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ZADNJA URA
na bo zadnja! Ura mojega, tvojega, slehernega življenja. K temu
razmišljanju nas želi spodbuditi Božja beseda teh zadnjih nedelj
cerkvenega leta, ko govori o koncu sveta in o sodbi. Stari Rimljani so
imeli modro navodilo: »Kar delaš, delaj modro in misli na konec!« Jezus nas prepričuje, da bomo nekoč za vse dajali odgovor, vendar mi
živimo preveč površno in si tega ne jemljemo k srcu. Da bo ta odgovor
za nas lažji, se skušajmo vsak večer, ob koncu dneva, postaviti na zatožno klop. Tožnik bo naša vest, Božji glas v nas, mi pa bomo pred njo
zagovarjali svoja dejanja. V mislih imam izpraševanje vesti, ki naj bi
bilo zadnje opravilo krščanskega človeka, preden leže k počitku. Vsak
dan je lep košček našega življenja. Ne vemo, kdaj nastopi za nas zadnji
dan. Gospod pride kot tat, opozarja Jezus. Ne veste ne dneva ne ure.
Bodite pripravljeni!

E

UVODNIK

Božja beseda iz Stare zaveze nas poučuje: »Misli na poslednje reči
in vekomaj ne boš grešil!« Smo sredi meseca novembra, ki je posvečen
misli na naše drage pokojne. V začetku meseca smo okrasili njihove
grobove s cvetjem in na njih prižgali sveče; kot kristjani smo tudi kaj
zmolili, saj molitev koristi več kot rože, sveče in lepi nagrobniki. Romati na grobove je koristno za nas same, saj nam ti zadnji domovi dajo
vedeti, da naša pot neizogibno pelje proti grobu, ki pa je le vmesna
postaja – čakalnica za vstajenje.
V življenju se velikokrat obnašamo zelo nespametno in včasih kar
smešno. Toliko nam je do tega, da bi nekaj veljali pred ljudmi: delamo
se dobre, poštene, čeprav nam naša vest govori drugače. Vzemimo si
vsak dan nekaj trenutkov v zbranosti in prisluhnimo temu glasu v sebi.
Vprašajmo se, kaj bi hotel iz nas narediti Bog s svojo milostjo in kaj
smo iz sebe naredili mi. Naša vest je naše notranje oko. »Če je tvoje oko
temno, kolika bo tema!« pravi Jezus. In vemo, koliko teme je v ljudeh,
ker slepijo sami sebe in nočejo poslušati Božjega glasu v sebi.
Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku: »Vsak je svoje večne
sreče ali nesreče kovač!«
Po: S. Čuk, Misli srca
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MOČ BESEDE
si vemo: za jesenjo pride mraz in potem sneg in potem zima. In
pozimi je vse kot mrtvo, le človek in luč ognja kažeta, da življenje
še ni umrlo.

V

Prav tako vsi vemo, da se bliža večer in noč, ko se sonce prevesi v
drugo polovico dneva. In ponoči se zdi, kot da je zemlja izumrla, le
luči so kakor tleča iskra, iz katere v jutru sije novo življenje. Prav tako
vemo, da je človeško življenje kot leto, kot dan, da vznikne, se razcveta
in izgine v nadčutna področja stvarnosti.
A čeprav znamo urejati življenje v skladu s časi, vedno znova pozabimo na pouk narave: oditi bo treba, pa ne v brezno niča, temveč v naročje Stvarnika. Končati in dovršiti moramo rast dni na zemlji, potem
pa položiti sadove pred Večnega.
Tako nas uči narava, v kateri živimo.
Tudi nadnarava podpira in dopolnjuje naravne danosti. Zato nam
Cerkev v zadnjih nedeljah cerkvenega leta bere odlomke, ki govorijo o
koncu sveta ali poslednjih časih, predno bodo nastopile štiri poslednje
reči: smrt, sodba, nebesa ali pekel.
Kakor je vse na svetu minljivo, je minljiv tudi svet sam. Ima svoj
začetek in konec. Kakor o začetku sveta ne vemo veliko, tako tudi o
koncu ne: preroške knjige in Kristusove prilike nam skušajo osvetliti te
prihodnje resnice. Dejstvo je, da ne vemo ne ure ne dneva, tako da se
moramo truditi za pravo pot vsak dan znova. Le tako bomo lahko ob
koncu prispeli Njemu v objem.
Po: Bogoslužno leto B
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SVETI MIKLAVŽ – ZGLED STARŠEM IN OTROKOM
reposti in dobra dela so tiste dragocene reči, ki plavajo v vodi časnega življenja. Kar storimo dobrega, nam ostane, da ponesemo
v dolgo večnost, kar zamudimo, na vekomaj izgubimo. Srečen je torej
človek, ki od mladih dni dela dobro kakor sv. Miklavž. Ta je imel bogate, pa tudi bogaboječe starše, ki niso poskrbeli le za njegovo zemeljsko
življenje, ampak še bolj za krščanski poduk in pravično življenje. Zakaj
starši, ki skrbijo le za časno premoženje in zamudijo poskrbeti za potreben nauk in pošteno vedenje, zidajo otrokom hišo na pesek. Krivično bogastvo nikoli ne doseže tretjega rodu. Pa tudi gorje otrokom, ki
se zanašajo le na premoženje staršev.
Slabo vzgojenim otrokom dota izgine kakor jutranja megla pred
vročim soncem. Pošteni, skrbni starši so za otroke največje bogastvo,
dobri otroci pa za starše najdragocenejše blago, kot je bil tudi sv. Miklavž svojim staršem.
Miklavž je že kot malo dete pokazal, da bo nekoč velik svetnik. Svoje starše je lepo ubogal, rad je molil, se pridno učil, da je vedno bolj rasel v dobrem. Varoval se je tudi vsake slabe druščine, ki bi bila nevarna
njegovi nedolžnosti, kajti slaba druščina je kuga za nedoraslo mladino
in nesramni pogledi so strele za čisto srce. Bil je poučen, pameten in
ljubezniv.
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O vi, očetje in matere, ki imate zale otroke, varujte se, da bi jih preveč hvalili. Tako kot topel južni veter škoduje mlademu cvetju, tako
lahko hvala staršev pokvari otroke. Bodite pozorni, kako jih drugi hvalijo, ne zagovarjajte jih prehitro, če jih drugi grajajo. Slepa ljubezen tudi
otroke oslepi, da sami sebe preveč cenijo, visoko letajo, kmalu po smrti
svojih staršev pa nizko obsedijo. Le sveta ponižnost vzgoji plemenite
otroke kakor sv. Miklavža.
Ta vas ne bo zapustil, vi, mladeniči in deklice, ki plavate v pregrešnem življenju in ste v nevarnosti, da se potopite. Če se mu boste priporočili, vam bo podal vam svojo mogočno, svetniško roko in vas tudi
varovali vseh hudih grešnih priložnostih.
Ne bo vas zapustil, vi, možje in žene, očetje in matere, ki ste tolikokrat v velikih stiskah in skrbeh. Na zemlji je bil prijatelj revnih, še večji
prijatelj je sedaj v nebesih vsem, ki ga vredno častijo.
Po: A. M. Slomšek, Svetniki, naši prijatelji

