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Jn 20,1–9
PRAZNIK ZMAGE ŽIVLJENJA NAD SMRTJO

V

elika noč je praznik svetlobe, praznik zmage luči nad temo, življenja nad smrtjo, pravičnosti nad grehom, upanja nad brezupom.
To je praznik naših src, ki hrepenijo po upanju, tudi če je v njih čisto
majhen plamen vere. Predvsem pa je velika noč praznik zmage življenja
nad smrtjo. Velika noč je najslovesnejši razglas »evangelija življenja«.
Bog, v katerega kristjani verujemo, ni Bog mrtvih, temveč živih. To je
zatrjeval že izvoljenemu ljudstvu stare zaveze. Otipljivo je to pokazal
nam, ljudstvu nove zaveze, sklenjene po učlovečenem Božjem Sinu, ki
je za nas umrl in vstal. S svojo smrtjo je uničil smrt in obnovil življenje.
Današnji praznik je praznik upanja in veselja nad življenjem. To
je praznik duhovne pomladi, prerojenja. V naravi se po čudovitih zakonitostih, ki jih je vanjo zapisal modri Stvarnik, vsako leto obnavlja
čudež novega življenja. Prav tako hoče Kristus z odrešilno milostjo, ki

UVODNIK

jo je zaslužil s svojo pokorščino Očetu do smrti, smrti na križu, obnavljati duhovno življenje v nas. »Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je
zgoraj!« kliče apostol Pavel. Res je, graditi moramo Božje kraljestvo na
stavbišču tega sveta, kar je velikokrat zelo težko. Vendar ne mislimo,
da Bog človeka v njegovih težavah ne vidi! Kristusovo trpljenje, ki je
vzcvetelo v večno dišečo rožo vstajenja, daje smisel in vrednost vsemu
našemu trpljenju, posvečuje naše žulje, spreminja naše solze v bisere. V
svetlobi vstajenja dobiva naše življenje čisto nov smisel.
»O Gospod, to je veselo oznanilo, ki si ga prinesel edino ti: da za
vsakim velikim petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova
in da je smrt le seme novega življenja za vsakogar, ki se tebe oklepa«
(Romano Guardini). Žalovati ob smrti in pretakati solze radosti ob veselih dogodkih zmore tisti, ki ljubi življenje. In prav te ljubezni vam ob
prazniku vstajenja iz srca iskreno želim!
Po: S. Čuk, Misli srca

VELIKA NOČ
Na veliko noč se je zgodilo nepojmljivo.
Nebeški Oče je obudil Jezusa k novemu življenju.
Ožaril ga je z močjo Božje sile in mu povrnil dih, kretnje in duha.
Jezusov Božji duh je bil ves čas neuničljiv in zato ne uničen, dobri
nebeški Oče pa ga je položil v telo in tako priklical v novo telesno
bivanje.
Apostol Tomaž ni verjel, da se lahko zgodi kaj takega.
Nikoli se ni, zakaj bi se zdaj in tukaj?
Ni razumel Jezusovih besed, njegove napovedi o lastnem
žrtvovanju in vstajenju, dokler ni položil svoje roke v Odrešenikove
rane.
Takrat ga je strlo, kakor se je zjokal Peter, ki je zatajil učitelja iz
strahu pred bolečino.
In vendar je Kristus povabil prav Petra, naj pase njegove ovce.
Hotel je namreč zgraditi svojo Cerkev na skesanem srcu, polnem
predanosti in trdnosti.
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Ko so apostola Petra križali, je zahteval, naj ga usmrtijo z glavo
navzdol.
Ni se imel za vrednega, da bi umrl kakor Gospodar življenja.
Slehernemu izdajstvu lahko sledi človeška veličina, če dopustimo,
da nas preoblikuje Bog.
Tudi v srcu apostola Pavla, sprva nasprotnika Cerkve, je naposled
živel samo še Gospod.
Mi, romarji proti večnosti, prispemo do velikonočnega jutra, ko v
sebi ne živimo več sami, ampak smo v celoti Kristusovi.
Njegova živa znamenja ljubezni, resnični Božji otroci in prebivalci
prihodnjega veka.

