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Glasilo župnije 

s Salezijanskim 

Mladinskim Centrom 

Ljubljana Rakovnik

Mr 10,35–45
MESTO OB JEZUSU

        
E

vangelij, ki smo ga brali na današnjo, 29. nedeljo med letom, nam 
razkriva občutljivo človeško ranljivost: ošabnost, ki povzroča raz-

dore.
 Odlomek iz Markovega evangelija nam je pravkar dal sporočilo, da so imeli 

s ponižnostjo in razdori težave tudi apostoli. Jezus je šel v Jeruzalem, kjer bo ob-
sojen na smrt, bičan, s trnjem kronan in križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj 
jim je Jezus to že prej kar dvakrat povedal. Kljub temu so apostoli upali, da bo 
Jezus spremenil svoj načrt in se prepustil slavi tega sveta, tako da bo postal kralj, 
ki bo obvladoval vse ljudi. Jakob in Janez, po krvi brata, od Jezusa zahtevata, da 
bi bila prva in najvišja v nebesih. Še tam bi rada poveljevala drugim. Prvi razkol 
v Cerkvi se je tako zgodil pred Jezusovimi očmi: Janez in Jakob sta se postavila 
proti drugim desetim apostolom. Šlo je za prva mesta v zboru apostolov: kdo bo 
večji in pomembnejši od drugih.  
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To je bil boleč začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih povzroča 
ošabnost. Ko hoče biti nekdo več kot drugi, se prične razkol. Niti de-
mokratičnost in toleranca tega razkola ne moreta odpraviti, ker nista 
dovolj močni, da bi lahko odpravili egoizem. Miselnost tega sveta se 
je pretihotapila že med apostole in v poznejših stoletjih je ta misel-
nost dobila svoje zelo jasne izraze v prevladi, v posedovanju (prim. Mr 
10,35–45).

Pismo Hebrejcem nam danes v drugem berilu priporoča, naj se trd-
no držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, 
ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Čeprav brez greha, je bil 
kakor mi preskušan v vsem (prim. Heb 4,14–16). Ne pozabimo, da so 
nebesa naš cilj in se zato ne smemo čuditi, da je pot strma in utrudl-
jiva. Vredno je nekaj pretrpeti, da nebesa dosežemo. Kam bomo v teh 
nebesih »posedeni ob Velikem duhovniku« (če jih seveda dosežemo), 
pa bo jasno šele tam. 

Po: P. Štumpf

UVODNIK
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MOČ BESEDE

Saj tudi Sin človekov ni prišel, 
da bi mu stregli, ampak da bi on stregel … (prim. Mr 10,45)

ZA SLUŽENJE

Jezus, daj mi plemenito srce, da ti bom bolje služil.
Močno srce, da bom iskal visoke cilje, ne povprečnih izbir.

Požrtvovalno srce za delo, 
da bom gledal v njem poslanstvo in ne bremena.

V trpljenju veliko srce, 
da bom dober vojak pred svojim križem
in čuteč Cirenejec za križe drugih.

Veliko srce za svet, razumevanje za njegove krhkosti, 
pa nedotakljivost za njegove ideje in mike.

Veliko srce za ljudi, zvesto in pozorno, 
zlasti pa uslužno srce, 
predano malim in ponižnim.

Srce, ki ne bo zagledano vase, ki se bo vedno opiralo nate, 
srečno v služenju tebi in bratom, Gospod, 
vse dni mojega življenja.

Po: Ignacio Laranaga, Zakladnica molitve

UVODNIK 
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SKUPAJ NA POT

D
anes se mnogi bojijo sprejeti dokončno odločitev, ki bo vplivala 
nanje za vse življenje, ker se jim zdi to nemogoče … In ta misel-

nost vodi tudi mnoge, ki se pripravljajo na poroko, da rečejo: »Skupaj 
bova ostala, dokler bo najina ljubezen trajala ...« Ampak kaj razumemo 
pod besedo »ljubezen«? Zgolj čustvo, psihofi zično stanje? Seveda, če je 
samo to, potem se na tem ne more zgraditi nekaj trdnega. 

Toda če je ljubezen odnos, potem je rastoča realnost – in lahko reče-
mo, na primer tako, kot gradimo hišo. In hišo gradimo skupaj, ne vsak 
zase! … Verjetno ne želite graditi na pesku čustev, ki pridejo in odide-
jo, ampak na skale prave ljubezni – ljubezni, ki prihaja od Boga … Ne 
smete dovoliti, da vas osvoji »kultura začasnosti«. Ta strah pred »za 
vedno« lahko ozdravite s tem, da se vsak dan izročite Gospodu Jezusu. 
Tako vaše življenje postaja vsakodnevna duhovna pot, sestavljena iz 
korakov, drobnih korakov, korakov vajine skupne rasti.

papež Frančišek

KORAKI 
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  ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

seja z dne, 20. 09. 2021

V 
ponedeljek, 20. 9. 2021, je potekala seja ŽPS. Po uvodni molitvi je 
g. župnik predstavil nov priročnik za člane ŽPS z naslovom »Ko je 

orodje postavljeno na svoje mesto«, po katerem bomo v letu sv. Jožefa 
odkrivali njegov krepostni zgled. 