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 18. 10. 2021
ačeli smo z uvodno molitvijo in razmišljanjem.
Letošnji priročnik za člane župnijskega sveta ima naslov Ko je
orodje pospravljeno na svoje mesto …, Kreposti in zgled svetega Jožefa. V mesecu oktobru je tema Jožefova stiska in poslušnost. Jožef je
slišal, čutil in uravnaval svoj korak življenja z globoko in živo vero.
Kratek povzetek dela ŽPS v obdobju 2015 do 2021: Imeli smo 51
sej, na katerih smo obravnavali teme na predlog nadškofije in tekočo
problematiko. Povzetki sej so bili redno objavljeni tudi v župnijskem
glasilu.
Nadškofijsko srečanje članov ŽPS je bilo 2-krat letno, dekanijsko
srečanje pa 1-krat letno v Antonovem domu na Viču. Zahvala vsem za
delo v župnijskem svetu.
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Poročilo o delu komisije za izbor članov novega župnijskega sveta:
Predlogi za člane novega župnijskega sveta so bili zbrani že spomladi
2020. S strani župljanov so bile predlagane 104 osebe. Na volilni listi je
bilo izbranih 16 kandidatov (glede na spol, starost, skupine). Župljani
so prejeli volilne lističe v nedeljo, 3. 10. 2021, in jih izpolnjene vrnili v
nedeljo, 10. 10. 2021. Vrnjenih je bilo 114 glasovnic, 5 je bilo neveljavnih. Gospod župnik je pregledal izid volitev in imenoval nov župnijski
svet.
Člani novega župnijskega sveta za obdobje od 2021 do 2025 so:
Miroslav Simončič, Tomaž Okorn, Aleš Tomažin, Monika Pajk, Olga
Kavšek, Janez Suhoveršnik, Janez Pintar, Peter Končan, s. Marija Kociper, Anton Dolinšek ml., Anita Kušar, Barbara Flajnik, Jan Golob, Tina
Ključevšek, Andraž Krnc, Barbara Berkopec, Peter Zbačnik, Jože Gornik, Alenka Lohkar. Soglasno smo potrdili tajnika ŽPS Tomaža Okorna in zapisnikarico ŽPS Barbaro Flajnik. Letno je približno 9 sej ŽPS,
ki so običajno drugi ponedeljek v mesecu ob 20. uri.
Sklep: Od 8. 11. 2021 bo v cerkvi izpostavljeno najsvetejše ob ponedeljkih zvečer po večerni sveti maši (eno uro, v tišini).
Pregledali smo koledar.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

