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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mr 8,27–35
VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI

P
o besedah apostola Pavla mora »vera delovati po ljubezni«. O tem 
nas prepričuje tudi apostol Jakob v drugem berilu. »Kaj pomaga, 

bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?« Raoul Follereau 
v eni svojih knjižic piše, kako je neki »neoporečen« kristjan ob koncu 
življenja prišel pred Boga in mu dejal: »Gospod, vse življenje sem ti 
zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res so čiste, 
vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo med 
nami, ki živi svoje krščanstvo površno, brezosebno, iz navade. Jezu-
sovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju: »Kaj pa vi pravite, 
kdo sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus 
Kristus?« To terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, 
ki ga ne bomo izrekli z jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po 
Jezusovi poti, nad katero se razteza senca križa. Jezus nam daje vedeti, 



september 2021, številka 7VARUJ NAS MATI 2

da njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo njegov, temveč tudi vseh 
tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov nauk o veri in 
delih svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska 
vera. Vera, ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe 
je sebičnost, egoizem, ki je nezdružljiv z vero, katere ni mogoče ločiti 
od ljubezni.

Pater Ramon Cue v knjigi Moj polomljeni Kristus pripoveduje, 
kako je kot ljubitelj umetnosti iskal kakšno izjemno upodobitev Jezusa 
na križu. V neki prodajalni starin je odkril kip Križanega, ki je bil hudo 
poškodovan med državljansko vojno. Kupil ga je in sklenil, da ga bo 
dal obnoviti. Tedaj je Križani spregovoril: »Poslušaj, če že vpričo mojih 
polomljenih udov obujaš spomin na tiste, ki so v vojni uničevali moje 
podobe, kako da ti ne pride na misel toliko in toliko tistih, ki žalijo, 
ranijo, zlorabljajo in pohabljajo svoje brate v času po vojni? … Poglej, 
neizmerno veliko kristjanov se utaplja v pobožnosti, v svečah in cvetju 
nad lepimi Kristusi, pri tem pa pozabljajo na svoje brate, na ljudi: na 
grde, polomljene in trpeče Kristuse. S tem se ne morem strinjati.«

Po: S. Čuk, Misli srca

UVODNIK
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MOČ BESEDE

I
n vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril 
in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu 

povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, 
da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in 
da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril. In Peter 
ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. (Mr 8,29–32)

V življenju slehernega človeka je mnogo stvari, ki jih le s težavo 
dojema razum. Duhovni svet je še posebno trd oreh za marsikaterega 
sodobnika, enako svet Jezusa Kristusa in skrivnost odrešenja.

Marsikdo ne more sprejeti Boga, ki bi bil tako drugačen od njegove-
ga pojmovanja. Oddalji se, ker hoče ohraniti »zdravo človeško logiko«.

Prvo znamenje jasnosti je opazno v Petrovi izpovedi vere, da je Je-
zus Kristus Maziljenec in Božji poslanec. Toda to je le kakor sončni 
žarek, ki se je za trenutek prikazal skozi gozd, za trenutek širok, toda 
kmalu skoraj ponovno izgubljen med drevesi. Resnica, da mora Jezus 
trpeti in umreti, je za njegovo razumevanje pretežka. Tudi za marsiko-
ga izmed nas.

Vsakdo izmed nas je povabljen, da razmisli o jasnosti in slepoti v 
lastni veri … o tem, kako dojemam Kristusa … In nenazadnje: ali sem 
pripravljen sprejeti evangelij, Kristusa z vsemi dejstvi, ali le to, kar je 
mi pri njem ugaja? 

Po: Bogoslužno leto B

UVODNIK 
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NAJINI OTROCI IN STARI STARŠI

S
tari starši so v družini pomemben vir učenja in modrosti. S svojimi 
izkušnjami peljejo otroka v svet, ko mu s svojim pripovedovanjem 

prikazujejo prigode iz svojega otroštva. Tako večkrat s svojo preprosto-
stjo pripomorejo, da se družinske vrednote oblikujejo daleč stran od 
materialistično usmerjenega sveta. Ob izkušnjah npr. skromnega ob-
darovanja ob praznikih prinašajo vnukom nove predstave o življenju.

Stari starši svojim naslednikom ne prenašajo samo »ljudskega izro-
čila«, pesmi, običajev in navad, ampak pogosto tudi čustveno obarvane 
pripetljaje, ki mladim sežejo globoko v srce. Ob vsem tem pa se krepi 
čustvena vez, in dva človeka, ki sta si v letih zelo oddaljena, sta si vse 
bolj blizu. Včasih morda preveč …

Če otrok nima možnosti spoznati svojih starih staršev, pa čeprav so 
živi, bo prikrajšan za dragocene izkušnje. Ob tem se ne bo naučil, kako 
starši zmorejo postavljati mejo med svojo primarno družino in druži-
no, kjer živita babica in dedek. Hkrati ne bo spoznal, kako preskočiti 
zamere in kako prizadetost zamenjati s spoštljivim odnosom.