Po: P. Millonig, Zasidran v veri

KORAKI

JEZUS ŽELI UMITI TUDI NAŠE NOGE

E

vangelist Janez nam v svojem pripovedovanju poroča o dogodku,
ko Jezus z umivanjem nog svojim učencem izkaže ljubezen do konca (prim. Jn 13,1). In prav to ljubezen popolnoma, do konca, izkusimo
v evharistiji. Kot učenci tudi mi prihajamo k oltarni mizi s prašnimi in
umazanimi nogami. Na poti skozi svet smo se omadeževali z grehom
in krivdo. Noge smo si ožulili do krvi. Bili smo ranjeni. Toliko jih je
bilo, ki so nas zadeli v Ahilovo peto, ki so nas znova in znova zbadali v
naša občutljiva mesta. Jezus se v evharistiji sklanja k nam, da bi se nas
prav na našem najbolj ranljivem mestu, na naši »Ahilovi peti« ljubeče
dotaknil ter ozdravil našo rano.
In sklanja se k nam, da očisti umazanijo z naših nog. Brez pridržkov
nas sprejema s svojo ljubeznijo celo tam, kjer se mi sami doživljamo
kot nesprejemljivi, kot umazani in nečisti.
Umivanje nog je prispodoba za tisto, kar se dogaja v vsaki evharistiji. Jezus tudi po Janezovem evangeliju učencem zapoveduje, naj delajo
enako. Drug drugemu naj umivajo noge. Z Jezusovim naročilom ni
mišljeno le, da naj služimo drug drugemu. To naročilo vsebuje predvsem prispodobo za evharistijo. S tem da se udeležimo svetega obeda, s
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tem da poslušamo Jezusove besede
in se spominjamo njegovega ravnanja, delamo drug drugemu tisto, kar je Jezus delal nam. Spomin
pomeni Janezu predvsem spomin
na Jezusovo ljubezen, s katero nas
je v svoji smrti na križu ljubil do
konca. Vendar pa evharistija ni le
spomin, marveč tudi dejanje. V evharistiji drug drugemu umivamo noge s tem, da se pustimo spodbuditi
Jezusovi ljubezni ter drug drugemu ne zadržujemo krivde, ampak se
vzajemno brez pridržkov sprejemamo z ljubeznijo, ki jo izkusimo v Jezusu. In evharistija je po Janezovem evangeliju kraj, kjer drug drugemu
pokažemo svoje rane. K evharistiji ne prihajamo brez krivde, ampak
ranjeni in omadeževani. Ni nam treba skrivati naših ran. Lahko jih
pokažemo drug drugemu ter skupaj Kristusu. Umil jih bo in njegova
ljubezen jih bo ozdravila.
Po: A. Grün, Obhajanje evharistije

