svetega reda ima 3 stopnje: 
diakonsko posvečenje: predstavlja Kristusa, ki »ni prišel, da bi mu 

stregli, ampak, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mno-
ge« (Mt 20,28);

duhovniško posvečenje: škof prikliče na kandidata za posvečenje 
Božjo moč, ki ga zaznamuje z neizbrisnim znamenjem. Kot sodelavec 
s vojega škofa oznanja Božjo besedo, deli zakramente in obhaja sveto 
evharistijo;

škofovsko posvečenje: duhovnik prejme polnost zakramenta sve-
tega reda, posvečen je v naslednika apostolov in vstopi v zbor škofov.

Vsi smo deležni trojne službe. Smo soudeleženi pri evharistiji, pri 
lomljenju kruha. Starši so bili naši prvi duhovniki in so nas naučili, 
kako se pogovarjati z Bogom. 

Bog nam zagotavlja, da bo z nami vse dni do konca sveta. V nas pa 
je, koliko iskrenega prizadevanja je v nas in kako živo smo vpeti z Jezu-
som. Tudi naše življenje je velik božji dar. Pomembno je, da se znamo 
zahvaljevati. Po birmi smo odgovorni pričevalci.

Gospod župnik pravi, da je mašniško posvečenje zanj krona poti, ki 
jo je prehodil in ne pričakuje škofovskega posvečenja.

Kaj pa mi? Kakšen je moj odnos do diakonov, duhovnikov, škofov? 
Zakaj diakonska služba ne zaživi bolj?

Lahko naredimo več na kvaliteti oznanjevanja, molimo za duhov-
ne poklice, predvsem sedaj, ko je kriza duhovništva. Duhovni poklic 
»mora« biti izmoljen. Tudi moja, tvoja osebna molitev mora biti vztraj-
na in pri tem se moramo vzpodbujati.

G. Janez Krnc nas je seznanil z načrti nadaljnjih gradbenih ureditev 
in posegov na Rakovniku. Uredila se bo glavna infrastruktura s cesto, 
pločniki in komunalo. Glavna dela naj bi potekala letos v juliju in av-
gustu. Pripravili bodo predstavitev v župnijskem glasilu in predvidoma 

UTRIP
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zloženko, zgibanko z vizualizacijo in informacijami, da si bodo ljudje 
lažje predstavljali. Vzpodbudi in povabi se ljudi k zbiranju sredstev.

Pregledali smo koledar.

Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

SVETA BIRMA NA RAKOVNIKU

B
irmanci so se skozi celo leto pripravljali na prejem svete birme. 
Poleg tedenskih veroučnih srečanj so se na dva tedna dobivali tudi 

po birmanskih skupinah, kjer so se pogovarjali o različnih temah.
Srečanja so najprej potekala na daljavo, ob koncu leta pa so se lahko 

ponovno srečevali v živo. Zanje sta bili organizirani tudi dve virtualni 
duhovni obnovi, na katerih so prisluhnili pričevanju Darka Đžurića, 
nato pa še zakoncema Planinc.

Zaključek priprav na velik dogodek je bila 9-dnevnica. Nekaj bir-
mancev je večino le-te spremljalo preko YouTube-a, ker so bili v ka-
ranteni. Tudi srečanje z birmovalcem, škofom Antonom Jamnikom, je 
zanje potekalo na daljavo. Na srečo so bili na sveti birmi, ki je letos po 
lepem naključju potekala prav na binkošti,  lahko vsi prisotni.

Zaradi takrat še veljavnih ukrepov proti širjenju pandemije je birma 
potekala v dveh skupinah.  Ena se je pri maši zbrala ob 10:30, druga 
pa ob 12:30. Med obema obredoma so uspeli narediti tudi skupinsko 
fotografi jo in se na hitro podružili ob prazniku, ki bo verjetno vsem 
ostal v lepem spominu. 

SLAVILNI VEČER OB PRAZNIKU 

MARIJE POMOČNICE

»
Marija pa je rekla: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi 
po tvoji besedi. To je korak, ki nam velikokrat ni naraven, ni logi-

UTRIP
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čen, da spustiš vse stvari iz svojih rok. Mogoče imam v tem trenutku 
občutek ali pa strah, da če Bogu izročim vse svoje življenje, vse stvari, 
odnose, ki so mi pomembni, bom vse to izgubil in bom živel nesrečno. 
Kar je čisto normalno človeško razmišljanje. Vendar tega Bog ne želi. 
Želi, da se mu izročiš zato, da bi dobil še večjo svobodo, da bi živel res 
življenje, polno ljubezni in veselja. Želi, da mu izročiš vse, da bi lahko 
On začel delovati po tebi, da bi lahko začel spreminjati stvari. Bog ne 
zahteva, ampak vabi. Zato je ta odločitev popolnoma svobodna in te 
vabi, da skupaj gradita in odkrivata tvoje življenje.«  

To je le nekaj misli prednovinca Danijela Kokalja, s katerimi se je 
pričel duhovni večer ob prazniku Marije Pomočnice na Rakovniku, ki 
ga je oblikoval skupaj s salezijancema Tomažem Stojcem in voditeljem 
Klemnom Balažičem ter skupino mladih glasbenikov z Rakovnika.