Nepretrgano poudarjanje, da so starši bistveni za otrokov razvoj, 
se nanaša tudi na odnose s starimi starši. Starši bodo nenehno dolo-
čali pravila tudi pri vzgojnih prijemih starih staršev. »Ne kupujta mu 
ničesar, ne razvajajta ga, spat ob osmih, vztrajajta pri pospravljanju, 
računalnik le uro na dan ipd.« − ob tem bosta oba od staršev trčila ob 
svoja občutja iz otroštva. Ne prebudi se le tisto, česar sama nista do-
življala ob morda prezaposlenih starših, ampak tudi vsa čustva, ki so 
ostala neuslišana. Postavljanje meja do starih staršev bo izpostavljalo 

KORAKI 
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njuno ranljivost, otroško ranljivost, ki bo njiju zahtevala, da sebe kot 
moškega in žensko še razvijata. Zakaj se z mamo ne morem dogovoriti, 
kdaj lahko pride na obisk, in toleriram nenapovedane »vdore« le zato, 
da bi videla vnukinjo? Zakaj ne morem zaščititi naše družine in po-
vedati, kaj si želimo, tudi ko čuva otroka? Zakaj vedno »kleknem« kot 
majhna punčka, ko pridem iz službe k njima po otroka in jih čakam, 
da se skupaj še naigrajo? 

Babice in dedki ne popestrijo samo otrokovega vsakdana, ampak 
obarvajo njegov čustveni svet in pustijo v spominu neprecenljive sledi. 
Le dovoliti jim moramo!

Po: Nataša Rijavec Klobučar, Otrok in družina, 2006

  VEROUK  

Z
ačetek verouka je 13. septembra 2021.

(vpis za vse razrede po urniku; starši izpolnijo vpisni list in ga 
podpišejo, za višje razrede podpišejo!)

RAZRED DAN URA KATEHET IN UČILNICA

1. RAZRED TOREK 16.30 s. Ivanka učilnica II

ČETRTEK 17.30 s. Ivanka učilnica II

PETEK 15.30 s. Ivanka učilnica II

2. RAZRED PONEDELJEK 16.30 s. Ivanka učilnica II

TOREK 17.30 s. Ivanka učilnica II

ČETRTEK 15.30 s. Ivanka učilnica II

3. RAZRED PONEDELJEK 17.30 s. Ivanka učilnica II

TOREK 15.30 s. Ivanka učilnica II

PETEK 16.30 s. Ivanka učilnica II

4. RAZRED TOREK 17.30 s. Ivica učilnica I

ČETRTEK 15.30 s. Ivica učilnica I

ČETRTEK 16.30 s. Ivica učilnica I

KORAKI / UTRIP
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5. RAZRED PONEDELJEK 15.30 s. Ivanka učilnica II

ČETRTEK 16.30 s. Ivanka učilnica II

PETEK 14.30 s. Ivanka učilnica II

6. RAZRED PONEDELJEK 16.30 Mar  n učilnica III

PONEDELJEK 17.30 Mar  n učilnica III

ČETRTEK 16.30 Mar  n učilnica III

7. RAZRED PONEDELJEK 15.30 Mihaela učilnica III

TOREK 16.30 Mihaela učilnica III

TOREK 17.30 Mihaela učilnica III

8. RAZRED
BIRMANCI

TOREK 15.30 kpl Janez učilnica I

TOREK 16.30 kpl Janez učilnica I

ČETRTEK 15.30 kpl Janez učilnica III

9. RAZRED
 

TOREK 17.30 kpl Janez kabinet 
mladina

ČETRTEK 16.30 kpl Janez kabinet 
mladina

ZVONČKI =
PREDŠOLSKI

v dogovarjanju v 
dogovarjanju

SMC – 
Balkon II

 
MLADINSKI 
VEORUK

1. IN 2. LETNIK  
ČETRTEK
ob 19.30

Mihaela 
Žnidaršič,
kpl Janez

kabinet 
mladina

3. L. – DO KONCA 
FAKULTETE

kabinet 
ministran  

VEROUK  je pomoč pri verski vzgoji, ki ste jo starši obljubili pri 
krstu vašega otroka. Zato bomo kateheti sodelovali z vami starši pri 
skupnih srečanjih – sestankih. Zelo poudarjam tudi pomembnost ne-
deljskega srečanja z Bogom pri sveti maši: otroke posebej vabim k sveti 
maši ob 10.30 (ob 9.00 je sv. maša na Barju) – vsako nedeljo!

VERSKO ŽIVLJENJE V ŽUPNIJI: pomembno je, da otroci z žu-
pnijo tudi živijo in se vključujejo. Zelo priporočam vključevanje v pev-
ske zbore  /otroški, mlajši mladinski/; za glasbenike deluje  orkester; 
za fante vključevanje v ministrantsko skupino; pripravljamo tudi ra-

UTRIP
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zne počitniške programe in druge dejavnosti. O vseh programih in ur-
nikih vas bomo redno obveščali v župnijskem glasilu in na naši spletni 
strani./  vpis za 1. razred OBVEZNO PRINESITE KRSTNI LIST, ČE 
OTROK NI KRŠČEN NA RAKOVNIKU. Vpis za  vse ostale razrede do 
9. razreda od 13. septembra 2021 po urniku/.