ŽPS je pozdravili novega ravnatelja salezijanskega zavoda na Rakovniku 
g. Petra Končana, ki je po službeni dolžnosti tudi član ŽPS. V nagovoru 
izpostavil tri ključne poglede.

Vzgojno pastoralna skupnost. Vrhovni predstojnik salezijancev je jasno 
povedal, da je za nas salezijance sodelovanje z laiki in s člani salezijanske družine 
nuja. Ne zato, ker smo salezijanci čedalje bolj stari in nas je čedalje manj, ampak 
ker je to del našega karizmatičnega delovanja. Don Bosko je dejal mladim, da 
brez njih in njihove pomoči ne more nič narediti. Prav tako je sodeloval z vse-
mi mogočimi posamezniki in institucijami – presegal je politične in ideološke 
okvire – danes bi rekli, da je razpredel veliko mrežo vseh, ki so bili pripravljeni 
za mlade kaj dobrega storiti. Laiki niso zgolj sodelavci, ampak so soodgovor-
ni za naše skupno poslanstvo – to pa je ustvariti okolje, kjer bodo lahko mladi 
in vsi ostali rastli v dobre kristjane in poštene državljane. Danes v salezijanski 
terminologiji temu rečemo Vzgojno-pastoralna skupnost – to je resničnost, ki 
povezuje v celoto poslanstvo nekega teritorija. Rakovnik je zelo kompleksna 
stvarnost – poleg velike župnije ne moremo mimo mladinskega centra, glas-
bene šole, dijaškega doma, študentskega doma, skupnosti, ki skrbi za formacijo 
naših kandidatov … Ena od stvari, ki bi jo želel, je ta, da bi rastla v vseh nas za-
vest, da delamo za isto stvar, da se lahko med seboj dopolnjujemo in bogatimo.
Novi misijonarji. Prihajajo trije mladi salezijanci, eden iz Ugande in dva iz 
Vietnama. K nam prihajajo kot misijonarji za vse življenje in tako postaja-
jo sestavni del naše slovenske salezijanske stvarnosti. Salezijanec iz Ugande 
se nam bo pridružil že 8. oktobra, ostala dva pa nekoliko pozneje. V ozadju 
je načrt ”Projekt Evropa”, ki je namenjen poživitvi salezijanske karizme. To 
je velik izziv za njih in tudi za vse nas. Za njih bo prvi izziv gotovo nova kul-
tura in slovenski jezik. Župnija in SMC imata tukaj posebno vlogo, saj bos-

 UTRIP
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te njihov prvi stik s slovensko stvarnostjo. Za nas pa je izziv obrat menta-
litete. Mi smo tisti, ki potrebujemo novega zagona v našem krščanskem 
življenju in pri tem nam bodo lahko v pomoč novi oznanjevalci evangelija. 
100 letnica cerkve. Urejanje okolice se počasi bliža zaključku. Potrebno je pre-
urediti tudi notranjost. Vsi ste povabljeni, da podate svoj konkreten predlog, kaj 
bi bilo potrebno storiti, saj je svetišče Marije Pomočnice last nas vseh. Te ideje 
bomo zbrali, jih smiselno presodili ter dali arhitektu, da naredi projekt prenove. 
Prenova notranjosti bo potekala glede na fi nančne in druge zmožnosti. Poleg 
tega pa ne smemo pozabiti, da je potrebno načrtovati tudi duhovno pripravo, saj 
lepi prostori ne koristijo, če se mi notranje ne prenovimo. 

Glede na vladni odlok, da je za udeležbo v cerkvi potrebno izpoln-
jevati pogoje PCT, ŽPS prosi vse župljane, da to upoštevajo. Zaveda-
ti se moramo, da z morebitnim neizpolnjevanjem pogojev ogrožamo 
druge in bo v primeru kaznovanja kršitelja posledično kaznovana tudi 
župnijska blagajna in še odgovorna oseba tj. g. župnik.

Zaradi epidemije spomladi leta 2020 ni bilo mogoče izvesti volitev 
novih članov ŽPS.  Volilna komisija je v skladu Pravilnikom za volitve 
članov ŽPS v slovenskih škofi jah pripravila listo kandidatov, za katere 
je menila, da so primerni za opravljanje te funkcije. V sorazmernem 
delu glede na spol, starost in skupine so bili predlagani 104 kandidati, 
ki delujejo v župniji.  