Molitveni večer mladih (in mladih po srcu) za duhovne poklice je 
potekal kot slavljenje v izmenjavi molitve in pesmi, ki so navzoče vabi-
le k izročitvi Gospodu. »Zato ti zdaj odpiram svoje srce, da vstopiš vanj 
in začneš delovati v mojem življenju, ker želim postati tvoje orodje. V 
tem trenutku ti popolnoma vse izročam v tvoje roke. Zgodi se mi po 
tvoji besedi.«

Delegat za poklicno animacijo Klemen Balažič se je v nagovoru po 
vprašanju o naši življenjski drži in poti oprl na Marijino držo. »Mari-
jino življenje je usmerjal Bog, gnalo jo je Njegovo hrepenenje. Sta dve 
vrsti ljudi. Tisti, ki pravijo Bogu: Zgodi se tvoja volja, in tisti, ki jim Bog 
pravi: Prav, pa naj bo po tvoje. Človek je ‘narejen’ tako, da nečemu ali 
nekomu sledi. Če ne sledi Bogu in njegovim hrepenenjem in načrtom, 
sledi pač nečemu/nekomu drugemu.

Marijin ‘da’ je spremenil usodo človeštva. Z Njo je človek zopet svo-
bodno odprl vrata Gospodu in njegovi volji. Po Njej se je človek zopet 
odločil za služenje Gospodu in sodelovanje z Njim. Nocoj prosim Go-
spoda, da bi tudi nas Gospod naučil zaupati Božji volji in njegovim 

UTRIP
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načrtom, da bi nas kakor Marijo naučil služiti v veselju. Marijo prosim 
za vse mlade, da se ne bi bali odgovoriti Gospodu, da se ne bi bali 
Božjih načrtov, da se ne bi bali življenja, služenja, izzivov, ki jih prinaša 
sodobni svet.«

Ker so molitveni večer za duhovne poklice oblikovali kot slavilni 
večer, je nanizal še nekaj drž in načinov, kako slaviti Boga: da v njem 
okušamo veselje, da ljubimo, da postajamo podobni Kristusu, da s svo-
jimi darovi služimo drugim, da o Njem pripovedujemo drugim.

Navzoči so nato lahko v tihoti pred Marijo izročili napisane prošnje 
in zahvale. Večer se je nadaljeval s češčenjem Najsvetejšega v molitvi in 
pesmi litanij ter rožnega venca Božjega usmiljenja, zaključil pa se je z 
evharističnim blagoslovom.

Marko Suhoveršnik

MOLITEV ZAKONSKIH SKUPIN

R
es je, da smo se v mesecu maju zopet srečali zakonci iz zakonskih 
skupin in se povezali v molitvi. Res je, da se tokrat nismo dobili 

na Kureščku pri Mariji Kraljici miru, ampak smo se pa dobili, ker se 
lani, zaradi korone seveda, nismo. Res je, da smo se tokrat dobili kar 
pri naši Mariji Pomočnici, ki smo jo počastili z litanijami in petjem 
in to na njen praznik. G. župnik je izpostavil Najsvetejše, mi pa smo 
po skupinah izrazili prošnje, ki smo jih dodali naši skupni prošnji za 
izboljšanje zdravja salezijanca Petra Pučnika, ki je preizkušan v bole-
zni. Po molitvi častitljivega dela rožnega venca smo imeli čas tudi za 
osebno molitev.

Tokrat smo se odpovedali druženju v dvorani, pred cerkvijo pa smo 
se vseeno še malo zadržali v klepetu.

Molitev nas povezuje kot skupnost, kadar molimo skupaj ali pa vsak 
zase. V času individualizma nas Bog preko molitve v veliki ljubezni 
drži skupaj v svojem objemu. Bodimo povezani!           Mihaela

UTRIP
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POMOČ OTROKOM Z BRALNO – NAPISOVALNIMI 

TEŽAVAMI V DRUGEM KORONSKEM LETU

D
o pojava situacije, ki jo je povzročil korona virus, nisem nikoli 
niti pomislila na možnost svojega delovanja na daljavo. Ampak 

ljudje smo iznajdljiva in prilagodljiva bitja in najdemo nadomestne re-
šitve, čeprav okrnjene.

Pomoč otrokom s težavami pri branju in pisanju je predvidoma 
možna samo ob živem stiku med otrokom in terapevtom ter vključuje 
sodelovanje z otrokovimi starši. V novonastali situaciji je sodelovanje 
potekalo takole:

Z nekaterimi od obravnavanih otrok sem sodelovala že v predko-
ronskih časih. Imeli smo utečen ritem in način sodelovanja in dosegali 
postavljene cilje. Naenkrat je nastal vakuum, kako nadaljevati delo. In 
smo v sodelovanje s tistimi, ki so to želeli, vključili sodobno tehnologi-
jo, od »zooma« do Viberja in WhatsAppa. Vključili so se prostovoljci, 
zlasti študentje preko Društva Bravo, ki so celo prevzeli »delo« s posa-
meznim otrokom in pod mentorstvom nadaljevali že utečeno pomoč. 
Ob tem sem velikokrat s hvaležnostjo ozavestila dejstvo, da živimo v 
privilegiranemu svetu, kjer je takšno izvajanje kakršnegakoli delovanja 
na daljavo sploh možno!

V tekočem šolskem letu je bilo že v septembru kar nekaj prijav za 
strokovno pomoč. Starši otroka s težavami pri branju in pisanju so se 
javili bodisi preko aplikacije SMC Rakovnik bodisi meni direktno na 
e-pošto. Žal sem »v živo« lahko izpeljala datumsko eno samo srečanje 
v prostorih SMC Rakovnik, naprej smo bili prisiljeni v stike in sodelo-
vanje preko računalnika in mobilnega telefona.