* MLADINSKI CENTER: je v pritličju stavbe. Programi, ki jih obja-
vljamo z novim šolskim letom, so primerni za otroke in tudi za odrasle! 
Vsem je na voljo igralnica. Več o programih: www.rakovnik.si/progra-
mi, kjer se lahko prijavite. Telovadnica je na razpolago organiziranim 
skupinam otrok in odraslih za odbojko, košarko, badminton, nogo-
met… Sprejemamo tudi vaše predloge, ki jih lahko izvajamo! Oglejte 
si oglasne deske, pobrskajte po internetu, izberite, prijavite se! Vedno 
pa ste ob lepem vremenu vabljeni na zunanja igrišča in igrala: odprto je 
vsak dan od 15.00 do 20.00. Vse informacije dobite na številki 041/691 
079, pišite tudi na e-mail: smc.rakovnik@salve.si.

ORATORIJ 2021 – ZAUPAM, ZATO SI UPAM (ESTERA)

Pod Marijinim plaščem

P
rišli smo do konca letošnjega oratorija in ob koncu se je lepo ozreti 
nazaj na prehojeno pot. Lepo je slišati otroke, ki po 4 tednih ora-

torija pravijo: »Jaz bi imela oratorij cele počitnice.« Z lepimi in hva-
ležnimi občutki se letošnjega oratorija spominjamo tudi vsi voditelji 

UTRIP
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oratorija in animatorji. Najpomembnejše je dejstvo, da v vseh 4 tednih 
ni zbolel in se ni okužil noben otrok in animator na oratoriju. Pod 
varstvom Marije Pomočnice in letos tudi svetopisemske žene Estere 
zaključujemo oratorijski mesec julij varno in srečno. 

Za lažjo predstavo, koliko nas je bilo na oratoriju in koliko stva-
ri smo porabili sledi še nekaj statistike. 1. teden oratorija je bilo: 194 
otrok in 71 animatorjev; 2. teden: 173 otrok in 51 animatorjev; 3. te-
den: 159 otrok in 44 animatorjev; 4. teden 115 otrok in 43 animatorjev. 

UTRIP
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Na oratorij je prišlo preko 350 različnih otrok in več kot 120 različnih 
animatorjev. V vseh 4 tednih smo porabili: 180 l soka; preko 500 mask 
za enkratno uporabo; preko 250 hitrih testov za covid-19 in 20 l razku-
žila. Največ vredno in nikoli dovolj pohvaljeno pa je prostovoljno delo 
naših animatorjev, ki so pripravljeni za otroke darovati cele tedne in 
dneve, da otroci preživijo lep in kvaliteten počitniški čas. Starši otrok 
so za vse to dogajanje neizmerno hvaležni in vsako leto nas tako z be-
sedo kot z dejanji pri tem podpirajo. 

Nenazadnje velika zahvala tudi vsem imenovanim in neimenova-
nim sponzorjem in dobrotnikom, ki vidite potrebe oratorija in nas ob 
tem gmotno in materialno podpirate. Ob tako obilnem Božjem varstvu 
in vaši dobroti se že veselimo prihodnjih oratorijev in drugih dejavno-
sti našega mladinskega centra.

Počitniško varstvo v avgustu

P
rve tri tedne v avgustu je v SMC-ju potekalo počitniško varstvo 
za otroke iz Mestne občine Ljubljana, vzporedno pa smo imeli še 

skupino za otroke iz drugih občin. Vsak teden je imel svojo rdečo nit 
in specifi čne aktivnosti.

1. teden: Skupaj s Piko Nogavičko
1. teden je bil zelo zanimiv. Nekateri otroci so bili novi, nekateri 

so bili že na oratoriju. Nekateri otroci so bili pridni, nekateri pa malo 
manj. Najprej smo se malo spoznavali, takoj naslednji dan smo šli že 
takoj v kino. Gledali smo fi lm Krudovi 2 in otrokom je bilo zelo všeč. 
V sredo je šla prva skupina v Prirodoslovni muzej, v četrtek pa druga 
skupina. Otroci so bili zelo navdušeni nad muzejem, predvsem nad 
dinozavrovim okostjem in raznimi živalmi. V petek smo pekli penice 
in hrenovke. Mislim, da so se otroci imeli zelo lepo čez cel teden, kar 
dokazujejo veseli in zadovoljni obrazi.

2. teden: Iskanje znanstvenika
Sprejmeš izziv? Tako je bilo naslov 2. tedna počitniškega varstva, 

kjer so otroci za en teden postali posebni agenti in pomagali najti ugra-

UTRIP
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bljenega znanstvenika ter se podali na lov za pogrešanimi načrti izu-
ma. Skozi teden smo sledili različnim namigom, se naučili novo abece-
do, dešifrirali skrivnostno pismo, izvedli “nevarne” kemijske poskuse 
in končno odkopali skrite načrte. Čeprav nam ugrabitelja ta teden ni 
uspelo ujeti, smo mu z 28 otroki in 8 animatorji vseeno uspešno pre-
križali zlobne naklepe. Teden pa sta popestrila tudi obisk hiše eksperi-
mentov in lokostrelske delavnice na ljubljanskem gradu.

3. teden: Športni teden
Če bi kdo mislil, da bomo na športnem tednu cel teden samo igrali 

nogomet, bi se zelo motil. No, seveda so fantje večinoma igrali nogo-
met, smo se pa igrali tudi med dvema ognjema, krajo zastavic in fl oor-
ball, punce pa so spletale tudi zapestnice. V sredo smo šli na veslanje 
po Ljubljanici, v četrtek pa smo se kopali na kopališču Kodeljevo. Med 
tednom smo tudi izkoristili bližino Golovca in smo šli na daljši spre-
hod, ustvarili pa smo tudi palčkovo deželo. Vsak prosti trenutek pa 
smo seveda izkoristili za zabavo na trampolinih, gugalnicah in vrtilja-
ku. Imeli smo se zelo lepo.