VSTAJENJE POMENI ŽIVLJENJE

K

ristus živi. In živega ne iščemo
v grobu. Če hočemo srečati
Jezusa, Vstalega, ga ne bomo našli
v preteklosti in tudi ne v mrtvih
črkah ali v togih postavah. Srečali
ga bomo tam, kjer je življenje. Jezus nas hoče voditi k življenju. Naš
pogled se mora ozirati naprej in se
ne vračati v preteklost. Nima pomena, da bi se prepirali o pravilnosti
njegovih besed. Zaupajmo življenju, ki ga besede in dejanja prebujajo v
nas. Življenje naj kipi iz nas, da bodo po njem ljudje spoznali veličino
velike noči.
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka
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ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
seja z dne, 14. 3. 2022
Začeli smo z uvodno molitvijo.
Prebrali smo svetopisemski odlomek Mt 25, 31-39 in nato ob njem
razmišljali.
Jezus nam vse slikovito pove s tem stavkom: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.«
Jožef je zgled skrbnega, ne gostobesednega očeta, sodeluje z božjim
odrešenjskim načrtom. Je mož, ki ne ugovarja, živi, zna slišati gospodov glas. Gospod nas nagovarja v molku in pri njem dobivamo oporo.
Jožef je bil sposoben odkrivati v otroku, Jezusu, božji načrt. Znal je
molčati. S svojimi dejanji je kazal, da ima Marija prav.
Jožef je varuh svete cerkve, ki jo je ustvaril Odrešenik. Kot nas na
cesti opozarjajo prometni znaki, tako nas opozarja Jožef, da nas Bog
nagovarja tudi v molku. Jožef je steber in varuh cerkve. Je preprost,
delaven človek, ki nam je v pomoč in oporo.
Osebni razmislek: Katere osebe so meni trden steber in opora, na katere se lahko zanesem? Komu pa sem jaz trden steber in opora? Kako?
z starši in najbližji so nam trdni steber in opora
z lahko sem opora sodelavcem
z lahko sem duhovna opora
Odlomek je za današnji čas zelo aktualen.
V bližini je vojna in za to lahko veliko naredimo osebno, zbiramo
denar, molimo. Situacija nas vzpodbuja k dobrodelnosti. Salezijanci
zbirajo preko fundacije don Bosko za ljudi v različnih stiskah in tudi za
Ukrajino. Molimo za mir tako v družinah kot pri verouku.
Predlagamo, da se za praznike igrišče odpre za parkirišče, ker je okoli cerkve premalo prostora. Okoli cerkve je potrebno urediti krožno pot.
Organizirali bomo pripravo križevega pota in poti, ki bo na veliki
petek zvečer po Golovcu.
Med obhajanjem v kapeli naj duhovnik stopi malo nazaj zaradi lažjega prehoda vernikov.
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Pri obredih velikega petka naj bo kakšen razlagalec. Duhovniki naj
odločijo, kako bo potekalo poljubljanje križa.
Prosimo, da se stole v kapeli uredi, ker so preveč natrpani.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Barbara Flajnik

DELAVNICA IZDELOVANJA ROŽIC ZA MATERINSKI DAN

V

tednu od 21. marca in vse do materinskega dneva so v igralnici
SMC Rakovnik potekale delavnice, katerih namen je bil izdelava
rožic iz papirja za starše. Delavnic so se v večini udeležili otroci v okviru
verouka, kjer so s spretnimi prstki in ustvarjalnostjo izdelovali rožice,
ki so jih ob koncu tedna razdelili svojim mamicam in očetom. Vsem
udeleženim je delavnica predstavljala izziv, a na koncu nam je s skupnimi močmi in dobro voljo uspelo teden uspešno pripeljati do konca in
izdelati preko 100 pisanih rožic. Te so bile v petek, na materinski dan,
pri sveti maši blagoslovljene in na koncu so jih otroci podarili svojim
staršem. Praznovanje staršev in družine se je po sveti maši nadaljevalo z
druženjem v mladinskem centru in sladkanjem s slastnimi palačinkami.
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DUHOVNI VIKEND ZA DRUŽINE V VERŽEJU

D

uhovnih vaj sva se udeležila prvič in so nama bile všeč. Program
je bil zelo pester in poln, od napotkov družinskega terapevta do
izkušenj drugih parov, lep izlet do znamenitih cerkva v bližini in skupno razmišljanje in deljenje idej o aktualnih stvareh v naši župniji.
Z duhovnih vaj sva se vrnila zadovoljna, ker sva spoznala ali pa še
bolje spoznala toliko drugih parov iz naše župnije.
Jure in Ana