Moram poudariti, da sem »na daljavo« delovala predvsem na podro-
čju veščine branja. Najprej smo z novo prijavljenimi s pomočjo dopiso-
vanja ugotovili, ali sem sploh pravi naslov za pomoč njihovemu otro-
ku. Nato sem jim poslala različne vprašalnike, ocenjevalne lestvice in 
otrokovi starosti/razredu primerna testna besedila. Starši so mi poslali 
posnetke branja in/ali fotografi je pisnih izdelkov. Na osnovi dobljenih 

UTRIP V SMC
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podatkov sem opravila grobo oceno stanja in za vsakega posameznika 
pripravila načrt pomoči. Materiale za delo sem staršem posredovala 
preko e-pošte, navodila za izvajanje pa »v živo« preko telefona in/ali 
videoposnetkov. Nekako je šlo, kar kažejo tudi rezultati posameznikov, 
ki so bili takšne pomoči deležni. A to je bilo res »zasilno sodelovanje«.

Na opisani način sem letos redno sodelovala z desetimi otroki in 
njihovimi starši. Povpraševanj je bilo še več, a iz različnih razlogov ni 
prišlo do realizacije. Verjamem, da bo precepljenost ustvarila nove po-
goje za življenje in tudi za prostovoljno delo in se veselim oktobra, ko 
naj bi »star« način dela ponovno zaživel.

Blažka Jurček Strmšnik, dipl.def.logoped v pokoju

MLADINSKA SVETA MAŠA

T
udi v Marijinem mesecu maju smo se mladi zbrali pri mladinski 
sveti maši v petek, 14. maja, ob 18.30 uri v Rakovniški cerkvi. Pred 

mašo je ob 18.00 potekala molitev rožnega venca, kjer smo se še po-
sebej spomnili in Mariji v varstvo izročili duhovnika, salezijanca Petra 
Pučnika, ki se bori s hudo obliko limfoma. Pri sveti maši smo mladi 
poskrbeli za lepo petje, branje, prošnje, zahvale in skupno molitev. Kot 
se za že 14. dan šmarnic spodobi, smo prebrali zgodbo, v kateri sta 
nas Metka in njen brat Tomaž popeljala v Log pri Vipavi in nam pred-
stavila še eno izmed mnogih Marijinih cerkva v Sloveniji. Za domačo 
nalogo smo tokrat zmolili desetko žalostnega dela rožnega venca in 
Marijo prosili, da se bo naša vera v troedinega Boga vedno le krepila. 
Po končani maši je sledilo druženje v mladinskem centru. Že dva tedna 
smo mladi reševali izzive, ki so jih za nas pripravili voditelji letošnjega 
oratorija. V okolici cerkve smo s pomočjo pametnih telefonov reševali 
kvize in v primeru, da smo se prebili do konca prvega izziva, smo na 
druženju dobili slastne palačinke. To je bil šele prvi izmed izzivov, ki se 
odvijajo vse do konca meseca junija, torej še ni prepozno, da se podate 

UTRIP V SMC
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na pustolovščino in si ob opravljenem izzivu prislužite svojo slastno 
nagrado. Preživeli smo čudovit večer, poln mladostnega veselja, igri-
vosti in Marijinega varstva.

 Manja Vezočnik

DARUJEM TI LJUBEZEN, KI V MENI ŽIVI, 

SPREJMI TA DAR, GOSPOD!

T
ako je letos odmevalo v srcih naših prvoobhajancev, ki so se ob 
mnogih omejitvah pripravljali na prvo srečanje z Jezusom. Verouk 

je v veliki večini potekal na daljavo. Starši so bili povabljeni k sode-
lovanju, da so otrokom posredovali poslane kateheze in jim posvetili 
nekaj dragocenega časa v pomoč. Duhovna obnova za starše in otroke 
je potekala preko ZOOM povezave. Animatorji so skupaj s s. Ivanko 
vse odlično pripravili. Vse je potekalo kot mora, a otroci bi rajši v živo, 
sploh peko hostij pri sestrah. Eden prvoobhajanec je prosil, če bo smel 
drugo leto priti zraven, ko bomo pekli hostije. Tako si želi videti in 
speči hostijo.

Zelo smo bili veseli sporočila škofov in Slovenskega katehetskega 
urada, da naj bližnjo pripravo na zakramente vsaj štirikrat izvajamo v 
živo. Naša srečanja so potekala v cerkvi, kjer smo lažje upoštevali ukre-
pe NIJZ. Kot veliko razkošje smo si privoščili mašo samo za otroke in 
starše po skupinah in se ob razlagi mašnih delov poglobili v skrivnost 
evharistije. Eno srečanje smo namenili molitvi pred Najsvetejšim, kjer 
so otroci Jezusu povedali svoje prošnje in zahvale. Spoznali so, da jih 
Jezus vedno čaka kot prijatelj in starejši brat. Cerkev je skupni dom, ker 
se zbiramo k molitvi kot bratje in sestre.

Praznovanje prvega svetega obhajila smo izvedli v dveh skupinah v 
soboto, 15. 5. 2021. Starši in otroci so sodelovali s prošnjami, s prinaša-
njem darov, z zahvalami, z branjem Božje besede, uvodi, glasbo in pe-
tjem. Posebej ganljivo je bilo, ko so starši zapeli svojim otrokom. Takrat 
so zažarele njihove oči, staršem pa so se zalesketale solze v očeh, ko so jih 
predajali v Božji objem in Marijino varstvo, hvaležni, da jih imajo.