UTRIP
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ANIMATORSKI IZLET V ČRNO GORO

P
o zaključenem oratoriju in počitniškem varstvu smo si animatorji 
privoščili animatorski izlet v Črno goro. Ujeli smo zadnje sončne 

in vroče dni poletja in si nabrali energije za prihajajoče šolsko leto. Naš 
izlet se je začel v nedeljo, 22. 8. 2021, s sv. mašo ob 5.00 zjutraj. Po maši 
smo zložili prtljago na bus, si poiskali udobne sedeže in začetek vožnje 
večinoma prespali. Na sredini dneva smo se ustavili na samotni plaži 
na Hrvaškem, kjer smo si privoščili kopanje, sončenje in kavo, potem 
pa smo nadaljevali pot proti Podgorici, kamor smo prispeli pozno zve-
čer. Med vožnjo nam je Janez razlagal o znamenitostih po poti, ki bi jih 
lahko videli, vendar jih tokrat ne bomo. V ponedeljek smo se odpravili 
pogledat Cetinje, nekdanjo črnogorsko prestolnico, kjer smo si najbolj 
zapomnili pravoslavni samostan, v katerem hranijo roko Janeza Kr-
stnika. Popoldne smo preživeli na obali, kjer smo raziskovali morske 
votline, se učili taroka in jedli čevapčiče. Zvečer je sledila nogometna 
tekma med rakovniškimi in črnogorskimi animatorji. Kljub premoči 
domačega terena so prepričljivo zmagali gostje in bili zelo ponosni. 

V torek smo se dopoldne odpeljali do samostana Ostrog, najbolj 
znanega pravoslavnega samostana tega področja. Občudovali smo 
mojstrsko delo, saj je samostan vklesan v skalo, krasijo pa ga tudi 
čudovite ikone. Popoldne smo se kopali v bližnji reki, kjer so najbolj 
pogumni skakali s skal v vodo, tisti malo manj pogumni pa smo se 
samo hladili v vodi. Zvečer smo si pogledali Don Bosko center, njihovo 
igralnico in telovadnico, ki smo jo seveda morali tudi preizkusiti. Ani-
matorji so se pomerili proti salezijancem v košarki, vendar pa tokrat 
niso prepričljivo zmagali. Treba je priznati, da salezijance v košarki ne 
premaga nihče. V sredo smo se zbudili precej zgodaj, saj nas je čakala 
dolga pot domov. Vmes smo se ustavili v Medžugorju, kjer smo skupaj 
zmolili rožni venec, nato pa smo imeli čas še za samostojen ogled. Na 
poti domov smo se igrali razne družabne igre ter se pogovarjali. Do-
mov smo prišli pozno ponoči, utrujeni, vendar polni lepih spominov. 
Hvala salezijancem in animatorjem iz Podgorice, ki so nas tako gosto-

UTRIP
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ljubno sprejeli. Kaj pa je bilo animatorjem najboljše na animatorskem 
izletu?

Animatorji iz Črne gore so bili zelo prijazni.
Najboljše je bilo, da sem dobil zastonj rožni venec za darilo.
Da smo se veliko kopali. Najboljša je bila hrana.
Glede na to, da smo bili v Črni gori, bi lahko več lenarili. Saj smo, 

ampak bi lahko še več.
Najboljše je bilo čiliranje na strehi. Da smo se kopali v “Budvi”.
Najboljše je bilo kopanje v reki in odbojka.
Odbojka je bila super. Kopanje.
Hrana in pijača – ledena kava, čevapčiči, burek.
Čevapdžinica Ukus.
Zmaga v fuzbalu <3
Kuhar Žarko, ki nam je pripravljal večerje v Don Bosko centru in 

njegov sin Danijel.
Prijaznost ljudi, kako se trudijo in pogovarjajo s tabo.
Pokrajina v Črni gori. Kopanje v reki in jama v morju.
Vse stvari, ki bi jih morali videti, pa jih nismo.
Pica Fungi v “Budvi”. Štanti in nova torbica.
Pekarnice po poti (Josip, Sebo, Montenegro).
Dobro, da imajo pivo v SMC-ju (namig za Janeza – tudi mi si želimo 

pivo v SMC-ju).

UTRIP
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NEIZČRPNA JE TVOJA MODROST

Moj Bog, 
neizčrpna je tvoja modrost, 
nedoumljivi so tvoji sklepi, 
neizsledljiva so tvoja pota.
Kdo je namreč spoznal tvoje misli?       
Ali kdo ti je bil za svetovalca? 
Ali kdo ti je prej kaj dal, 
da bi mu moral dati povračilo? 
Kajti v tebi ima vse svoj začetek, 
po tebi vse živi 
in v tebi ima vse svoj cilj.
Vse, kar imam, imam od tebe.
Vse, kar sem, se zgodi po tebi.
Tebe želim hvaliti in slaviti 
zdaj in vekomaj! Amen. 