TEDEN USTVARJANJA ROŽNIH VENČKOV
ktober je mesec rožnega venca, zato se je, kot je v SMC že v navadi, igralnica za cel teden spremenila v ustvarjalnico najrazličnejših in raznobarvnih rožnih vencev. Ustvarjalnico je med tednom
obiskalo veliko otrok in staršev, največ jih je naredilo zapestnico, ki
predstavlja desetko rožnega venca. Nekateri pa so se lotili ustvarjanja
celotnega rožnega venca. Seveda smo si med seboj tudi pomagali, tako
da smo vsi uspešno naredili svoj venček. Med ustvarjanjem smo se
med seboj spoznavali in upam, da spletli tudi kakšna nova prijateljstva.
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SLAVILNI VEČER
a slavilnem večeru smo vsi uživali ob slavljenju Njega, ki je nad
vsemi. V molitev nas je popeljal Gregor Strajnar z glasbeno spremljavo, potem pa je Janez prinesel Najsvetejše. Seveda smo imeli ves čas
na voljo tudi sv. spoved. Na tem krasnem večeru, ki sta ga organizirali
Julija Gornik in Maša Kastelec, so se nam poleg naših animatorjev pridružili tudi prijatelji iz drugih župnij. Vsi smo uživali, medtem ko smo
slavili, častili in prepevali. Kot po navadi je bilo vsega skupaj prehitro
konec, a smo si večer še polepšali z druženjem v SMC-ju, kjer smo se
ob sladkanju s kakavom in penicami zabavali in marsikaj pomenili.

N

Ana Lina Lenarčič

ANIMATORSKI VIKEND 22. 10. – 24. 10. 2021
rvi vikend krompirjevih počitnic smo se rakovniški animatorji
odpravili na delovno-družabni vikend v Ankaran. V nastanitev –
salezijanski mladinski center v Ankaranu, ki se nahaja pod cerkvijo
Svetega Nikolaja, smo prispeli okoli pol sedmih zvečer in pričakala nas
je slastna večerja naše kuharice Ruže. Po večerji in udobni namestitvi po sobah smo imeli družabni večer. Igrali smo se različne zabavne
in povezovalne igre ter plesali. Za lep zaključek dneva smo zmolili in
se odpravili spat, najbolj zagreti animatorji pa smo v poznih večernih
urah izkoristili še zadnje morske valove v hladnem slovenskem morju.
Polni energije smo se zbudili v sveže sobotno jutro. Že ob sedmih
smo se lahko udeležili svete maše, ob osmih pa smo bili skupaj zbrani
pri jutranji molitvi in obilnem zajtrku. Sobotno dopoldne smo preživeli ob poslušanju predavanja člana podjetja Logout, ki se ukvarja s
spletnim nasiljem in različnimi odvisnostmi, povezanimi s prepogosto
uporabo mobilnih naprav in interneta. Veliko novega smo izvedeli o
varni uporabi spleta, o vrstah spletnega nasilja, kako ga prepoznati in

P

VARUJ NAS MATI

7

november 2021, številka 9

UTRIP

se nanj odzvati. Veliko smo govorili tudi o pornografiji in njenih negativnih učinkih na človekovo telo, duševno zdravje in odnose med ljudmi. Po delavnici smo se v manjših skupinah pogovarjali o slišani temi,
rešili morebitne nejasnosti in si podelili mnenja. Bilo je zelo zanimivo
in sproščeno. Po odličnem kosilu je sledil odmor, med katerim smo
spremljali nogometno tekmo med dvema ekipama naših animatorjev.
Nadaljevali smo s pripravo dejavnosti, ki jih bomo izvajali v letošnjem
letu. Načrtovanje zimskega in adventnega oratorija, smučanja na Pohorju, pustovanja in drugih aktivnosti nam je šlo odlično. Po večerji
smo se v skupinah podali na zabavno tekmovalno orientacijo po Ankaranu in se vrnili na adoracijo. Za različne namene smo molili rožni
venec in veliko prepevali ter se odpravili spat.
Zadnji dan smo pozajtrkovali in kaplan Janez nam je povedal veliko lepega o zakramentu svete spovedi. V tišini smo nato razmišljali
o nekaterih vprašanjih v povezavi s tem zakramentom in si svoje misli podelili v manjših skupinah. Skupaj smo se odpravili v cerkev in
imeli sveto mašo. Še zadnjič smo jedli zelo dobro kosilo in se zahvalili
kuharici Ruži, ki je tako lepo skrbela za nas in naše želodčke. Sledilo
je fotografiranje in nato pospravljanje kovčkov, čiščenje prostorov in
vožnja proti Rakovniku.
Čudovit vikend se je zaključil s soncem in veseljem v naših srcih,
polnih novih dogodivščin, prijateljstev in zagona za novo animatorsko
leto.
VARUJ NAS MATI
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MISIJONSKA TOMBOLA
a letošnjo misijonsko nedeljo smo na Rakovniku izvedli tradicionalno misijonsko tombolo. Tudi letos ste se župljani velikodušno odzvali na našo spodbudo in kupili preko 1100 srečk. Tako smo
skupaj za misijone zbrali več kot 2200 €. Del zbranih sredstev je bilo
darovanih salezijanskemu misijonarju Danilu Lisjaku, ostalo pa so dobili drugi naši misijonarji. Letos je bila glavna nagrada ponovno gorsko
kolo, poleg tega pa so se srečneži razveselili tudi mnogih drugih uporabnih dobitkov. Ob tem gre velika zahvala ministrantom, ki so pred
mašami vestno prodajali srečke, še posebej Luka Dolničar, Žan Luka
Krnc in Rok Zakrajšek. Hvala tudi donatorjem za dobitke. Upam, da
se prihodnje leto spet združimo v naši misijonski akciji.