UTRIP V SMC
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Jezusa so prejeli v veliki zbranosti, z vero, da je v tem koščku kru-
ha navzoč Jezus Kristus, Božji sin. Po obhajilu so se prisrčno zahvalili 
Jezusu za sveto obhajilo. Posvetili so se Mariji in jo prosili, naj jih v 
življenju varuje, da ne bi nikdar zašli na kriva pota. Hvaležnost so iz-
razili staršem, katehistinji s. Ivanki, g. župniku Mirku in vsem, ki so 
jim pripravljali ta dan. V spomin na ta dan so prejeli križ – znamenje 
odrešenja, skrinjico z simboličnimi predmeti, ki jih bodo spominjali 
na Jezusa, ki je Luč (svetilka), na navezo z njim (karabin), na Marijo, 
Jezusovo mamo (rožni venec), na pogovor z Jezusom (molitvenik), na 
Jezusa, ki je pot (kompas) … in blagoslovljen hlebček kruha, ki so ga 
razdelili med povabljene goste.

Bogoslužje so obogatili mladi iz župnije s svojim čudovitim pe-
tjem in glasbeno spremljavo. Praznovanje so popestrili  tudi starši in 
sorodniki prvoobhajancev z glasbo in petjem. Vsem prisrčna hvala.   
  

        SIZ

SPREJEM PRIPRAVNIKOV MED ANIMATORJE

 

N
edelja, 6. 6. 2021, je bila pomembna prelomnica za številne 
pripravnike, ki sodelujejo na Rakovniku. To posebno prilo-

žnost smo proslavili s sveto mašo, ki smo jo polepšali s skupnim pe-
tjem in popestrili s sodelovanjem pripravnikov. Preden smo lahko 
bili sprejeti med nove animatorje, smo v preteklih dveh letih, sku-
paj z ostalo ekipo na Rakovniku, pomagali pri pripravi oratorijev 
in drugih aktivnosti, ki preko celotnega leta potekajo v okviru Sale-
zijanskega mladinskega centra. Kot prostovoljci smo za svojo priza-
devnost, vnemo in delavnost ob koncu razglasitve na igrišču mladin-
skega centra zasluženo prejeli tudi diplome. Po skupinski fotografi ji 
smo se posladkali z odličnim pecivom, ki ga je pripravila naša Ruža.
                                                                                                                                                                                       

Hana Vozelj     

UTRIP V SMC
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NOVI ANIMATORJI

Veronika Bevc                   Daša Brcar
Kristina Dolgan            Julija Gornik

Pia Grgič                   Mark Ihan
Matija Ihan Švigelj            Matic Kalan

Maša Kastelec               Benjamin Kmetič
Gal Ključevšek            Jurij Korbar

Krištof Kušar               Toni Lenarčič
Veronika Marolt                  Živa Nose

Katarina Račič               Veronika Rupar
Rok Siegl                   Žiga Siegl

Katja Simčič                 Marta Kušar
Manca Škarja               Hana Vozelj

Nina Vratnik              Manja Vezočnik

UTRIP V SMC
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ODBOJKARSKI TURNIR V MARIBORU

V 
soboto, 12. 6. 2021, smo se z dvema odbojkarskima ekipama od-
pravili na turnir v Maribor, ki je bil namenjen odprtju nove dvo-

rane/telovadnice in seveda tudi druženju. 
Na turnirju so bile prisotne štiri odbojkarske ekipe: Rakovnik 1, Ra-

kovnik 2, SMC Celje in DD AMS Maribor. Vsaka od ekip je odigrala 
tri tekme. Za rakovniško mlajšo ekipo je bila to prva tekma, saj zaradi 
covida salezijanske lige ni bilo. Obe ekipi sta kljub rahlemu stresu do-
bro igrali in osvojili 4. (mlajša ekipa) in 2. mesto (starejša ekipa). Po 
tekmah je sledila podelitev pokalov in pogostitev s čevapčiči in picami. 
Vzdušje je bilo zelo prijetno in tam smo se dobro počutile. Z veseljem 
bi še kdaj odšle na kakšen tak turnir.

          Katarina

UTRIP V SMC
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MLAJŠA NOGOMETNA EKIPA

P
rav tako kot lanska je tudi ta sezona minila v znamenju korone. 
Sezona se je začela s treningi, ki pa so bili kmalu prepovedani. Ta-

koj ko je bilo mogoče, smo s treningi nadaljevali in zaključili sezo-
no s tradicionalnim piknikom. Tekmovanja so letos odpadla, a smo 
svojo željo po zmagi kazali na treningih, ko smo igrali med seboj.
          

Jakob

STAREJŠA NOGOMETNA EKIPA

S
ezona starejših fuzbalerjev je bila pestra, saj smo že zgodaj za-
čeli s treningi in se pripravljali na turnirje. Udeležili smo se ne-

kaj turnirjev in prijateljskih tekem, najnovejši naslov pa je osvoji-
tev prvega mesta v Šport Kat ligi. Poleg osvojenih lovorik imamo 
tudi nove drese, ki sta jih prijazno sponzorirala Agrokor in Artmol.
         

Jakob

UTRIP V SMC
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LETNO NAČRTOVANJE MENTORJEV

V 
soboto, 29. 5. smo se dobili mentorji in ekipa SMC-ja, da smo 
pregledali v preteklo šolsko leto in načrtovali prihodnje. V uvodni 

motivaciji smo se razdelili po parih, kjer smo drug drugega risali. Niso 
bile toliko pomembne naše risarke spretnosti (čeprav so vmes nastale 
tudi prave umetnine) kot to, da smo se zraven pogovarjali o nas samih 
– kaj je najlepše, kar sem kdaj videl, kaj so moje sanje, kateri je najlepši 
vonj in najboljši okus – in s tem odkrili veliko novih stvari. Nadalje-
vali smo z evalvacijo skoraj končanega šolskega leta – iz mesecev smo 
naredili pot, ob katero smo postavili 3 različne liste, na enem je bila 
kljukica kot simbol za opravljen dogodek, ki je bil načrtovan, križ za 
dogodek, ki se ni zgodil in znak za recikliranje za dogodke, ki so se 
zgodili, vendar drugače kot smo jih načrtovali. Ugotovili smo, da se je 
večina dogodkov zgodila, vendar drugače, kot smo načrtovali. A to ni 
nujno slabo, saj so lahko včasih spremembe prav dobrodošle. Sledilo 
je še načrtovanje leta in postavljanje dogodkov v koledar, zaključili pa 
smo ob slastnih picah in sproščenem pogovoru.