Molitvenik za mlade, Molitev po Pismu Rimljanom 11,33–36

13. september
JANEZ ZLATOUSTI

D
oma je bil iz mesta Antiohija, kjer je nekaj časa deloval tudi apo-
stol Pavel, ki mu je bil kasneje vzornik in na katerega se je Janez 

obračal, naj mu izprosi enako ljubezen do Kristusa in do duš, enako 
pripravljenost na žrtve in enako nepopustljivost v boju zoper zmote in 
zoper moralne zablode. Rodil se je med letoma 346 in 354. Oče, visok 
častnik, je umrl kmalu po Janezovem rojstvu, dvajsetletna vdova, blaga 
in pobožna Antuza, se je vsa posvetila vzgoji svojega edinčka. Name-
nila ga je za državno službo in mu omogočila najboljšo vzgojo. Toda v 
Janezu je zmagalo nagnjenje, da se ves posveti Bogu. Vzljubil je Sveto 
pismo in ga preučeval kot vodilo za življenje. Ko je bil duhovno že zrel 
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mož, se je dal krstiti. Potem se je za nekaj časa umaknil v puščavsko 
samoto, kjer je zbolel in to je vzel kot Božji namig, naj se vrne v Antio-
hijo. Tam ga je škof Meletij posvetil najprej v diakona, nato pa v duhov-
nika. Kmalu so mu zaupali službo govornika v stolnici, ki jo je opravljal 
dvanajst let, in sicer izredno uspešno. S svojimi nagovori si je prislužil 
vzdevek Krizostom – Zlatousti.  Ko je leta 397 umrl carigrajski patri-
arh, so Janeza zvijačno zvabili v Carigrad in ga postavili za njegovega 
naslednika. Ko je Janez službo sprejel, je pokazal, da hoče vse dolžnosti 
vestno opravljati, povelja pa prejemati samo od Kristusa, ki je kralj kra-
ljev. Kmalu (l. 407) je moral zaradi aleksandrijskega patriarha Teofi la v 
izgnanstvo  pod vznožje Kavkaza. Po nekaj mesecih je tam umrl.

29. september
MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL

M
ihael pomeni »Kdo kakor Bog?« Že o imenu je Mihael posta-
vljen v bojno nasprotje s prišepetavanjem kače – satana v raju, 

ki hoče prvega človeka zapeljati v odpad od Boga. Sicer pa velja za 
zavetnika vesoljne Cerkve v boju zoper zalezovanje hudih duhov. Upo-
dabljajo ga z mečem in sulico kot borca zoper zmaja – satana.

Gabriel pomeni po hebrejskem deblu »Božji mož« ali »Božji junak.« 
Iz Svetega pisma je najbolj znan kot tisti, ki oznani rojstvo Janeza Kr-
stnika in Jezusovo rojstvo, zato je tudi pogosto upodobljen v zvezi z 
Gospodovim oznanjenem Mariji. Njegovo češčenje se je uveljavilo po 
10. stoletju, sicer pa je zavetnik radia in vseh sredstev družbenega ob-
veščanja pa tudi poštnih uradnikov in raznašalcev časopisov.

Nadangel Rafael, čigar ime pomeni »Božje zdravilo« ali »Bog je oz-
dravil«, se omenja v svetopisemski Tobijevi knjigi in od njegove vloge 
v njej velja za angela, ki pomaga človeku predvsem dosegati zdravje, 
pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na potovanjih. Upodabljajo ga kot 
popotnika s palico in bučko, včasih z ribo in kot spremljevalca mlade-
ga Tobija. 

SVETNIK MESECA
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PRISLUHNIMO MODROSTI STAREJŠIH – 

VRAČAMO POZABLJENE VREDNOTE

O
b prvem svetovnem dnevu starih staršev (25. julija): starih mam 
in atov, dedkov, babic, non in nonotov, pradedkov in prababic 

imamo pred očmi starejše in tudi otroke – vnuke in pravnuke. Epide-
mija je zarezala v odnose med generacijami, izpostavila tako lepe plati 
razširjenih družinskih odnosov kot tudi stiske. 

Stari starši so neizmeren vir modrosti in pomembni posredovalci 
vrednot.

Za pristne odnose morajo delati vse generacije, tudi starejši. Po-
membna je vzgoja za lepe, srčne odnose že v najnežnejših otroških le-
tih. 

Starejši naj pridejo naproti srednji generaciji, ki je ob sedanjih raz-
merah še bolj obremenjena, svoje lepe spomine pa naj kot vrline delijo 
naprej tudi vnukom. Otroci se spoštovanja staršev učijo z zgledom. Se-
danji čas postavlja pred starejše mnogo izzivov. 

Kot poglavitna se kažeta strah in skrb, pa ne toliko za lastno zdravje 
kot negotovost glede razmer. Med starejšimi je tudi veliko osamljeno-
sti. Najpogumnejši to povedo, prenekateri tiho trpijo.

Še ena od manj izpostavljenih stisk pa je nasilje. Nasilje nad starejši-
mi je v naši družbi pogostejše, kot si mislimo, a ker ima toliko različnih 
obrazov, ga je težko prepoznati. Preventivni ukrepi v času epidemije so 
mnoge starejše še bolj izolirali, in zaradi vsesplošne napetosti v ožjih 
družinskih krogih se je neprimeren odnos do starejših še razmahnil. 