ŽPS je sklenil, da na volilno listo, ki se razdeli župljanom v 
nedeljo, 26. 9. 2021, predlaga 16 kandidatov z možnostjo predlaganja 
še dodatnih treh kandidatov vsakega volivca. V skladu s pravilnikom 
pa ima župnik pravico osebno imenovati nekatere člane ŽPS. Pred ob-
javo liste g. župnik pridobi soglasje predlaganih kandidatov. Volitve se 
bodo zaključile v nedeljo 3. 10. 2021. Na osnovi rezultatov bo imeno-
van nov ŽPS. 

                    zapisnik pripravil  Tomaž Okorn

UTRIP
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NAJPROSTOVOLJEC LETA 2020

Ž
e vrsto leto poteka natečaj Najprostovoljec leta, v katerem prosto-
voljce, ki prispevajo veliko prostovoljnega dela, organizacije pred-

lagajo za nagrado.  V mesecu avgustu je na Brdu pri Kranju naš pred-
sednik Borut Pahor podelil priznanja za najprostovoljce leta 2020. Na 
podelitvi so dobili priznanja tudi naši animatorji in župljani, in sicer v 
kategorijah:

- do 20 let: Jakob Marolt in Tinkara Žukovec
- 20 do 30 let: Martin Žukovec in Nika Remžgar
- 30 let in več: Franc Flajnik in Barbara Berkopec
Ob tem jim iz srca čestitamo in želimo še veliko lepih trenutkov v 

življenju in pri prostovoljstvu. 

ANIMATLON

P
rva sobota v septembru je tradicionalno posvečena Animatlonu 
– srečanju animatorjev, ki morajo premagati razne ovire. V sku-

pinah so se podali na pot, kjer so jih čakale razne naloge in ovire. Ra-
kovnik je zastopala ena ekipa animatorjev, ki se je uspešno prebila po 
blatni progi preživetja. Sledila je sv. maša in piknik, kjer smo si nabrali 
moči za nove podvige.

UTRIP
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STIČNA MLADIH

L
etos je potekala že 40. tradicionalna Stična mladih. Iz Rakovnika se 
nas je odpravilo 25 mladih skupaj s kaplanom Janezom. Z vlakom 

smo se odpeljali v Stično, kjer smo bili najprej pri sv. maši, nato pa 
smo se udeležili raznih delavnic. Najbolj priljubljene so bile delavnice 
o eksorcizmu in o pornografi ji, ki je sodoben boj. Vmes je potekal tudi 
nogometni turnir, kjer je skupina nogometašev iz Rakovnika dosegla 
odlično drugo mesto. Zvečer smo se skupaj udeležili koncerta, nato pa 
veseli in polni navdušenja odšli domov.

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV

V 
nedeljo, 19. 9. 2021, je bila na Rakovniku nedelja svetniških kandi-
datov. Popoldne ob 15.00 je slovesno mašo daroval nadškof Stani-

slav Hočevar. Navzoči so bili vsi vicepostulatorji svetniških kandidatov, 
ki so ob koncu sv. maše predstavili novosti pri postopku. Slovesnost je 
s svojim petje popestril mešani župnijski pevski zbor.

RAKOVNIŠKI POGOVORNI VEČER Z 

DR. ANDREJEM BROZOVIČEM

V 
četrtek, 7. 10. 2021, je po ZOOM-u potekal Rakovniški pogovor-
ni večer z dr. Andrejem Brozovičem, jezuitom. Andrej Brozovič 

deluje v Centru Aletti v Rimu, kjer predvsem pripravlja programe du-
hovnih vaj. Spregovoril je o temi, ki ga najbolj navdihuje, in sicer o 
ustvarjalnosti, ki je pot veselja in prijateljstva. Velik poudarek je dal ob-
čestvu in skupnosti ter kako pomembno je, da ljudje živijo v skupnosti, 
v povezavi drug z drugim. Sledila so še vprašanja in sproščena debata. 
Skupaj smo ustvarili lep večer.

UTRIP
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PRVO SREČANJE ŠAP-A, AS-A IN KOSTANJEV PIKNIK

V 
petek, 8. 10., smo imeli prvo srečanje šole za animatorje in anima-
torske skupine. Srečanje smo začeli s skupno molitvijo v rotundi. 

Najprej smo zapeli nekaj pesmi, nato pa smo zmolili desetko rožnega 
venca, saj je oktober mesec rožnega venca. Nato smo se razdelili po 
skupinah – ŠAP 1, ŠAP 2 in AS, v vseh skupinah pa smo se preko raz-
ličnih uvodnih iger spoznavali in povezovali. Po srečanju je sledil še 
kostanjev piknik. Starejši animatorji so nas pričakali z vročim kostan-
jem, skupaj pa smo zakurili tudi ogenj in pekli penice. V sproščenem 
in zabavnem vzdušju smo se zadržali še kar nekaj časa, veseli, da se spet 
vidimo.

UTRIP
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ODPRTJE RAZSTAVE OBRAZI SMC-JA

S
alezijanski mladinski center je prostor srečevanja – srečanja sta-
rih prijateljev in spoznavanja novih. Največ srečevanj poteka ravno 

med poletjem, med oratorijem in poletnim počitniškim varstvom, ko 
je tudi največ obiskovalcev. V zadnjem letu in pol so bili naši obrazi ve-
čino časa zakriti in prekriti z maskami, letos poleti pa smo si dopusti-
li malo več svobode. Fotografi  (razni animatorji) so ujeli trenutke, ko 
otroški nasmehi niso skriti. Naj vam razni obrazi pripovedujejo svoje 
zgodbe.                 