UTRIP V SMC
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DRAGI KAPLAN JURE,

n
e vem, če beseda kaplan dovolj opiše, s čim vse si služil nam in 
našim mladim. Bil si šofer, ki je razvažal športne ekipe na tur-

nirje in otroke z oratorija na bazen. Bil si čistilka, ki je loščila tla, da 
smo jeseni prišli v sijoče prostore. Bil si hišnik, ki je vzdrževal igrala na 
igrišču SMC-ja. In malo da ne avtomehanik, ko si v metrskem snegu 
montiral verige na avto. Pa računalničar, ki je uporabljal vsa sodobna 
sredstva, da bi nas zvabil na dejavnosti na Rakovniku. Si vrhunski or-
ganizator, ki ne izpusti nobene malenkosti, ne na birmi ne na oratoriju 
z 200 udeleženci. Si dober vodja, ki je postavil tim samostojnih anima-
torjev.  Si motivator za vse odrasle, ki želijo v župniji narediti nekaj za 
druge. To, da si dober pridigar, pa itak paše k tvojemu poslu.

Rakovničani smo ponosni na svojo župnijo. Zavedamo se, da je to 
sad zavzetega dela salezijancev, kot si ti. Želimo si, da bi videl rezultate 
svojega dela, bil nanje ponosen in da bi ti to dajalo polet v tvojem po-
slanstvu. Vzgojil si Juretovo generacijo animatorjev, ki bodo čez nekaj 
let steber naše župnije. Župniki in kaplani odhajate, a vaše delo ostaja z 
nami in v nas. Hvala ti za pečat, ki si ga vtisnil naši župniji, Jure.

Pri novem delu ti župljani Barja in Rakovnika želimo don Boskove-
ga navdiha in božjega varstva. Pa da prideš spet nazaj v župnijo, ko bo 
treba krščevati otroke tvoje generacije animatorjev.

 
Jožica Žukovec

POSLOVILNI GOVOR V  IMENU MLADIH 

MLADINSKEGA CENTRA RAKOVNIK

D
ragi Jure,

danes se poslavljaš od dolgoletnega dela v našem Salezijan-
skem mladinskem centru.

Mi, ki smo obiskovali SMC, lahko z gotovostjo rečemo, da je bil to 

UTRIP V SMC
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eden izmed največjih delov in vplivov v našem odraščanju. In to je bilo 
predvsem zaradi tebe, Jure.

V tem okolju smo pridobili zaupanje v naše sposobnosti ter pre-
magali naš strah pred neuspehom. Dal si nam odgovornosti, ne da bi 
nam solil pamet, kako je najbolje stvar storiti in kaj je najpametneje. 
Spomnim se, ko si nam rekel, da je šlo vse v redu, čeprav smo ravnokar 
izvedli najslabšo zaključno prireditev v zadnjih desetih letih.

Prav tako smo od tebe prejeli veliko priložnosti, da smo se preizku-
sili, v čem smo dobri. Velikokrat si nas porinil naprej, da smo se začeli 
ukvarjati z nečim novim. In ko smo potem, ko nam je šlo dobro, prišli 
nazaj k tebi navdušeni, si nam s svojo mirnostjo dal vedeti, da si zaupal 
v nas.

UTRIP V SMC
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Predvsem pa smo lahko hvaležni, da smo imeli znotraj Rakovnika 
in tudi drugih aktivnosti, za katere boš sedaj odgovoren, veliko prilo-
žnosti za rast v naši osebni veri. V tem našem iskanju si nam veliko-
krat dal izobilje zanimivih poudarkov. Nikoli nam nisi rekel, da so naša 
razmišljanja in ideje napačne ali brez veze. Čeprav bi sedaj sami gotovo 
rekli, da so res bile.

Hvaležni smo ti, da si s svojo organiziranostjo in sistematičnostjo 
postavil SMC na tak nivo, da se ti dogodki, ki sem jih prej omenil, do-
gajajo skoraj vsak dan.

Jure! Ob prevzemu nove pozicije ti želimo obilo Božjega blagoslova 
in varstva Marije Pomočnice. Naj tvoje delo še naprej navdihuje mlade.

Bog te živi!        
Jan Golob

YOUCAT – KATEKIZEM ZA MLADE

Zakaj je Cerkev več kot institucija?
Cerkev je več kot institucija, ker je skrivnost (misterij), ki je obenem 

človeška in Božja. 
(KKC 770–773, 779)

Resnična ljubezen človeka ne oslepi, ampak ob njej spregleda. S po-
gledom na Cerkev je prav tako: gledana od zunaj je Cerkev le zgodo-
vinska institucija (ustanova), z zgodovinskimi dosežki, pa tudi zmota-
mi in celo zločini – Cerkev grešnikov. To pa ni dovolj globok pogled, 
saj se je Kristus tako spustil v našo grešnost, da Cerkve nikoli ne zapu-
sti, celo če bi ga vsak dan izdali. Ta neločljiva povezanost človeškega in 
Božjega, greha in milosti, je skrivnost Cerkve. Gledana z očmi vere je 
zato Cerkev neuničljivo sveta. 