Za vse generacije velja spodbuda, da zberemo pogum in o stiski 
spregovorimo, se obrnemo na zaupanja vredno osebo, ki nam bo po-
magala poiskati pomoč, ter vzgajamo za spoštovanje; da opazimo na-
silje, neprimerno vedenje, odnos do starejših in opozarjamo nanj ter 
ukrepamo. 

Starejše pa želimo spodbujati tudi v smeri skrbi za duševno, du-
hovno in telesno zdravje, da spodbujajo sebe in druge in da vsak dan 
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storijo nekaj lepega zase. Mladim bodo na tak način tudi zgled. 

Kako zelo otroci in mladostniki pogrešajo stare starše, srečanje z 
njimi, se je pokazalo tudi v izdelkih, ki so jih ustvarjali osnovnošolci 
od 4. razreda dalje in dijaki v okviru nagradnega literarnega in ustvar-
jalnega natečaja Za mladost ni ovire, so samo prave izbire. 

Njihove zgodbe, pesmi, pisma, risbe in stripi razkrivajo: Stari starši, 
skrbi nas za vas, radi vas imamo in vas pogrešamo. Za vas si želimo 
zdravja in sreče. Pomembni ste nam, tega nikdar ne pozabite(prim. Ža-
rek dobrote 8/2021).

Izsek nagovora papeža Frančiška:
Tudi celotna Cerkev ti je blizu – povejmo bolje, nam je blizu –: skr-

bi zate, te ima rada in te noče pustiti samega! To sporočilo prihaja k 
tebi v težkem času: pandemija je bila nepričakovana in besna nevihta, 
trda preizkušnja, ki je prizadela življenje vseh, ki pa je nam, ostarelim 
prihranila posebno obravnavo, tršo obravnavo. Mnogi med nami so 
zboleli in veliko jih je odšlo, ali pa so videli, kako je ugasnilo življenje 
njihovih zakoncev, njihovih dragih; preveč jih je bilo predolgo prisilje-
nih v samoto, osamljenih.

Gospod pozna vsako naše trpljenje tega časa. Blizu je tistim, ki 
doživljajo boleče izkustvo zavrženosti; do naše osamljenosti – ki jo je 
pandemija naredila še hujšo – ni ravnodušen.

A tudi takrat, ko se vse zdi temno, kot v teh mesecih pandemije, 
Gospod že naprej pošilja angele, da tolažijo našo osamljenost in nam 
ponavljajo: »Jaz sem s teboj vse dni.« To govori tebi, to govori meni, to 
govori vsem. 

Včasih bodo imeli obraze naših vnukov, drugič naših domačih, na-
ših starih prijateljev ali tistih, ki smo jih spoznali prav v tem težkem 
času. V tem obdobju smo se naučili razumeti, kako pomembni so za 
vsakega izmed nas objemi in obiski, in kako me žalosti, ker ponekod to 
še vedno ni mogoče!

Bog pa nam pošilja svoje glasnike tudi po Božji besedi, za katero 
skrbi, da je v življenju nikoli ne pogrešamo. Vsak dan beremo neki 
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evangeljski odlomek, molimo s psalmi, beremo preroke! Gospodova 
zvestoba nas bo ganila. Sveto pismo nam bo pomagalo tudi razumeti 
tisto, kar Gospod danes zahteva od našega življenja.

Ni pomembno, koliko si star, če še delaš ali ne, če si ostal sam ali 
imaš družino, če si babica ali dedek postal že mlad ali bolj v letih, če 
si še vedno samostojen ali potrebuješ pomoč, saj ne obstaja starost za 
upokojitev od naloge oznanjevanja evangelija, od naloge posredovanja 
izročila vnukom.

V tej perspektivi bi ti rad povedal, da si potreben, da bi v bratstvu 
in družbenem prijateljstvu gradili jutrišnji svet: svet, v katerem bomo 
živeli – mi s svojimi otroki in vnuki – ko se bo nevihta umirila. 

Naprej in pogum! Naj vas Gospod blagoslovi.

PONOVITEV: MALI OGLAS IN VABILO

Naša Karitas pluje v 30. letu delovanja in ekipa je že rahlo utrujena 
in ‘’v letih’’, pojavile so se tudi razne bolezni in operacije. Kakor pravi-
jo: Duh je močan, a telo je šibko. Radi bi pomladili ekipo. 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 posta-
ni prostovoljka/prostovoljec in podari svoj čas, svojo moč, dobro voljo. 

Osnovne dejavnosti, kjer potrebujemo pomoč:
-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 
letno), kjer pride velika količina hrane naenkrat, zaželena moška po-
moč, je pa to dopoldne, ko pride dobava iz skladišča Škofi jske karitas 
in EU pomoč.

-pomoč pri nabavi hrane (iz trgovine) ali pa prevzem darovanega, 
občasno.
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-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, je mo-

žno 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.

Vse, 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 direktno nam v karitasu, da se dogovorimo o možnostih 
sodelovanja. 

Uvodno srečanje v živo je predvideno v septembru, 13. 9., po večer-
ni sveti maši. Srečanje bo prilagojeno predpisom glede srečevanja med 
epidemijo.

POMOČ ŽUPNIJSKE KARITAS:

RAZDELJENA POMOČ MED POLETJEM: 

V avgustu 2021 smo razdelili bone za šolske potrebščine otrokom iz 
devetih družin v višini 1150 EUR, pridobljene preko Škofi jske karitas 
in 300 zvezkov. Hvala vsem darovalcem, ki ste sodelovali v dobrodelni 
akciji Otroci nas potrebujejo. 