BIRMANSKI VIKEND V ŽELIMLJEM

Ž

elimeljsko župnišče je kar pokalo po šivih, ko so v petek vanj prispeli birmanci, birmanski voditelji, kaplan in kuharja. Hitro smo
ugotovili, da ne moremo začeti razmišljati na prazen želodec, zato sta
nam kuharja Ana in Dominik pripravila okusno večerjo, potem pa je
bil čas za ogled filma The ultimate gift in druženje.
Dobro naspani smo se v soboto po zajtrku lotili tistega ‚razmišljujočega‘ dela vikenda, kjer smo se pogovarjali sprva o filmu, nato pa o naših osebnostih. Pred kosilom smo imeli sveto mašo v naravi, po kosilu
je sledil pogovor o samozavesti in samopodobi. Seveda pa ne smemo
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pozabiti na našo gostjo Leno Gaberšček, paraolimpijsko odbojkarico,
ki nam je osvetlila pogled na svoje odraščanje brez ene roke, uporabo
proteze in samo udejstvovanje v športu. Pred spanjem pa se je odvijala
igra iskanja zločinca po trdi temi.
Nedeljsko jutro so nam polepšali gostje Žiga Kosi, Maša Kastelec in
Neža in Martin Žukovec, ki so nam predstavili svojo izkušnjo in doživljanje vere po birmi. Vikend smo zaključili s sveto mašo, na kateri so
se nam pridružili tudi starši birmancev.
Karmen

MLADINSKA GOSTA - MISIJONARJA GIBANJA DOM SRCA

M

isijonarja gibanja Dom srca sta nam spregovorila o svoji misijonski izkušnji po svetu. Kamor koli gresta imajo vsak dan molitev, adoracijo in sv. mašo. Vse drugo je stvar okolja, v katerega prideta.
Prihajata iz Francije (Pariza) in sta delovala že skoraj na vseh celinah.
V najlepšem spominu jima ostaja delo v revnih deželah. Slovenija jima
je zelo všeč.
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INTERVJU Z ESE PROSTOVOLJCEM IGORJEM

„H

vala, drago mi je bilo,“ so besede Igorja Janjeviča, ki je v prejšnjem mesecu zaključil polletno izkušnjo mednarodnega prostovoljstva. Kaj vse je povedal o svojem delu, si lahko preberete v spodnjem intervjuju. V igralnici je popravil in obnovil marsikatero igralo,
še bolj dragocena pa so prijateljstva, ki jih je spletel predvsem z uličnimi mladimi, ki so lahko z njim spregovorili kar v svojem jeziku. Z
mladim je veliko časa preživel ob igranju biljarda in namiznega tenisa.
Mladi so večkrat preizkušali njegove meje, a jih je znal dobro nasmejati
in občasno poučiti s svojimi modrostmi. Z animatorji smo mu zaželeli
vse dobro in mu za popotnico kupili nekaj praktičnega, kar bo seveda
s pridom uporabljal, ker te stvari obvlada. Hvala, Igor, za vse tvoje delo
in čas, ki si ga preživel z nami.
Tvoj ESE projekt prostovoljstva se približuje koncu. Katere so bile tvoje glavne zadolžitve v SMC-ju?
Dežuranje, druženje in igranje pink ponka, biljarda in hali galija. Nekaj
vikendov sem bil šef v SMC-ju, ker ni bilo drugega.
Kaj bi lahko rekel, da si se med bivanjem v Sloveniji in pri delu v SMC-ju naučil?
Izboljšal sem svojo igro pink ponka. Znam malo govoriti po slovensko.
Razumem že skoraj vse. Naučil sem se voziti Jumpyja.
Pri kateri dejavnosti/projektu v mladinskem centru si najbolj užival?
Največ mi je pomenilo, da sem v SMC-ju popravil par stvari – prenovil
sem biljard (zamenjal sem blago), 2x sem popravil gokart, popravil mašinico za striženje.
Kako se zdaj, po nekaj mesecih pri nas, znajdeš v SMC-ju in v Ljubljani na sploh?
Obiskal sem vse Tedije po Ljubljani. SMC sem najbolj spoznal, ko sem
jeseni pospravljal listje.
Si bil še kje drugje po Sloveniji?
Bil sem v Celju, Mariboru, Ankaranu, Strunjanu, Kranju, Bledu, na Pohorju in Novi Štifti.
Kako bi opisal SMC v 3 besedah?
Odlično opremljen, velik, ljubezniv.
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Si imel kdaj domotožje?
Da. Veliko.
Ko pomisliš na prihod domov … Česa se najbolj veseliš?
Da obiščem Beograd in se srečam s prijatelji.
Kako bi predstavil Slovenijo in tvoj ESE projekt v domačem kraju, sorodnikom, prijateljem?
Slovenija je lepa, še lepša bi bila, če bi bil tukaj z mano še kakšen prijatelj
iz Črne gore.
Kaj bi sporočil mladim v SMC-ju?
Bodite močni, trenirajte, ker je v zdravem telesu zdrav duh. Varujte se
alkohola, drog in nekaterih deklet.