N

IZLET MINISTRANTOV IN NJIHOVIH DRUŽIN
soboto, 6. 11. 2021 smo se ministranti s svojimi družinami odpravili na izlet v Zgornjo Savinjsko dolino. Zaradi trenutnih razmer
smo se na pot odpravili vsak s svojim avtomobilom. Zjutraj smo se
najprej zbrali pred frančiškanskim samostanom v Nazarjah. Tam smo
si ogledali Marijino hiško, izvedeli veliko o zgodovini tega romarskega
kraja ter si v samostanski knjižnici ogledali originalne izvode Dalmatinove Biblije, Trubarjevega prevoda nove zaveze in še mnogo drugih
pomembnih književnih del. Po končanem obisku pri frančiškanih smo
se odpravili še k sosedam – v samostan sester klaris. Po skupni molitvi
in pesmi v kapeli smo se s sestrami ustavili na pogovoru ob čaju in piškotih. Sestra Katarina nam je skupaj s sestro Pavlo (ki je mimogrede
tudi rodna sestra našega kaplana Janeza), predstavila njihov red, ki je
zanimiv predvsem zaradi kontemplativnosti. Tako smo izvedeli marsikaj novega o redovnicah, ki jih je v Sloveniji kar 30.
Pot nas je vodila naprej v Radmirje. Tam smo si v cerkvi sv. Frančiška Ksaverja ogledali zakladnico mašnih plaščev iz časa Marije Terezi-
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je. Enega iz med njih je celo sama izdelala. Očarani nad lepoto plaščev
smo se odpravili naprej v Gornji Grad, kjer stoji po prostornini največja cerkev v Sloveniji. Sprejel nas je domači župnik, nam predstavil
zgodovino kraja, benediktinskega samostana in same katedrale. Odpeljal nas je tudi do čudovitega božjega groba, kjer je zelo lepo nagovoril
naše najmlajše. Za konec nam je pokazal še razgled po dolini z zvonika
cerkve. Za konec pa smo se odpravili še k Mariji Zvezdi v Novo Štifto,
domačo župnijo kaplana Janeza. Tam smo imeli tudi sveto mašo, v župnišču pa sta nam kuharici pripravili slasten bograč, domač kruh in
pecivo. Najbolj zagrizeni ministranti so na šolskem igrišču odigrali še
igro nogometa, nato pa smo se odpravili čez prelaz Črnivec proti Ljubljani. Mislim, da je vsak odnesel vsaj nekaj od izleta, zaradi sproščenega vzdušja pa smo vsi prav zares uživali.

SREČANJE ŠAP IN AS
petek, 5. novembra, smo se ponovno srečali na šoli za animatorje
in animatorski skupini. Tokrat so na ŠAP 1 spoznavali različne
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tipe animatorjev in jih nato še povezali s svojimi osebnimi lastnostmi.
Pri ŠAP 2 so raziskovali delo in vloge posameznikov v skupini. V animatorski skupini pa smo se posvetili pogovoru o preteklih izkušnjah z
oratorijev, na katerih smo sodelovali. Končali smo z debato o mobilnih
telefonih, Janez pa je srečanje zaključil z don Boskovim poudarkom, da
je na oratoriju izjemno pomemben stik otrok-animator.

NEDELJSKA E-KAVA
d katehetske nedelje naprej so spet zaživele e-kave v živo, ki so
jih pripravile družine pod vodstvom Jožeta Gornika. Starši so po
nedeljski sv. maši z veseljem prihajali na kavo in klepet, otroci pa na
igro in kakav. Dve kavi sta bili vsebinsko obarvani, in sicer predstavitev
razstave Obrazi SMC-ja, druga pa po zahvalni nedelji, ko smo se pogovarjali, za kaj vse smo hvaležni, zraven pa uživali v okusnih vafljih.
V naslednjih nedeljah se e-kava zopet seli na zoom, najprej bo na vrsti
pogovor z inšpektorjem, mag. Markom Košnikom. Vabljeni.

O
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NAJ NAJDEM POT DO TEBE
Jezus, Davidov Sin, usmili se me.
Razsvetli moje oči,
da najdem pot k tebi.
Utrdi moje korake,
da ne zgrešim poti.
Odpri mi usta,
da te bom oznanjal.
Želiš, da ljubim svoje bližnje.
Naj jim tako služim,
da bodo našli svoje zveličanje
in prispeli v tvoje veličastvo.
Amen.
Alkulin, Youcat - Molitvenik za mlade
In ne pozabi:
Bog je vsakemu namenil njegovo mesto in odgovornost ter bdi nad
tem, koliko upoštevamo to Božjo voljo. Tudi nate pazi. Tega se zavedaj
in vsako dejanje stori tako, kakor bi ti bilo naročeno naravnost od Boga
– pa naj bo to karkoli v tvojem življenju.
Τηεοπηαν Εινσιεδλερ