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

Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin
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ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v oktobru: četrtek, 14. 10. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar! 

RAZVEDRILO

VAZA – Erik je na obisku pri babici. Zgodi se, da je razbil vazo. Ob 
tem zaskrbljen vpraša babico: »Koliko je bila stara ta vaza?« – Babica: 
»Ja, tale vaza pa je bila stara skoraj 300 let.« – Erik: »Ah, potem pa ni 
problema. Sem se ustrašil, da je bila vaza nova.«

SALEZIJANSKA KNJIŽNICA RAKOVNIK - 

PREDLOGI ZA BRANJE

V 
čem je skrivnost veselja, kako ravnati, ko se otroci v družini kar 
naprej prepirajo, kdo sta bila Prískila in Ákvila, ki ju sveti Pavel 

v svojih pismih večkrat prisrčno pozdravlja in, ne nazadnje, kako  se 
godi otrokom v Južni Ameriki in zakaj tvegajo življenje, da kot slepi 
potniki z vlaki na skrivaj bežijo v ZDA?

Odgovor na ta in mnoga druga vprašanja je v knjigah, ki jih najde-
te v Salezijanski knjižnici Rakovnik. Ta ima odprta vrata za vse, tako 
za tiste, ki prihajajo s študijskimi nameni ali iščejo odgovor na verska 
vprašanja, kot za tiste, ki bi si radi samo prijetno zapolnili prosti čas.

Andrea Gasparino: Skrivnost veselja: kako ga najti in kako ga ohraniti

O
če Andrea, kot so ga klicali ubogi in odrinjeni, ki jim je vse življe-
nje pomagal, nam v knjigi pokaže našo krščansko pot do veselja, 

ki vse preveva. V prvem delu nam pripoveduje o tem, kaj razsvetljuje 
in kaj ugaša naše veselje v odnosu do ljudi, v drugem pa išče veselje v 
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odnosu do Boga in evharistije, razmišlja tudi o nasprotju veselja, tr-
pljenju in njegovem sprejemanju. Knjiga se zaključi s kratkimi mislimi 
očeta Andrea in drugih modrih ljudi, ki so spoznali, da je skrivnost 
resničnega veselja z Božjo pomočjo v  ljubezni in miru do soljudi.

Knjigo je izdala založba Družina v zbirki Sol zemlje.

Tessa Afshar: Hči Rima

R
omani Tesse Afshar imajo veliko bralcev, saj avtorica v svojih 
zgodbah spretno uporabi drobce  zgodovinske resničnosti in 

okrog njih splete napeto zgodbo, prepleteno z ljubeznijo in prega-
njanjem dobrih in pravičnih. Prav tako je tudi v pričujoči knjigi. Za 
zgodovinski temelj je vzela večkratne pozdrave svetega Pavla iz Apo-
stolskih del skupnosti prvih kristjanov v Korintu in še posebej paru 
Prískili in Ákvilu. Pavel ju omenja tudi v svojih pismih. S pomočjo 
res obširnega znanja o življenju Rimljanov v času prvih kristjanov je 
spletla zgodbo o mladem paru, ki z gorečnostjo in živo vero v Kristusa 
premaguje življenjske težave.  

Roman je zanimiv kot opis širjenja evangelija med pogane in nasta-
janja prvih krščanskih skupnosti, je pa tudi prijetno in zanimivo branje 
za prosti čas.

Knjigo je izdala založba Družina. 

Dirk Reinhardt: Train kids

V
eliko govorimo o trpljenju otrok migrantov, ki prihajajo v Evropo, 
ne zavedamo pa se, da stiske, strah  in negotovosti pribežništva 

doživlja tudi tisoče otrok iz Južne Amerike, ki bežijo iz nemogočih raz-
mer v svojih državah v »obljubljeno deželo« ZDA.  Kot slepi potniki na 
tovornih vlakih potujejo tisoče kilometrov, brez odraslih in ves čas v 
nevarnosti. 

»Od stotih ljudi, ki prečkajo reko, ravno desetim uspe priti čez Chi-
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apas, trem do meje na severu in enemu od njih na ono stran meje, v 
ZDA,« pravi eden izmed njih, ki pozna razmere.

Zgodba pripoveduje o petih otrocih, ki so se vseeno odločili, da 
bodo poskusili, vsakega od njih žene upanje, hrepenenje, tam onstran 
imajo mame, očete, sorodnike, ki delajo v Ameriki.

Na poti se srečujejo s krutostjo, zlobo, zato sta prijaznost in dobrota 
posameznikov, ki pa vseeno zasijeta skozi temo tega pekla, toliko bolj 
dragocena in preprečujeta, da bi zlo dokončno pohabilo njihove otro-
ške duše.

Po branju takšne knjige begunstvo ni več samo politični problem 
interesov držav ter ekonomske ali politične igre, ampak predvsem pro-
blem trpljenja posameznih ljudi.

Knjigo je izdala založba Salve.