Ekipa SMC

SPOZNAVNI VIKEND ZA BIRMANCE

K
omaj se je začelo katehetsko leto, že smo z letošnjimi birmanci 
odšli na spoznavni vikend v Želimlje. Namen tega vikenda je bil 

predvsem medsebojno spoznavanje cele generacije birmancev in obli-
kovanje birmanskih skupin, v katerih se potem birmanci srečujejo celo 
leto z birmanskimi voditelji. Za družabnost in spoznavanje so že na 
uvodnem večeru poskrbeli voditelji. 

UTRIP
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V soboto dopoldne sta za nas naredila lepo pričevanje Alojzij Štefan 
in bivši odvisnik Pavle iz Skupnosti Srečanje na temo: »Droga, ne hva-
la«. Birmanci so pričevanju pozorno prisluhnili. Ob koncu so jima za-
stavili kar nekaj vprašanj, kar pomeni, da se jih je pričevanje dotaknilo. 
Ker uspešnega vikenda ni brez dobre kuhinje, sta zanjo poskrbela mla-
doporočenca Dominik in Ana Žnidaršič. Hrana je bila odlična, tako da 
so ju mladi povabili še na kakšen vikend za mlade. Vikend smo skupaj 
s starši končali s sv. mašo in kostanjevim piknikom v soboto popoldne. 
Z lepimi spomini in veseli, da nam je prvi vikend uspel, z veseljem pri-
čakujemo druge dogodke v pripravi na zakrament sv. birme.  

kaplan Janez S., SDB

KATEHETSKA NEDELJA IN ODPRTJE KNJIGVARNE 

SALVE

P
o prvem tednu verouka smo na Rakovniku obhajali katehetsko ne-
deljo. Posamezni razredi verouka so popestrili sv. mašo z lepimi 

uvodi in sodelovanjem.  Prvič po počitnicah se je v cerkvi spet čutilo 
in slišalo lepo prepevanje mladinskih pesmi in sodelovanje otrok. Po 
sv. maši je zunaj sledil kulturni program ob slovesnem odprtju in bla-
goslovu nove Knjigvarne, trgovine in kavarne Salve. Po pogostitvi s 
sladoledi in piškoti so se tudi otroci z veseljem zapodili med pisane 
police najrazličnejših knjig za mlade in malo starejše.

UTRIP
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NEIZČRPNA JE TVOJA MODROST

R
ožni venec je molitev, po kateri skupaj z Marijo gledamo na celo 
Jezusovo življenje. Nihče ni bližje Jezusu kakor Marija.

TETA

R
azigranim otrokom se je pridružil kaplan. V rokah je imel ključe 
in torbo.

»Pridite, povabim vas k svoji teti, ki ji bom podelil bolniško maziljenje.«
»Ali bo umrla?« sočutno vpraša Eva.
»Teta ni na smrtni postelji, ampak jo čaka težka in resna operacija pa 

me je prosila, da bi ji podelil zakrament bolniškega maziljenja. In ji ga bom. 
Rekla je tudi, naj pripeljem s seboj mlade, zato sem se takoj spomnil na vas. 
Vaši starši so že dovolili, da vas po končanem obredu pripeljem domov, zato 
kar na pot.«

Nekaj neznanega je leglo med prijatelje. Niso vedeli, kaj naj pričakujejo, a 
so zaupali kaplanu, da bodo doživeli nekaj posebnega. Na vratih jih je spre-
jela prijazna in nasmejana gospa. Njen obraz je izžareval veselje, a čutila se 
je tudi zaskrbljenost.

»Ste hudo bolni?« z iskrenim srcem vpraša Eva.
»Sem, draga deklica. Čaka me operacija srca. Zelo verjamem, da me 

bo Bog varoval, a na trenutke me prevzame silna žalost in strah pred 
bolečino, operacijo in smrtjo. Zato sem prosila svojega nečaka, da mi podeli 
zakrament,« je z nežnim glasom povedala teta.

MLADI
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»Pa kar začnimo,« jih je povabil k obredu kaplan, ki je odprl torbo, vzel 
iz nje štolo, si jo dal okrog vratu in pričel z branjem Božje besede. Zbrano 
so mu prisluhnili in ko jih je povabil k molitvi za teto, so v srcu vsi iskreno 
molili zanjo. Z blagoslovljenim oljem je teti mazilil čelo in obe dlani, da bi 
sprejela moč in dar, da se še tesneje poveže s trpečim Jezusom. Prosil je tudi, 
da bi Bog teto potolažil in da bi ji pomagal premagovati vse skušnjave in 
strahove, ki jih doživlja ob bolezni.

»Hvala ti, da ste prišli,« se je ob zaključku zahvalila teta, »po tvojih rokah 
se me je dotaknil Jezus in v moje srce se je naselil mir.«

Sobo je napolnila hvaležnost in čutila se je prisotnost Božje ljubezni.
»Kako fi no je, da smo verni,« prekine tišino Luka.
»Res je,« mu potrdi Blaž, »danes sem ob teti spoznal, da Bog pomaga, če 

ga goreče prosimo.«
»S tem zakramentom bolnik lažje prenaša bolezen in premaguje 

skušnjave. Zase si želim, da bi bila pripravljena in vi vsi mi stojite ob strani. 
Zelo sem vam hvaležna, da ste tukaj in ste iskreno molili zame,« je rekla teta. 
»Pridite, v jedilnici bomo večerjali, pokramljali in se še malo posladkali.«

Ker so se njihovi želodčki že oglašali, so otroci hvaležno pogledali in od-
hiteli za njo.