                          
                                   

UTRIP V SMC



junij 2021, številka 6VARUJ NAS MATI 20

Kako naj prav častimo v kruhu in vinu navzočega Gospoda?
Ker je Bog v posvečenih podobah kruha in vina resnično navzoč, mo-

ramo z največjim spoštovanjem shraniti svete darove ter moliti našega 
Gospoda in Odrešenika, ki je navzoč v Najsvetejšem. 

(KKC 1378–1381, 1418)

Če po obhajanju evharistije še ostanejo posvečene hostije, jih v sve-
tih posodah shranimo v tabernaklju. Ker je v njem navzoče ‚Najsve-
tejše‘, je tabernakelj najčastitljivejši prostor vsake cerkve. Pred vsakim 
tabernakljem pokleknemo. Gotovo bo Kristusa tisti, ki resnično hodi 
za njim, prepoznal v najrevnejših in mu v njih služil. Bo pa tudi našel 
čas, da bo ostal v tišini pred tabernakljem in daroval svojo ljubezen 
evharističnemu Gospodu.

15. junij
BERNARD IZ AOSTE

I
z njegovega življenja imamo le malo zanesljivih podatkov. Legen-
darni življenjepis iz 15. stoletja ve povedati, da je bil sin viteza, rojen 

na gradu Menton v Savoji. Po študiju v Parizu so ga starši namenili za 
državno službo, toda Bernard je brez njihove vednosti v Parizu študi-
ral bogoslovje in se zavezal, da se nikoli ne bo poročil. Ko se je vrnil 
domov, so mu starši že izbrali nevesto, on pa se je umaknil v avgu-
štinski samostan v Aosto, kjer si je naložil težko breme: versko vzgojo 
otrok, izobraževanje in vzgojo duhovnikov, pridiganje, spovedovanje 
in dušnopastirska potovanja po deželi. Močno so ga prizadele novice 
o nesrečah v gorah, zlasti o uničujoči moči snežnih plazov. Iz svojih 
prihrankov je del zgraditi dve gostišči, ki sta bili gostoljubno odprti 
vsakemu popotniku. Oskrbo teh zavetišč je zaupal avguštinskim me-
nihom iz Aoste. Z darovi papežev, vladarjev in drugih bogatih ljudi se 
je glavno gostišče na Velikem sv. Bernardu razširilo v mogočno stavbo. 
Ob gostišču so pozneje zgradili cerkev, posvečeno sv. Nikolaju in sv. 
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Bernardu. Menihi so skozi stoletja brezplačno nudili romarjem in po-
potnikom stanovanje, hrano in sploh vso oskrbo, ki so jo potrebovali. 
Spremljali so jih na nevarnih poteh ter reševali tiste, ki so zašli ali so se 
ponesrečili, zlasti pod plazovi. Pri tem so jim bili v veliko pomoč psi, 
ki so po kraju, kjer so jih vzgojili, dobili tudi ime – imenujejo se ber-
nardinci. Delo ljubezni do bližnjega v gorah je Bernarda na koncu stalo 
življenja. Dobil je hudo vročino in 12. junija 1081 umrl.

24. junij
JANEZ KRSTNIK

J
anez Krstnik je bil sin Zaharija in Elizabete, sorodnice device Ma-
rije, ki sta ga dobila kot Božji dar v poznih letih, ko sta že opustila 

upanje na potomstvo in zaradi tega trpela sramoto. Želeli so mu dati 
ime po očetu, toda Zaharija je vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez je 
njegovo ime.« Bil je začasno nem, saj je bila to Božja kazen, ker ni vero-
val angelovemu oznanilu. Sicer pa se je Janez (torej Jezusov sorodnik) 
zelo mlad umaknil v puščavo, vse dokler ni začel javno nastopati, ko je 
bil že v zrelih letih. Pojavil se je ob reki Jordan, kjer je živel spokorno in 
z veliko gorečnostjo oznanjal skorajšnji Mesijev prihod. Jezus se mu je 
dal krstiti, on pa je pokazal nanj in Judom dejal, da je to »Jagnje Božje, 
ki odvzema grehe sveta«. Herod Antipa ga je dal zapreti, ker ga je Janez 
javno opominjal, ker je živel z ženo svojega brata. Zato ga je Herodo-
va žena Herodiada sovražila in nazadnje dosegla, da je bil obglavljen. 
Janez je bil prvi krščanski mučenec. Evangelisti v svojih poročilih opi-
sujejo okoliščine Janezove smrti.

MALI OGLAS IN VABILO                      

N
aš Karitas pluje v 30. letu delovanja in ekipa je že rahlo utrujena 
in ‘’v letih’’, pojavile so se tudi razne bolezni in operacije. Kakor 

pravijo: Duh je močan, a telo je šibko. Radi bi pomladili ekipo. 

SVETNIK MESECA / KARITAS
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Naše delo je zelo omejila epidemija, vsaj glede direktnih stikov z 
našimi bližnjimi, pa tudi spremenila glede poteka dežurstev za pomoči 
potrebnih ljudi.

V času  sprememb v povezavi s COVID-19 in tudi splošno glede dela 
z ljudmi - je medsebojna pomoč še toliko bolj potrebna, zato postani 
prostovoljka/prostovoljec in podari svoj čas, svojo moč, dobro voljo. 