13. november
STANISLAV KOSTKA
Rodil se je 28. oktobra 1550 na gradu Rostkow v sloveči rodbini Kostka, ki je
v poljski državi zavzemala visoke službe in častna mesta. Šolal se je ob domačem
učitelju. Nato je z bratom Pavlom odšel na Dunaj, na jezuitsko gimnazijo. Sprva
sta živela v internatu, nato v hiši nekega protestanta. Brat je svobodo izrabil tako,
da je zahajal v slabo družbo in je zanemarjal študij, Stanislav pa je ostal zvest šolskemu delu in vzgoji svojega značaja. To bratu ni bilo po volji, saj je bil Stanislav
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zanj živi očitek njegove napačne poti. Stanislav je pomoč za vztrajanje na svoji
poti iskal v molitvi in v pogostem prejemanju obhajila. Po treh letih šolanja je
stopil v jezuitski red. Kot sedemnajstleten je nato peš odpotoval v Rim, kjer ga
je vrhovni voditelj reda sprejel za novinca v rimskem samostanu. Očetu je sporočil, kje je, in ga prosil, naj izreče svoj pristanek, da bo potem mirnejši. Oče mu
je sprva napisal zelo strogo pismo, v katerem mu je očital nehvaležnost, a mu je
naposled dal svoj pristanek in blagoslov. Stanislav je bil nato vsem vzor: pobožen,
v molitvi kakor zamaknjen, med tovariši veder, sproščen, vesel, razigran, okoli
sebe je izžareval čistost in vedrino. Vedno je bil pripravljen pomagati. Vneto je
častil Mater Božjo. V jezuitskem redu je bil dobrih devet mesecev, kajti že 15. avgusta 1568 je nenadoma zbolel in umrl v 18. letu življenja. Že vnaprej je povedal,
da bo praznik nebeške Matere obhajal pri njej. Za svetnika je bil razglašen leta
1726, njegov god pa obhajamo 13. novembra.
24. november
ANDREJ DUNG–LAC
Papeži so v preteklosti za blažene razglasili več vietnamskih mučencev, ki so
dali življenje za Kristusa v 17., 18. in 19. stoletju. Mednje sodi tudi Andrej Dung–
Lac. Ta »vodnik« izbrane čete vietnamskih mučencev se je rodil leta 1795 revnim
poganskim staršem v Tonkinu. Ime mu je bilo Dung-An-Tran. Izročili so ga v
varstvo nekemu katehistu, ki ga je vzel s seboj, ga poučil v veri in ga dal krstiti.
Kmalu je tudi sam postal katehist. Bistremu fantu so omogočili študij bogoslovja
in leta 1823 je bil posvečen v duhovnika in deloval je v raznih krajih. Med preganjanjem za časa cesarja Minh-Manga so ga leta 1835 vrgli v ječo. Verniki so
zbrali denar za odkupnino in bil je izpuščen. Da bi se lažje izmikal preganjanju,
je spremenil ime v Andrej Dung-Lac, ki ga je kmalu zatem posvetil s svojo mučeniško krvjo. V začetku novembra 1839 je bil znova aretiran, pa so ga verniki z
odkupnino spet rešili. Ko se je s čolnom prepeljal čez reko, ga je prepoznal eden
od preganjalcev. Odvedli so ga v Hanoi in ga postavili pred sodišče. Silili so ga,
naj se odpove veri in pohodi križ. Ostal je neomajen. Obsojen je bil na smrt z
obglavljenjem. Gospod, za katerega je zvesto pričeval, ga je sprejel 21. decembra
1839.
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SRCE, KI SPREJEMA
izrazom »srce« Sveto pismo pove, da je človek oseba, ne le posameznik. K bistvu osebnega bitja pa spada živ, ljubeč odnos z drugim.
Če se človek izolira v osamo, ne živi kot oseba; da bi se uresničil kot
oseba, mora človek drugega sprejemati s srcem; drugi pa se mora ob
njem čutiti sprejetega v vsej svoji drugačnosti in enkratnosti.
Ko pa oseba sprejme drugo osebo, jo zazna v vsej njeni celovitosti: z
njenimi darovi in potrebami. Srce, ki sprejema, je z drugim obdarjeno;
hkrati pa je odprto za njegove telesne, duševne in duhovne potrebe, v
katerih se lahko sam uresniči kot dar drugemu. Tako se razvija prešinjajoča resničnost med osebami, ki gradi občestvenost po vzoru občestva treh Oseb v Sveti Trojici. Tako Bog ustvarja srčne ljudi.
Danes je veliko govora o starejših. Kako jim materialno in nematerialno pomagati v hitro spreminjajoči se družbi.
Kljub dobrim programom mnogi starejši velikokrat ostajajo osamljeni in neslišani. Na drugi strani pa težko sprejmejo svoje omejitve,
drugih obveznosti otrok in končno nezmožnosti, da skrbijo sami zase.
Zgodba pokretnega in zgovornega gospoda, ki biva v domu za starejše zaradi demence: ko se je znašel v domu za starejše, je ponavljal
svojo zgodbo in trdil, da ne spada v dom za starejše, da bi bil rad doma,
da bi še lahko pomagal hčerki na kmetiji. Svojci ga imajo radi in ga
redno obiskujejo, vendar zaradi službe in zaradi poteka bolezni zanj
ne morejo več skrbeti doma. Naredijo vse, kar morejo, in odgovarjajo
z ljubeznijo do očeta.
Erich Fromm v knjigi Umevanje ljubezni trdi, da ljubezen do bližnjega sloni na treh temeljih: odgovornost, skrb in spoštovanje.
Odgovornost: Gre za popolnoma prostovoljno dejanje in ne za dolžnost. Človek, ki ljubi, odgovarja tudi za življenje svojega brata.
Skrb: Ljubezen je dejavno zavzemanje za rast in zdravje tistega, ki
ga ljubimo. Če zmoremo dejavno skrbeti za rože, živali, moramo tem
bolj skrbeti za sočloveka z ljubeznijo.
Spoštovanje: Pomeni, da bo drugi rastel, se razvil in bil takšen, kot