Po: M. Razboršek, Marija, naša prijateljica

22. oktober
JANEZ PAVEL II.

P
rvi papež slovanskega rodu v dvatisočletni zgodovini Cerkve.  Za 
papeža je bil izvoljen 22. oktobra 1978, ko je vsemu svetu zaklical: 

»Ne bojte se! Odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu! Kristus ve, kaj je v 
človeku. In edino on to ve.« Sicer pa se je Karol Wojtyla rodil 18. maja 1920 
v Wadowicah na Poljskem. Oče je bil podčastnik poljske vojske. Mati mu je 
umrla, ko mu je bilo komaj devet let. Oče ga je vzgajal s svojim zgledom, a je 
tudi on umrl tik pred začetkom druge svetovne vojne. Po končani osnovni 
in srednji šoli se je vpisal na fakulteto za književnost v Krakovu. Zaradi na-
cistične okupacije Poljske ni mogel študirati, ampak je postal delavec. Čutil 

MLADI / SVETNIK MESECA
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je, da ga vabi Kristus. Po študiju teologije v tajnem semenišču ga je krako-
vski nadškof novembra 1946 posvetil v duhovnika. Po dveh letih je v Rimu 
doktoriral, nato pa duhovniško službo opravljal po Poljski in leta 1964 po-
stal krakovski škof. Papež Pavel VI. ga je 1967 imenoval za kardinala in 
člana mnogih rimskih kongregacij, nato pa je bil 1978 izvoljen za papeža. 
Za krmilom Petrove barke je bil vse do 2. aprila 2005. Kot prvi oznanjevalec 
evangelija je po vzoru apostola Pavla veliko potoval po svetu: na 104 apo-
stolskih potovanjih je obiskal 129 držav, mnoge med njimi večkrat. S svojo 
ognjevito besedo je nagovoril milijonske množice. V atentatu je bil poško-
dovan, a je svojega atentatorja obiskal v zaporu in mu dejanje odpustil. Izdal 
je šestnajst pomembnih okrožnic in številne dokumente. Papež Frančišek 
ga je 27. aprila 2014 razglasil za svetnika.

25. oktober
KRIZANT IN DARIJA (DARINKA)

N
i mogoče natančno ugotoviti, kdaj sta svetniška zakonca pretr-
pela mučeništvo; izročilo govori za tretje ali četrto stoletje. Njun 

grob na rimskem pokopališču ob novi Salarijski cesti je papež Damaz 
sam okrasil z latinskim napisom. Ob navalu Gotov v 6. stoletju je bil raz-
dejan, papež Hadrijan I. pa ga je dal kasneje obnoviti. Njuno češčenje se je iz 
Rima širilo proti severu Italije ter od tam v Francijo in nemške dežele. Opis 
njunega trpljenja je iz poznejše dobe in se bere kot poučna zgodba, nima 
pa zgodovinske vrednosti. Krizant je bil že kristjan, ko ga je oče silil, naj se 
krščanski veri odpove. Vse je bilo zaman, zato ga je dal zapreti s petimi de-
kleti, ki naj bi ga zapeljale. Te so se pogreznile v trdno spanje, tako da z njimi 
ni bilo nič. Modra, boginji Vesti posvečena devica Darija, naj bi Krizanta 
pregovarjala, da zataji krščansko vero. Med njima se je razpletel pogovor o 
verskih vprašanjih in Krizant je o krščanstvu govoril tako prepričljivo, da je 
Darijo spreobrnil. Končno sta v očetovo veselje sklenila, da se bosta poro-
čila, med sabo pa sklenila zaobljubo devištva. Skupno sta ljudi spreobračala 
h krščanstvu. Knez (sodnik) ju je dal zaradi tega vreči v jamo ter živa zasuti 
s peskom in kamenjem, kjer sta se zadušila ter dosegla venec mučeništva.

SVETNIK MESECA
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BOŽJA LJUBEZEN

P
ri vsaki sveti maši pojemo: ‘’Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega 
stvarstva.  Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.’’ Ta veliki, veliča-

stni Bog se nam je približal v osebi Jezusa Kristusa in dal nam, ljudem, 
trajno odliko, ki se je premalo zavedamo: ustvarjeni smo po Božji po-
dobi, odrešeni smo in določeni smo za večno življenje. Božje ljudstvo 
smo, svet narod! 

Bog je ljubezen in nas bo sodil samo po ljubezni – ne po zunanjem 
videzu, ne po zunanjem obiskovanju obredov, ker je to običaj. V nas 
je neizmerna potreba po ljubezni do bližnjega – po prejemanju in po 
podarjanju.