Adele Faber in Elaine Mazlish: Na pomoč, moji otroci se kregajo: 
kako vzpodbuditi dobre odnose med sorojenci

Z
elo uporabno branje za vse starše, saj vsi poznamo prepire in ob-
toževanje med sorojenci. Avtorici ponujata zanimiv recept: ne so-

dimo, kdo ima prav, ampak poskusimo opolnomočiti oba udeleženca 
spora. To načelo podkrepita s številnimi primeri iz prakse. Všeč mi je 
bila njuna sprijaznjenost z dejstvom, da recepti pač ne delujejo idealno; 
je pa prav, da starši ustvarimo vsaj pogoje, da bodo nekoč otroci uspo-
sobljeni reševati spore odgovorno in umirjeno. 

Knjigo je izdala založba Družina.

Knjige si lahko izposodite: TOR 13.30−17.00, SRE 9.00-12.00, ČET 
9.00-12.00 

Vhod mimo vratarnice, tam vas bodo usmerili do knjižnice.
Predstavitve knjig pripravila Lucija Magajna
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KOLEDAR: 

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). Vpis k vero-

uku od 1.-4. r. od 17.00 do 18.00.
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. Vpis k verouku od 1. -4. r. 
OŠ od 17.00 do 18.00.

NED, 12. 9.:  24. nedelja med letom – praznik posvetitve cerkve; sv. 
maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30. 

PON, 13. 9.:  začetek veroučnega leta po urniku.
TOR, 14. 9.:  molitev po maši pred Najsvetejšim za vse v stiski.
ČET, 16. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
SOB, 18. 9.:  Stična mladih v Stični od 10.00 do 21.30; ob 10.00 prvo 

obhajilo 3. skupine.
NED, 19. 9.:  25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov na 

Rakovniku; pri sv. maši ob 10.30 blagoslov šolskih torb 
(maša pri Lurški kapeli); slovesna sv. maša ob jesenskem 
romarskem shodu: ob 15.00 molitvena ura nato ob 16.00 
sv. maša, ki jo vodi nadškof msgr. Stanislav Hočevar.
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PON, 20. 9.:  ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS-ja.
TOR, 21. 9.:  molitev po maši pred Najsvetejšim za vse v stiski;
SRE, 22. 9.:  SKVO načrtovanje skavtov voditeljev.
ČET, 23. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino; SKVO načrtovanje skav-
tov voditeljev. 

SOB, 25. 9.:  ob 9.00 dekanijski ministrantski kviz.
NED, 26. 9.:  26. nedelja med letom – Slomškova in pri nas Majcnova 

nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; ob 15.00 
slovesna sv. maša ob Majcnovi nedelji.

PON, 27.9.:  spovedovanje pri verouku do PET, 1. 10.
TOR, 28. 9.:  molitev po maši pred Najsvetejšim za vse v stiski.
ČET, 30. 9.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino. 

OKTOBER  MESEC ROŽNEGA VENCA

PET, 1. 10.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemo Srcu; obisk bolnikov 
in starejših na domu; spoznavni vikend za birmance v 
Želimljem do sobote zvečer; šola za animatorje in sreča-
nje animatorske skupine ob 19.30.

SOB, 2. 10.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; spoznavni vi-
kend za birmance v Želimljem. 

NED, 3. 10.:  27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja; sv. maše 
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

PON, 4. 10.:  delavnica izdelovanje rožnih vencev v SMC-ju, vsak po-
poldne do petka 8. 10.

TOR, 5. 10.:  molitev po maši pred Najsvetejšim za vse v stiski.
SRE, 6.10.:  sestanek mentorjev ob 20.00.
ČET,  7.10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 8.10.:  srečanje salezijanske mladine v Celju, do sobote zvečer.
NED, 10.10.: 28. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK

18.30; začetek skavtskega leta.
PON, 11.10.: seja ŽPS-ja ob 20.00.
TOR, 12.10.: molitev po maši pred Najsvetejšim za vse v stiski; ob 

20.00 začetek katehumenata.
ČET,  14.10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
SOB, 16.10.:  evakvacija oratorija z voditelji oratorija ob 9.00.
NED,17.10.: 29. nedelja med letom sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Klemen Zajec
Max Milošič

Liam Škof
Oskar Jere

Matic Žgajnar
Emili Bregar
Jaka  Sršan
Kaja Jagrič

Jošte Čretnik
Gabiel Budja
Daša Kardik
Mark Agatič
Adam  Ikić

Lovro Slemenšek
Marka Wolpoti
Maria Wolpoti
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V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Maksimilijan Vidergar, 1942
Olomir Franc Pungerčič, 1943

Anton  Snoj, 1949
Andrej Zidar, 1961
Rado Šubelj, 1963
Franc Istenič, 1927

Margareta Jamnik, 1946
Angela Golob, 1917
Marko Žigon, 1942

NAPOVEDNIK
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NAPOVEDNIK
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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

Kdor je suženj bogastva, 
se ga oklepa kakor suženj; 

kdor pa je zlomil 
jarem suženjstva bogastvu, 
ga razdaja kakor gospod.

sv. Hieronim

40. Stična mladih
bo v soboto 18. septembra.

Z mladimi se z vlakom
odpravimo v 

Stično!

Župnijska Karitas 
Rakovnik – dežurstvo:

V oktobru: 
četrtek, 14. 10. 2021, 

od 17.00 do 19.00
TRR: 02058-0253398959  

NLB.  
Hvala za vsak dar.

Nedelja svetniških 
kandidatov, 

Rakovnik: ob 15.00 
molitvena ura,

nato sv. maša, vodi nadškof 
Stanislav Hočevar. 