Osnovne dejavnosti, kjer potrebujemo pomoč, so:
delitev pomoči pri dežurstvih, ki so 10 x na leto na 5 tednov (ob 

četrtkih od 16.30 do 19.00), en dan prej je priprava paketov (40-50 za 
različno velike družine) – NUJNO;

pomoč pri dobavi hrane, ki prihaja od Škofi jske karitas (cca. 4 x le-
tno), kjer pride velika količina hrane naenkrat, zaželena moška pomoč, 
je pa to dopoldne, ko pride dobava iz skladišča;

pomoč pri nabavi hrane (iz trgovine) ali pa prevzem darovanega, 
občasno;

ohranitev stikov s starejšimi župljani (pisma, ev. srečanja, če bodo 
možna, obiski na domovih, ko bodo dovoljeni, ipd.);

ostalo: pomoč pri dobrodelnih akcijah, pri administraciji. Spreje-
mamo seveda tudi nove ideje in predloge.

Več nas bo, bolje se bo delo porazdelilo. Mnogi se bojijo sestankov, 
zato je potem, ko se spoznamo, možno dogovarjanje preko telefona 
ali e-maila. Važno je, da se držimo dogovora. Osnova za delo so tudi 
etična načela Karitas, ki si jih lahko preberete na: https://www.karitas.
si/o-karitas/eticna-nacela.

Vsi, ki v sebi negujete čut in odprto srce za sočloveka v stiski ter 
bi želeli konkretno pomagati, se prosim javite na: karitasrakovnik@
gmail.com  ali osebno pri nas na Karitas, da se dogovorimo o možno-
stih sodelovanja. Uvodno ‘pokoronsko’ srečanje v živo je predvideno v 
septembru, drugi ponedeljek po večerni sveti maši. 

POMOČ ZA ŠOLARJE:
Konec šolskega leta je pred nami in približujejo se počitnice. Že v 

naslednjem mesecu bo treba misliti na prihodnje šolsko leto, nakup 
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delovnih zvezkov, potrebščin itd. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi 
družine, ki drugače ne prejemajo pomoči, nakup šolskih potrebščin pa 
presega njihovo zmožnost.

Na ŠK Ljubljana vsako leto junija pošljejo na ŽK dopis za pomoč pri 
nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. 

Za pomoč lahko zaprosijo družine, ki so čez leto deležne pomo-
či ŽK in tudi družine, ki ne pridejo po pomoč, pa si zaradi nizkega 
dohodka šolskih potrebščin ne zmorejo zagotoviti sami.  Podatki so 
zaupni, zato izkoristite pomoč, ki jo lahko nudimo. Pomoč velja za šo-
loobvezne otroke osnovne in srednje šole (l. 2021/2022) iz družin naše 
župnije Rakovnik. Prošnjo s prilogami in vsemi navodili dobite v spre-
jemnici župnije, pri g. kaplanu Janezu ali pišite na: karitasrakovnik@
gmail.com, da vam pošljem po e-mailu ali po pošti. Naša župnijska 
Karitas bo popolne vloge sprejemala do četrtka, 1. julija 2021, ker jih 
moramo nato z vsemi prilogami oddati na Škofi jsko karitas Ljubljana. 
Vlogo pošljete po pošti ali pustite v sprejemnici Majcnove hiše. Odo-
brene pomoči bodo realizirane v začetku avgusta. Za odobreno pomoč 
dobi družina bone, ki jih lahko koristi v določeni založbi. Vrednost 
bona je določena glede na število otrok in kateri razred obiskujejo.

ZAHVALA VSEM DAROVALCEM!  Hvala vsem, ki darujete za 
Župnijsko karitas tako denarna nakazila kot hrano.  Ker nam zaradi 
odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanjkuje sredstev (za plačevanje 
položnic, za dokup hrane) vas prosim za pomoč (darujete lahko na 
TRR ali dar pustite v sprejemnici župnišča, hrana se še vedno daruje v 
košari v Mercatorju). Hvala!  Hvala tudi vsem, ki pomagate pri nabavi 
in delitvi paketov hrane.

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin
ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo 
v juliju: četrtek, 1. 7. 2021, od 17.00 do 19.00,               
avgusta ni dežurstva.
v septembru: četrtek, 2. 9. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

KARITAS
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RAZVEDRILO

ELEKTRIČAR – Mojster je prišel popraviti prijavljeno napako na 
električni napeljavi. Pritisnil je na pol polomljeno tipko hišnega zvon-
ca. Ob tem ga je tako streslo, da je padel na tla. V tistem trenutku gospa 
odpre vrata in reče: »Oho, vi ste pa napako že odkrili.«

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR: 

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, 
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 50 % zasedenih mest. Sv. maše prenašamo prek spleta samo še 
ob nedeljah do 13. junija. Spletnega prenosa po tem datumu in med 
počitnicami ne bo.

TOR, 1. 6.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma). Za verou-
čence poteka v tem tednu sv. spoved.

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 pokli-
ce, družine in domovino (osebno doma); po večerni sv. 
maši Telovska procesija; ob 20.00 mladinski verouk.

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

SOB, 5. 6.:  prva sobota; izročitev Marijinemu Srcu; ob 16.00 mini-
strantsko 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.

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; odbojkarski turnir v Mariboru.

NAPOVEDNIK
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NED,  13. 6.:  11. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; pri polenajsti sv. maši slovo Jureta iz Rakovniške 
župnijske pastorale (Njegovo novo pastoralno delovno 
mesto bo mladinska pastorala s sedežem na Rakovniku.); 
pri tej sv. maši sodelujejo veroučenci ob zaključku vero-
učnega leta; po sv. maši je za otroke sladoled, za starše in 
druge pa kava in pecivo.

TOR, 15. 6.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 17. 6.:  molitev za duhovne poklice, družine in domovino. 
PET, 18. 6. do NED, 20. 6.: popoldne začetek vikenda v Želimljem za 

Rakovniške animatorje v pripravi na oratorij.
NED, 20. 6.:  12. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. 
ČET, 24. 6.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 25. 6.:  dan državnosti; v SMC-ju je ob 19.30 zahvalni piknik 

za Jureta Babnika in Roka Kastelca za njuno dolgoletno 
požrtvovalno delo v SMC-ju, vabljeni vsi animatorji in 
sodelavci SMC-ja.