Svetost ni v izrednostih, zamaknjenih, raznih darovih, ampak v pre-
prostih, vsakdanjih izrazih ljubezni do Boga in ljudi, najprej v družini 
in v vsaki skupnosti, v katerih živimo, se srečujemo, delamo, se šolamo 
… Vsakemu je določena pot in prostor v življenju. 

Ob molitvi rožnega venca premišljujemo skrivnosti iz Jezusovega življenja. 
Ta izkušnja povezanosti z Bogom v rožnem vencu se prenaša iz roda v rod in 
vsakemu na novo postaja dragocena. Bogu in Mariji izročamo svoje težave in 
probleme ter tudi zahvale za vse prejete milosti. Zdravamarija je svetopisemska 
molitev, v središču katere je Jezusovo ime, in ki neprenehoma premišljuje o Je-
zusovem in Marijinem življenju. Skratka, rožni venec nas vedno znova vrača k 
moči evangelija. Ne smemo ga moliti, kakor da bi bil nek magičen obred, ampak 
je naš namen biti z Marijo, da bi ljubili Jezusa. 

Z rožnim vencem premišljujemo in podoživljamo Marijino ljube-
zen do Jezusa. In ta ljubezen je moč, ki nam pomaga premagati svet. 

Toliko je dogodkov, skrbi, ponudb, ki se zvrstijo skozi dan, da lahko 
zmanjka časa za molitev le ene desetke rožnega venca. Mogoče nekaj 
zdrdramo in se nas ne dotakne melodija in skrivnost rožnega venca. 

Kljub naši prezaposlenosti ali prenapetosti možganov ponudba ro-
žnega venca ostaja tudi danes. Nikar ne varajmo sebe, da bomo imeli 
jutri čas zanj ali da bomo to vsakdanjo molitev zamenjali  z ''modernej-
šimi'' duhovnimi ponudbami. 

KARITAS
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Tako kot vsakdanjih opravil se moramo oprijeti in navaditi vsak-
danjih molitev (sveti angel, zdrava Marija, kesanje, zahvala za preživet 
dan …), da postanejo nujna sestavina dneva oz. življenja. V molitvi 
rožnega venca ostanimo povezani tudi v prošnji za prenehanje pande-
mije, za mir v srcih in v naši domovini. Marijo prosimo: Prebudi v nas 
iskreno željo po svetosti, da bomo spoznali in uresničili to, kar Bog želi 
v našem življenju. 

ZAHVALA VSEM DAROVALCEM
 Hvala vsem, ki darujete za Župnijsko karitas, tako denarna nakazila 

kot hrano!  Ker nam zaradi odpovedi dobrodelnih akcij zelo primanj-
kuje 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 vsem, ki 
pomagate pri nabavi in delitvi paketov hrane.

     
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin

  

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v novembru: četrtek, 18. 11. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!

RAZVEDRILO

DENAR – Dečka se sprehajata po cesti. Eden zagleda bankovec za 100 €: 
in reče: »Aha, to pa je od moje mame.« – Drugi ga zmedeno pogleda in reče: 
»Kako pa, da si tako siguren?« – Prvi: »Moj očka pravi, da ni nobene druge 
ženske na tem svetu, ki bi metala denar vstran kot ona.«

KARITAS
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VABILO NA SLOVESNO SVETO MAŠO OB 

PRIČETKU SINODE V NADŠKOFIJI LJUBLJANA

S
inoda je starodavna beseda v izročilu Cerkve, ki nakazuje pot, po 
kateri skupaj hodi Božje ljudstvo.

Če so se doslej sinode odvijale kot zasedanja škofov skupaj s papežem 
in pod njegovim vodstvom, papež Frančišek na tokratno sinodo vabi 
vse Božje ljudstvo. 

Navdušeno nas spodbuja, naj stopimo na pot, na kateri bomo v po-
slušanju drug drugega lahko laiki, redovniki, duhovniki in škofj e skupaj 
in preko lastne izkušnje prepoznavali, kaj nam v naši krajevni Cerkvi 
pomaga živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. 
Novo odkrivanje teh treh razsežnosti skupne hoje nam bo omogočilo 
proces ponižnega skupnega učenja, na kakšen način nas Bog kliče, naj 
bomo Cerkev tretjega tisočletja.

V naši nadškofi ji bomo v to dogajanje vstopili v nedeljo, 17. oktobra, 
ob 16. uri, ko bo v ljubljanski stolnici slovesna sveta maša. Zelo bom 
vesel, če se mi boste ob tej priložnosti pridružili tudi laiki in župnik 
vaše župnije, da bomo skupaj prosili za blagoslov poti, na katero sto-
pamo.

Papež Frančišek nas ob začetku sinode spodbuja: »Vabim vas k mo-
litvi, da bi nam razmišljanja in izmenjave med tem zbiranjem poma-
gale odkrivati veselje nad tem, da smo Božje ljudstvo, ki hodi skupaj, v 
poslušanju vseh.« In na vse sodelujoče kliče Božji blagoslov. 