SREČANJE ŠOLE ZA ANIMATORJE

V

šoli za pripravnike in animatorje smo se tokrat preizkusili v poznavanju cen izdelkov. Andraž Krnc nam je pripravil odlično veliko igro, v kateri se je boljše izkazala večinsko dekliška skupina. S tem
so dokazale, da so mojstrice nakupov. Cene izdelkov, ki jih tudi sami
uporabljajo, so vsi tekmovalci poznali neverjetno natančno, druge pa
približno. Ekonomičnost delavnic na oratoriju je tako zagotovljena.
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DUHOVNA OBNOVA ZA PRVOOBHAJANCE

V

soboto so se prvoobhajanci zbrali v kapeli na Rakovniku, kjer so
duhovno obnovo začeli s kratko uvodno molitvijo. Nato so se razdelili v štiri skupine in skupaj z animatorji spoznavali pomen besed
Izbran, Blagoslovljen, Razlomljen in Darovan. Medtem se je našel čas
za pomerjanje oblek za prvoobhajance ter tek po snegu. Obnovo so
zaključili s pevskimi vajami ter okusno malico.
Karmen

ZA NAS DAROVAN – SLAVILNI VEČER S SKUPINAMA
FZL IN NAVDIH

P

rvo soboto v aprilu smo člani skupin Navdih in Fzl združili skupne
moči in ustvarjali na slavilnem večeru. Rdeča nit večera se je glasila
»Za nas darovan«. Skozi premišljevanja in svetopisemski odlomek smo
ob Najsvetejšem vstopali v skrivnost in dejstvo Jezusovega trpljenja ter
darovanja za vse nas. Trenutke tišine in molitve so spremljale slavilne pesmi in nekatere so prvič zazvenele izpod glasov in instrumenVARUJ NAS MATI 11
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tov obeh skupin hkrati. Ob koncu smo prejeli evharistični blagoslov in
naše druženje s prijatelji in družinskimi člani se je nadaljevalo zunaj.
Po večeru nas navdaja velika hvaležnost za izpeljan slavilni večer,
predvsem pa nam ostaja v mislih Jezusova molitev, ki naj nas spremlja
tudi v pripravi na Velikonočno tridnevje: »Jaz prosim zanje. Ne prosim
za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje,
in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih … Sveti Oče, ohrani jih v
svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva.«
DEKANIJSKO POSTNO ROMANJE V ŠMARJE PRI
JELŠAH, SOBOTA 21. MAREC 2020