S
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je. Hočem, da bi drugi rastel, se razvijal zaradi sebe in po svoje.
Starejši se bodo čutili varne, sprejete v rojstnem domu, v domu za
starejše ali kje drugje, če bodo doživljali in čutili ljubezen najbližjih ali
koga drugega v obliki spoštovanja, skrbi in odgovornosti.
Srce, ki sprejema starejše v ljubezni, se bogati.
Imamo srce, ki sprejema Božjo dobroto in jo daje tudi naprej. Naj se
to vidi v majhnih in skritih dobrih delih. V potrpežljivem sprejemanju
sočloveka, ki nam morda ni všeč. V tem, da ne postavimo vedno sebe
na prvo mesto, ampak damo prednost drugemu.
V adventnem času očistimo svoje srce pri sveti spovedi. Že danes
pri sveti maši sprejmimo največji dar, ki ga lahko prejme svet in ki
ga lahko prejme človeško srce – Jezusa Kristusa, skritega pod podobo
evharističnega kruha.
(iz gradiva SK za Teden Karitas)
Virus, za katerega želim, da se širi, je virus dobrote.
Ljudje naj ostanejo odprti za pomoč tistim, ki to potrebujejo.
(s. Bogdana Kavčič)
POMOČ ŽUPNIJSKE KARITAS:
V Župnijski karitas Rakovnik tudi v času koronavirusa ob zaščitnih
ukrepih dežuramo in delimo pomoč ljudem v stiski: delitev vnaprej
pripravljenih paketov poteka na dvorišču pred prostori Karitas. Ljudje
so zelo hvaležni, da dobijo pomoč.
V času epidemije so se zmanjšale možnosti za opravljanje priložnostnega in nadurnega dela, s katerim so se mnogi ohranjali tik nad pragom revščine. Med novimi prosilci se zdaj pojavljajo tudi tisti, ki sicer
niso izgubili dela, živijo pa v težkih življenjskih okoliščinah. Tudi če
ste v trenutni stiski, lahko pridete po paket ali pustite prošnjo v sprejemnici župnije.
V večjih prodajalnah Mercatorja po celi Sloveniji se nadaljuje zbiranje pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike. Naša KaVARUJ NAS MATI 15
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ritas prevzema v trgovini Mercator v Supernovi, bližnja trgovina je v
prenovi. V bližini blagajn so nameščene s plakati označene košare, v
katerih se zbirajo: osnovna živila (moka, sladkor, konzerve, namazi
...), živila za otroke (čokolade, namazi, kosmiči, razne kašice, čokolino …) ter izdelki za higieno (artikli za osebno higieno, pralni prašek,
plenice in drugo).
Hvala vsem darovalcem!
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, lahko tudi prej omenjeno hrano, pustite
v sprejemnici župnišča). Hvala!
V času, ko se ne smemo družiti, ne pozabimo na tiste, ki so sami
ali v domovih. Tudi telefonski klic ali pa lepa kartica, pismo (sploh če
to ustvarimo sami ali otroci) lahko polepša dan in pripomore, da smo
povezani med sabo.
Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bo v adventu srečanje
starejših in bolnih s sveto mašo in bolniškim maziljenjem.
Vsem želimo zdravja in zaupanje v Božjo navzočnost in usmiljenje!
Za ŽK Rakovnik: Judita Petelin
ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK, Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v novembru: četrtek, 18. 11. 2021, od 17.00 do 19.00.
v decembru: četrtek, 16. 12. 2021, od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!
RAZVEDRILO
ČIŠČENJE – »Gospod direktor, moja žena vas prisrčno pozdravlja
in rada bi, da bi mi jutri dali dopust, ker načrtuje veliko čiščenje hiše.«
– »Žal mi je, ne morem, ker imamo zdaj veliko naročil!« – »Najlepša
hvala, gospod direktor, vedel sem, da me ne boste razočarali.«
VARUJ NAS MATI 16
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SALEZIJANSKA KNJIŽNICA RAKOVNIK – PREDLOGI
ZA BRANJE
ačnimo s knjigo, ki nosi skrivnostni naslov RABI RABUNI pisateljice KARMEN JENIČ. Le o čem pripoveduje? Verjetno ste se ob
branju naslova najprej spomnili na Marijo Magdaleno, ki je s tolikim
veseljem in upanjem poklicala vstalega Kristusa, torej bo verjetno v
knjigi beseda tekla o Jezusu – učitelju, kar pomeni hebrejska beseda
Rabi. Vendar pa naslovu sledi še podnaslov ... ALI ZGODBA O BOGU,
KI JE HODIL V OSNOVNO ŠOLO. Tu pa naše predvidevanje odpove.
Pa se pustimo presenetiti. Čaka nas nenavadna in zabavna zgodba o
fantu, ki pokliče Boga na pomoč, ko sam ne more razplesti krivic in
težav na svoji šoli, zgodba o Bogu, ki tako ljubi svoje, da se odloči, da se
bo z nebes spustil na zemljo in se v šoli zaposlil kot svetovalni delavec,
da bi fanta rešil stiske. Kot učitelj na šoli srečuje različne ljudi, vsakega s svojimi skrivnimi stiskami, ki jih sicer kolegom ne bi zaupali, saj
morajo biti ves čas »super«, Jezus pa se z iskrenostjo, toplino in evangeljsko modrostjo dotika njihovih src in jih spreminja. Ljudje, ki jih
srečuje na šoli, so živi in prepričljivi: hišnik, ki naskrivaj pije, ravnatelj,
ki trepeta pred vplivnimi starši, vedno zaposlen, vedno brez notranjega
miru, še kave nima časa popiti, edina stvar, ki pa ima zares vrednost
zanj, je drag avto, garaška učiteljica, ki ima vse pod kontrolo, poklic,
učence ... in sebe, ostaja pa prazna. Pa še veliko drugih ljudi, ki jih vsak
dan srečujemo, pisateljica predstavi živo in prepričljivo. Kristus vsem
razkrije pravo pot, pogosto kar z besedami iz evangelija. V dialogih
velikokrat pride do zabavnih nesporazumov, na primer, ko pride Jezus
na razgovor za delovno mesto, pravi da je po poklicu tesar, nato pastir,
no, k sreči je tudi učitelj (rabuni), tako lahko končno nadomešča bolno svetovalno delavko. Ko Bog z milino, dobroto in notranjim mirom
spreminja odrasle in otroke na šoli, s tem spremeni tudi nas, bralce, kar
je moč in blagoslov vsake dobre literature. Če pa se pri tem še zabavamo in hahljamo, toliko bolje!
Kaj več lahko izveste v videu, kjer odlomek iz knjige bere avtorica:

Z
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https://b-m.facebook.com/Knjige-Druzinasi-460779204041882/videos/beremo-z-dru%C5%BEino-rabi-rabuni/350649556547027/
Druga knjiga, ki me je navdušila ta mesec, pa ni novost, izšla je že
pred desetimi leti in sem nanjo naletela, skrito na polici, čisto po naključju. Zbirka pesmi MILANA DEBELJAKA SPEVI MOLITVE je
zbirka pogovorov, zahvale, slavljenja in prošenj Bogu, razmišljanja o
njem in svetu, ki pesnika obdaja, pa tudi zbirka prijateljskega klepeta
in soustvarjanja sveta z Bogom, z njim, ki mu je v življenju najbližji.
Pri tem je iskren, žlahtno preprost in edinstven, kot je iskrena, osebna
in človeška njegova velika ljubezen do Boga. Opis poezije pa je vedno
samo približek, zato vam za pokušino ponujam enega od sonetov, ki
govori o Bogu v skupnosti:
Kako domiselno in usklajeno dodajaš novo vrednost našim dnem,
ko svojo misel, v naše razdrobljeno, dodajaš hkrati v srca vsem ljudem.
Da nihče več ne more sam iznajti smodnika ali avta kot nekoč,
ne ene same nove zvezde najti, saj rabiš našo slogo in pomoč.
Kar je res vredno in res novo, biva med brati in med brati se množi.
Sestavljanka ljubezni pa razkriva ljubezen, kot za nas jo snuješ ti.
Prišli smo skupaj, vsak je kaj povedal,
Sedel si tih med nami in nas gledal.
Molitev z otroki je lahko še posebno živa in polna Božje bližine,
vendar je oblika pogosto zanje predolga in preodrasla. Zato mi je bila
drobna knjižica 41 + 5 NAČINOV MOLITVE Z OTROKI V DRUŽINI, ki jih je zbral in uredil GAŠPER M. OTRIN SDB, bila še posebno
všeč. Polna je idej, kako so lahko otroške poti do Boga tudi zanimive in
ustvarjalne. Gotovo bi bili otroci takoj »za stvar«, če bi imeli možnost
moliti npr. z lego kockami ali z ogledalom, starejši pa s časopisom ali
z zemljevidom. To je samo nekaj od 41 + 5 zanimivih predlogov za
različne oblike molitve. Šestinštirideseta, zadnja, ima naslov Molitev z
zatisnjenimi ušesi, če vas zanima, kako se tudi tako dotaknemo Boga,
si izposodite knjižico, čaka vas v naši knjižnici.
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Knjige si lahko izposodite v naslednjih terminih:
TOR: 13.30−17.00, SRE: 9.00−12.00, ČET: 9.00−12.00.
Vhod mimo vratarnice, tam vas bodo usmerili do knjižnice.