Tudi sam se pridružujem tej njegovi spodbudi in vas vse vabim, da 
odgovorimo na njegovo povabilo ter pogumno stopimo na pot skup-
nega prepoznavanja, k čemu nas Sveti Duh vabi danes, da bomo vedno 
bolj Cerkev, ki bo zaradi našega pričevanja privlačna tudi za tiste, ki 
Kristusa še niso spoznali. 

                                                                          msgr. Stanislav Zore 
OFM,

                                                                     nadškof

NAPOVEDNIK
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SALEZIJANSKA KNJIŽNICA RAKOVNIK – PREDLOGI 

ZA BRANJE

P
ozdravljeni! Zelo sem hvaležna župniji, da nam je odstopila pro-
stor v glasilu za predstavitev zanimivega branja, saj se v naši salezi-

janski knjižnici ponuja toliko bralnih možnosti: od notranjih srečevanj 
in pogovorov z najpametnejšimi in najbolj svetimi ljudmi skozi stole-
tja do prijetnih potepanj v »vzporedne svetove« dogodivščin in lepih 
zgodb, ki te pobožajo po duši. 

Doživljanje in razmišljanje ob branju pa je veliko bolj polno in ce-
lostno, če se bomo znali na branje res osredotočiti. O tem nam, ven-
dar veliko bolj dragoceno, govori knjiga ČUJEČNOST POD LUČMI 
VSAKDANJIKA sestre Mojce Marije Šimenc, članice redovne sku-
pnosti hčera Marije pomočnice. 

Sama na kratko defi nira čuječnost kot »čuječnost je namerno osre-
dotočena, prijazno pozorna in neobsojajoče usmerjena drža človeka 
do sebe in do vsega, kar ga obkroža«. 

Od poglavja do poglavja najprej predstavi razloge za takšno držo, 
kako nam pomaga in bogati naš odnos do sebe pa tudi medsebojne od-
nose. Pri tem nas vodi od teoretičnih spoznanj psihologije do praktič-
nih vaj za izboljšanje naše drže za čuječnost. Velika dragocenost knjige 
pa je v tem, da se avtorica ne ustavi na ravni odnosa do sebe in do 
sveta, ampak ves čas razmišlja še o tem, kako nam čuječnost pomaga h 
kvalitetnejšemu odnosu do Boga. In spet zna s preprostimi besedami 
na kratko povzeti bistvo krščanske čuječnosti: »živeti v sedanjem tre-
nutku in gledati na svet s Kristusovimi očmi.«

To je tudi ena od res dobrih lastnosti knjige: avtorica nam zapletena 
psihološka vprašanja predstavi na vsem razumljiv, jasen in sistemati-
čen način v živem in lepem jeziku. Tisti, ki smo že dalj časa na sve-
tu, vemo, da so preproste in jasne razlage, ki zaobjame bistvo, zmožni 
samo tisti, ki res veliko vedo. In takšni ljudje in takšne misli so vredne 
našega spoštovanja, razmišljanja … in branja, seveda.

NAPOVEDNIK
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Čeprav iz popolnoma drugega področja in usmerjenosti pa ima 
mladinska zgodba iz življena skavtov POTEM PA SVIZCI ZAVIJEJO 
… pisateljice Lucije Čakš s prejšnjo knjigo skupno točko – doživljanje 
– celostno prisotnost v tem, kar počneš. Svizci, skupina enajstletnih 
skavtov, je precej samosvoja pisana druščina. Različni fantje imajo vsak 
s svoje težave in svoj način življenja in se jim v začetku sploh ne sanja, 
kaj je skupnost. Zato jim vodja Anže organizira skupni kolesarski izlet, 
hajk, ki naj bi jih povezal. Zgodba nas vodi od dogodivščine do do-
godivščine in ob njej se lepo pokažejo skavtske vrednote: povezanost 
z naravo, vzdržljivost, dobra volja, prijaznost in pomoč soljudem … 
predvsem pa se ustvarjajo vezi v skupini, ko skupaj premagujejo težave. 
Skratka, skozi zgodbo so skavti in njihov način druženja ter vrednote 
res dobro predstavljene. Koristno branje za vse radovedneže, ki jih za-
nima, kaj  skavti počnejo.

Biografi jo MOJ BRAT, PAPEŽ Georga Ratzingerja  je za predsta-
vitev izbral naš knjižničar Iztok in res je vredna, da jo preberemo. O 
svojem bratu, papežu Benediktu, namreč pripoveduje njegov starejši 
brat. Oba sta bila od otroštva zelo povezana, oba sta postala duhovnika 
in imela novo mašo na isti dan. Čeprav je Joseph postal teolog, Georg 
pa glasbenik, sta bila celo življenje najboljša prijatelja. Pripoved je za-
nimiva tudi kot odraz časa, saj zelo dobro opisuje razmere v Nemčiji v 
času njunega otroštva in nastanek ter razvoj nacizma. Ob koncu vojne 
sta skupaj z drugimi ljudmi kot vojna ujetnika veliko trpela, kar je bo-
dočega papeža zaznamovalo kot nasprotnika vseh vsiljenih ideologij.