N

i napaka v naslovu, a je korona ta čas do 26. marca 2022,
ko smo se dejansko odpravili na
to-isto romanje, preprosto zamrznila. Le korona je med tem še
ostala in smo jo posamezni udeleženci mogoče prav s tega romanja
prinesli tudi domov. A prav to romanje je bilo najlepše dekanijsko
romanje do sedaj … in domov smo
se vračali z navdušenjem. Bilo je
tako spontano, lepo pripravljeno,
spokorno in postno obarvano –
zelo dobra priprava na prihajajoče velikonočne praznike. Zaradi
korone smo se na pot odpravili v
okrnjeni zasedbi – le 1 avtobus za
celotno dekanijo. Od duhovnikov so bili z nami: rudniški župnik g.
Lojze Zupan, lurški kaplan msgr. Miro Šlibar in frančiškan in obenem
tudi voditelj romanja, viški kaplan p. Boštjan Horvat. Z Rakovnika smo
šli samo štirje – ga. Zakrajšek in mi trije, zato smo avtobus počakali
kar na obračališču na Rudniku, kjer so nam je pridružilo še 9 romarjev.
VARUJ NAS MATI 12
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Ob 7:35 smo se skupaj odpravili na pot. Po jutranji molitvi in branju
hvalnic smo imeli krajši postanek na Trojanah, na poti do cilja pa smo
molili žalostni del rožnega venca. Ob 9:45 smo pričeli z vodenim ogledom Muzeja baroka pod strokovnim vodstvom Jožefa Čakša, ki je bil
leta 2000 kot župan Šmarja pri Jelšah tudi pobudnik za ustanovitev
tega muzeja. Ogledali smo si zbirko, ki odkriva skrivnost skoraj 300-letnih originalnih polihromiranih (pobarvanih) lesenih kipov, ki so bili od
sredine 18. do konca 20. stol. del ene najbolj eminentne srednjeevropske
kalvarijske poti. Zbirka obsega 43 restavriranih lesenih kipov in dve oljni
sliki. Razstavljeni so kipi kalvarije, ki se vzpenja do romarske cerkve sv.
Roka. Restavratorka Nuška Dolenc Kambič je razstavo opisala z besedami: »Odločila sem se, da (kipi) niso na podstavkih, da stojijo kar med
nami, obiskovalci, da so v dialogu z mano, da so le na lesenih tleh, smrekovih deskah. Prav to, da postaneva s kipom na poseben način znanca
iz teh krajev in preteklosti, je vznemirjujoče.« (ležeče besedilo je vzeto
iz muzejbaroka.si) Ob 11:00 smo pričeli s postno KALVARIJO, roma-
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njem na Predanco s premišljevanjem zelo lepega – doživetega križevega pota. Zagotovo se nas je prav vseh romarjev globoko dotaknil. Na
vrhu »trnjeve« poti (pot je strma, iz kamna in mestoma je bilo treba
zelo paziti) smo zmolili še angelovo češčenje, saj je ura ravno odbila
poldne. Ko smo si malenkost odpočili in se zbrali, smo ob 12:20 pričeli
s slovesno romarsko sveto mašo, ki jo je ob somaševanju g. Lojzeta in
msgr. Mira daroval p. Boštjan. Ob koncu smo se s posvetilno molitvijo priporočili še zavetniku – sv. Roku, sledila je skupinska fotografija
in ogled zelo bogate romarske cerkve. Ob 13:30 smo se z avtobusom
spustili do gostilne Krpan, kjer nas je pričakalo za romanje neobičajno
kosilo … postrežba je bila bolj primerna kakšni bolj svečani »prestižni« priložnosti.
V čudovito obnovljeni župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja smo ob
16:00 romanje sklenili z molitvijo za našega župnika in dekana g. Mirka
Simončiča in vse ostale, ki niste mogli poromati z nami. Med povratkom
nas je p. Boštjan opremil še s podobicami, koledarčkom, vprašalnikom za
sinodo, vabilom na ostala dekanijska romanja in vsakoletno dekanijsko
romanje, ki bo letos v juniju pri Kraljici Miru na Kureščku. Romanje smo
zaključili z molitvijo večernic. Ob 17:30 pa smo bili že doma … res je bilo
zelo lepo in duhovno bogato romanje, in vredno je bilo, pa čeprav smo
mogoče prav tu dobili krono … a očitno bomo enkrat morali vsi čez to …
tudi to je del OSEBNE priprave na velikonočne praznike. (več <detajlno>
v sliki in besedi na naši družinski ljubiteljski strani https://www.naizletu.
si/izleti.html/ s klikom na datum: 26-03-22)
družina Gaberšek