NED, 27. 6.:  13. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 18.30. 
PON, 28. 6.:  v SMC-ju potekajo priprave na oratorij vsak dan popol-

dne od 15.00 dalje.
TOR, 29. 6.:  praznik apostolov Petra in Pavla, svete maše ob 6.00, 

7.30, 9.00 in ob 18.30.

JULIJ 2021

ČET, 1. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 2. 7.:  prvi petek – posvetitev Jezusovemu Srcu in obisk bolni-
kov in starejših na domu.

SOB, 3. 7.:  prva sobota; sv. maša ob 7.00; 10.00 in 18.30; posvetitev 
Marijinemu Srcu.

NED, 4. 7.:  14. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

NAPOVEDNIK
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PON, 5. 7. do PET, 9. 7.: prvi teden oratorija.
TOR, 6. 7.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 8. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 11. 7.:  15. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; 1. uskovniški teden za animatorje - Pohorje); pri 
sv. maši ob 10.30 sodelujejo otroci in animatorji 1. tedna 
oratorija.

PON, 12. 7. do PET, 16. 7.: drugi teden oratorija.
TOR, 13. 7.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 15. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 18. 7.:  16. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo otroci in anima-
torji 2. tedna oratorija.

PON, 19. 7. do PET, 24. 7.: tretji  teden oratorija. 
TOR, 20. 7.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 22. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
SOB, 24. 7.:  ?oratorijski izlet v Čatež?
NED, 25. 7.:  17. nedelja med letom – Krištofova nedelja; sv. maše ob 

7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo 
otroci in animatorji 3. tedna oratorija; 2. uskovniški te-
den za animatorje.

PON, 26. 7. do PET, 30. 7.: četrti  teden oratorija.
TOR, 27. 7.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 29. 7.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; 

AVGUST 2021

NED, 1. 8.:  18. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo otroci in anima-
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torji 4. tedna oratorija; uskovniški  teden 23+.
PON, 2. 8. do PET, 6. 8.: 1. teden varstva v SMC Rakovnik.
TOR, 3. 8.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 5. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 6. 8.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov 

in starejših na domu. 
SOB, 7. 8.:  prva sobota; sv. maša ob 10.00 in 18.30; posvetitev Mari-

jinemu Srcu.
NED, 8. 8.:  19. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; 3. uskovniški teden za animatorje (8. 8. do 15. 8.).
PON, 9. 8. do PET, 13. 8.: 2. teden varstva v SMC Rakovnik.
TOR, 10. 8.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 12. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 15. 8.:  Marijino vnebovzetje – velik šmaren, slovesni praznik; 

sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30.
PON, 16. 8. do PET, 20. 8.: 3. teden varstva v SMC Rakovnik (športne 

počitnice).
TOR, 17. 8.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 19. 8.:  uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za 

duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 22. 8.:  21. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; izlet za animatorje in pripravnike v Črno goro in 
Medžugorje, vračajo se v sredo, 25. 8.

TOR, 24. 8.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
ČET, 26. 8.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
SOB, 28. 9.: ob 10.00 večne zaobljube brata salezijanca Vilmosa Svarca 

v cerkvi na Rakovniku.
NED, 29. 8.:  22. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

18.30; romarski shod na Kureščku.  
TOR, 31. 8.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
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SEPTEMBER 2021

SRE, 1. 9.:  začetek šolskega leta.
ČET, 2. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 3. 9.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov 

in starejših na domu.
SOB, 4. 9.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; sv. maše ob 

7.00, 10.00 in 18.30. 
NED, 5. 9.:  23. nedelja med letom – angelska; sv. maše ob 7.30, 9.00 

(zakonski jubilanti), 10.30 in 18.30.
TOR, 7. 9.:  molitev za vse, ki so v stiski (osebno doma).
SRE, 8. 9.:  praznik Marijinega rojstva – mali šmaren; sv. maše ob 

6.00, 7.30, 9.00  in 18.30.
ČET, 9. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
NED, 12. 9.:  24. nedelja med letom – praznik posvetitve cerkve; sv. 

maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; slovesna sv. maša ob 
jesenskem romarskem shodu ob 15.00.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Leon Remškar
Oliver Remškar

Maj Klinc 
Konstantin Hren

Jakob Žgajnar
Matic Žgajnnar

Tea Legat
Lan Marčič Bracović
Ambrož Bertoncelj 

NAPOVEDNIK
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V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Franc Snoj  1930
Franc Pistotnik 1947

Marija Žorž roj. Pucelj, 1936

NAPOVEDNIK
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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

Kaj pomaga zdravo telo in 
učena glava, če je srce hudobno?

bl. Anton Martin Slomšek

Uskovniški tedni 2021,
UT1  11. 7.–17. 7. – Pohorje

UT2   25. 7.–31. 7. – Uskovnica 
UT 23+ 1. 8.–7. 8. – Uskovnica 
UT3  8. 8.–15. 8. – Uskovnica  

Župnijska karitas 
Rakovnik – dežurstvo:
- v juliju: četrtek, 1. 7. 

2021, od 17.00 do 19.00
- v avgustu ni dežurstva,
- v septembru: četrtek, 2. 

9. 2021, od 17.00 do 19.00
TRR: 02058-0253398959  

NLB.  
Hvala za vsak dar.

ORATORIJ 2021 
Rakovnik – 4 tedni:

od 5. do 30. julija 