NAPOVEDNIK
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NEKAJ NOVOSTI V SALEZIJANSKI KNJIŽNICI RA-

KOVNIK V  SEPTEMBRU

STROKA

Moj poklic – Hčere Marije Pomočnice 
pripovedujejo

Irena Avsenik Nabergoj Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v 
poznejši judovsko-krščanski kulturi

Sara Jerebic Nasilje - Od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev
Dominique Le Tourneau   Vse o svetem Jožefu

Z lepilom na podplatih
Jaroslav Pelikan Marija skozi stoletja

130 let pomurskih železnic
LEPOSLOVJE ZA ODRASLE

Bruno Ferrero                        Pravo prijateljstvo
Karmen Jenič Rabi Rabuni ali zgodba o Bogu, ki je hodil v 

osnovno šolo
Boualem Sansal 2084 konec sveta
Jože Zadravec Naj mi ob pesmi zvonov resnica vsa zasije

ZA OTROKE pa je na voljo veliko novih slikanic.

Predlogov za branje je kar nekaj, z daljšimi jesenskimi večeri pa tudi 
več časa za branje. Zato vas vabimo v knjižnico, kjer vas bosta z vese-
ljem sprejela naša knjižničarja.
Knjige si lahko izposojate: TOR 13.30−17.00, SRE 9.00-12.00, ČET 
9.00-12.00; vhod mimo sprejemnice, tam vas bodo usmerili do 
knjižnice.

Predstavitve knjig Lucija Magajna

NAPOVEDNIK
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KOLEDAR: 

OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA
PET, 1. 10.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemuo 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 za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
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 

18.30; začetek skavtskega leta.
PON, 11. 10.:  seja ŽPS-ja ob 20.00.
TOR, 12. 10.:  po maši molitev pred Najsvetejšim za vse v stiski; ob 

20.00 začetek katehumenata.
ČET,  14. 10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhov-

ne 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 ljubljanski stolnici ob 16.00 uri začetek sinode 
2021–23 v naši škofi ji.

PON, 18. 10.:  ob 20.00 seja ŽPS-ja.
TOR, 19. 10.:  molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
ČET,  21. 10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhov-

ne poklice, družine in domovino.

NAPOVEDNIK
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NED, 24. 10.:  misijonska nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 
18.30; ob 15.00 misijonska tombola.

TOR, 26. 10.:  molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
ČET,  28. 10.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhov-

ne poklice, družine in domovino.
NED, 10. 10.: 31. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

NOVEMBER 2021
PON, 1. 11.:  VSI SVETI, slovesni praznik; sv. maše ob 7.30, 9.00, 

10.30 in 18.30; popoldne obisk grobov; ob 17.00 molitev 
rožnih vencev za naše rajne; ob 20.00 molitev za ljubljan-
ske mlade na Žalah.

TOR, 2. 11.:  spomin vseh vernih rajnih; molitev za vse v stiski (pova-
bljeni k osebni molitvi); ob 19.00 katehetski odbor;  ob 
19.30 v glasbeni šoli duhovni program za mlade »Sreča-
nje z Bogom«.

ČET, 4. 11.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

PET, 5. 11.:  prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in starejših na 
domu; šola za animatorje in srečanje animatorske skupine ob 19.30.

SOB, 6. 10.:  prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; izlet družin 
ministrantov, OPZ in MLMPZ.  

NED, 7. 11.:  32. nedelja med letom – zahvalna nedelja, sv. maše ob 7.30, 
9.00, 10.30 in 18.30; ŠportKat liga ob 15.00 - odbojka za de-
kleta v Želimljem in mlajša selekcija nogometa v Šentvidu.

PON, 8. 11.:  ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja župnijskega pastoralnega sveta;
TOR, 9. 11.:  molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
ČET,11.11.:  uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 

poklice, družine in domovino.
PET, 12. 11.:  jesenovanje, skavti-klan; razpalotka v SMC-ju ob 19.30.
NED, 14. 11.:  33. nedelja med letom;  sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 

in 18.30; ŠportKat liga ob 15.00 v Šentvidu za starejšo 
selekcijo v nogometu.

NAPOVEDNIK
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Živa  Golobič
Lara  Korenčan

Gal Zgonc

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Dušan  Mlakar, 1953
Rajko Todić ,  1941
Jernej  Goršič,  1932

Alojzija Presiček  r. Lakner, 1925

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 kristjan je misijonar toliko, 
kolikor se je srečal 

z Božjo ljubeznijo v Jezusu Kristusu.

papež Frančišek

Misijonska nedelja:
24. oktober 2021.

Misijonska tombola bo v 
Salezijanskem mladinskem

centru ob 15.00.
Sredstva od prodanih srečk zbiramo 

za misijona

Župnijska Karitas 
Rakovnik – 

dežurstvo v novembru: 
četrtek, 18. 11. 2021, 
od 17.00 do 19.00.

TRR: 02058-0253398959  
NLB.  

Hvala za vsak dar.

Salezijanska knjižnica 
Rakovnik vabi

TOR: 13.30–17.00; 
SRE 9.00 –12.00; 
ČET 9.00–12.00

Vhod mimo 
sprejemnice, kjer vas 

usmerijo do knjižnice. 