Naši predlogi za knjižna darila ob Miklavžu in božiču:
ZA OTROKE:
Bruno Ferrero: Deset zapovedi, razloženih otrokom
Bruno Ferrero: Evharistija, razložena otrokom
Bruno Ferrero: Oče naš
Franceska Fabris: Sveti Jožef
Stanka Devjak: Angel pripoveduje božične zgodbe
Juan Juvančič: Andrej Majcen, odsev vzhodnega neba – strip
Jakob Biffi: Otročiči in kraljestvo
Esther Herbert: Ana in Marija pri sveti maši
Karmen Jenič: Zgodbe pričakovanja
ZA MLADE
Dirk Reihard: Čez gore in čez morje
Dirk Reihard: Train kids
ODRASLI:
Mojca Šimenc FMA: Čuječnost pod lučmi vsakdanjika
Gašper M Otrin: Igraj se z mano: 375 iger za lepši dan
Te knjige imajo poleg kvalitete še eno prednost, vse skupaj vas čakajo v eni sami knjigarni, v novi Knjigvarni Don Bosko založbe Salve
poleg naše cerkve. Odprta je tudi ob nedeljah, tako da se lahko oglasite
tam po maši, kupite ali samo prelistate knjige in ob enem spijete kavico. Svoj kotiček imajo tudi otroci. Nedeljsko dopoldne ob prebiranju
knjig bi bila gotovo prijetna popestritev za vse. Vabljeni!
Lucija Magajna
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KOLEDAR:
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 mlade
na Žalah.
TOR, 2. 11.: spomin vseh vernih rajnih; molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi); ob 19.00 katehetski odbor; ob
19.30 v glasbeni šoli duhovni program za mlade »Srečanje 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. 11.: 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; pri sv. maši ob10.30 sodeluje
7. r., po njej zahvalna kava v SMC-ju insveže pečeni vafli;
popoldne ŠportKat liga odbojka za dekleta v Želimljem
in mlajša selekcija nogometa v Šentvidu.
PON, 8. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 19.00 Karitas; ob 19.15 srečanje ministrantskih
voditeljev.
TOR, 9. 11.: ob 19.15 katehetski odbor; ob 20.00 katehumenat; molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
SRE, 10. 11.: začetek vizitacije g. inšpektorja Marka Košnika v skupnosti in na Rakovniku; ob 20.00 srečanje mentorjev z
inšpektorjem.
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ČET,11. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 v župnijski rotundi in na zoom povezavi mladinska gostja s. Emanuela
Žerdin (tema: soočanje z boleznijo in smrtjo).
PET, 12. 11.: ob 19.30 ogled filma v SMC-ju.
SOB, 13. 11.: jesenovanje za klanovce.
NED, 14. 11.: 33. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
pri sv. maši ob 10.30 sodeluje 4. r., po njej nedeljska e-kava
na zoom povezavi (pogovor z inšpektorjem Markom Košnikom o viziji in poslanstvu salezijancev v Sloveniji); popoldne
ŠportKat liga v Šentvidu za starejšo selekcijo v nogometu; ob
18.00 je srečanje mlajše skupine za pare.
PON, 15. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim;
ob 20.00 seja ŽPS z inšpektorejm Markom Košnikom.
TOR, 16. 11.: molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
ČET, 18. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 19. 11.: mladinska sv. maša.
NED, 21. 11.:34. nedelja med letom - Kristus Kralj vesoljstva;sv. maše
ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo športne ekipe.
PON, 22. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
TOR,23. 11.: obletnica prihoda salezijancev na Rakovnik; ob 20.00 katehumenat; molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni
molitvi).
ČET, 25. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 20.30 zakonska skupina Iskrice.
PET, 26. 11.: poslovilni večer s prostovoljcem Dominikom Dedom.
SOB, 27. 11.: v SMC-ju adventni oratorij in izdelava adventnih venčkov; ob 14.00 intenzivne vaje OPZ.
NED, 28. 11.: 1. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
pri sv. maši ob 10.30 predstavitev letošnjih birmancev.
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PON, 29. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
DECEMBER 2021
ČET, 2. 12.: ob 10.00 srečanje predstavnikov vzgojno-pastoralnega
sveta vseh ustanov z Rakovnika.
PET, 3. 12.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov
in starejših na domu; ob 19.30 šola za animatorje in animatorska skupina.
SOB, 4. 12.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; obisk Miklavža ob 16.00.
NED, 5. 12.: 2. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
pri sv. maši ob 10.30 sodeluje 6. r.
PON, 6. 12.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
TOR, 7. 12.: molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi).
SRE, 8. 12.: Brezmadežna; sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00 in 18.30.
ČET, 9. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 10. 12.: starejša skupina za pare ima duhovni vikend na Prežganju do nedelje.
NED, 12. 12.: 3. adventna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodeluje 9. r.
PON, 13. 12.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS.
TOR, 14. 12.: molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi); ob
20.00 začetek katehumenata.
ČET, 16. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 18.00 začetek božične
9-dnevnice; ob 19.30 mladinski gost Robi Friškovec.
PET, 17. 12.: drugi dan božične 9-dnevnice; ob 19.30 adventni duhovni večer za mlade.
SOB, 18. 12.: tretji dan božične 9-dnevnice; ob 19.30 skavti, gala večerja.
NED, 19. 12.: četrti dan božične 9-dnevnice; ob 19.30 FZL koncert.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Laura Hudorovac

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Alfonz Jernejčič, 1938
Anton Dremelj, 1935
Borut Pfeifer, 1943

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik
Odgovorni: Mirko Simončič – lektorirala: Tadeja Klun Lenarčič – prelom: Vito Lojk
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Hrepeneti po večnosti pomeni
prav uporabljati sedanjost.
Stanislav Hočevar

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
Župnijska karitas
Rakovnik –
Dežurstvo v novembru:
četrtek, 18. 11. 2021,
od 17.00 do 19.00.
v decembru:
četrtek, 16. 12. 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.

MESEC MOLITVE ZA POKOJNE
V novembru radi molimo za naše
pokojne!