DUHOVNA OBNOVA ČLANOV ZMP

V

času od 25. do 27. marca 2022 smo imeli člani Združenja Marije
Pomočnice Murske Sobote, Maribora, Ljubljane, Šentruperta in
Cerknice duhovno obnovo v Veržeju, kjer sta nas nagovorila g. Ciril
Čuš, župnik v Žetalah in g. Janez Žerovnik, narodni duhovni voditelj
ZMP. Duhovne obnove se je udeležilo okoli 35 članov.
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V Marijanišču, kjer smo bili zelo lepo sprejeti, smo imeli vsak dan
sveto mašo, jutranje in večerne molitve, češčenje Najsvetejšega ter predavanja in pogovore o različnih temah.
Na prvi dan duhovnih vaj, na praznik Gospodovega oznanjenja, ko
je papež Frančišek posvetil Rusijo in Ukrajino ter celotno človeštvo
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, smo tudi mi kot skupno občestvo
molili za mir, za svet brez vojn in nasilja. Povabljeni smo bili, da bi se
večkrat znali izročati in priporočati naši nebeški Materi Mariji ter oblikovati naša srca po njenem Brezmadežnem srcu.
Veliko časa smo namenili tudi naši molitvi in vprašanju, kako sploh
molimo. Spraševali smo se, ali morda molimo zgolj z ustnicami ali pa
znamo odpirati svoja ušesa in srca tudi navdihom Svetega Duha. Sklenili smo, da je včasih dovolj, da smo v tišini pred Najsvetejšim in pustimo, da se nas On sam dotakne in nam v tišini srca spregovori.
V nadaljevanju naših duhovnih vaj nam je g. Janez Žerovnik predstavil Vezilo 2022 vrhovnega predstojnika salezijancev z naslovom Vse
delajte iz ljubezni, nič iz prisile.
Še posebej so me nagovorile naslednje misli, ki naj nas spodbujajo,
da se Bogu predamo in mu zaupamo svoje življenje: »Bog nas ne ljubi
zato, ker smo dobri, ampak zato, ker je On dober.«; »Bog je navzoč in
se pri vsakem človeku predstavi v tistih trenutkih njegovega življenja,
ki jih izbere On sam in na način, ki ga pozna samo Bog.«; »Najti moramo čas, da se umaknemo v svoje srce, stran od vrveža dejavnosti in se
z Bogom pogovarjamo od srca do srca.«
V soboto je pogovor nanesel tudi na delovanje krajevnih ZMP in
na to, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se naši skupnosti pridružili
novi, mlajši člani. V vseh krajevnih ZMP se namreč soočamo z visoko povprečno starostjo članov. Za vse nas je velik izziv tudi vprašanje,
kako, na kakšen način v našem združenju združiti mladost in starost
ter ob enem dati mladim in družinam njihovo mesto v Združenju Marije Pomočnice. Sama menim, da smo lahko veseli in ponosni, da smo
člani velike salezijanske družine. To je velika milost, ki nam omogoča,
da se darujemo drug za drugega, obenem pa duhovno rastemo in se
oblikujemo tudi sami.
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Duhovna obnova je bila dragocena tudi zato, ker smo imeli priložnost za rast v medsebojnem prijateljstvu in povezanosti ter spoznavanju novih članov, kar smo v času epidemije zelo pogrešali.
Naj na koncu povabim k našem združenju tudi vas. Lepo vabljeni
vsi, ki gojite iskreno pobožnost do Marije Pomočnice in vam je blizu
skrb za širjenje in rast vere v naši družbi. Živeti kot član ZMP pomeni
hoditi po poti za Marijo in odgovarjati na Gospodov klic.
Člani ZMP Rakovnik se srečujemo vsak 24. dan v mesecu na
spominski dan Marije Pomočnice. Srečanje začnemo ob 9. uri s sveto
mašo, po sveti maši se srečanje nadaljuje v kapeli Majcnovega doma,
na koncu pa se še malo družimo in poklepetamo.
Andreja K. 😊

TI SVETI KRIŽ UPANJA

Po; Youcat - molitvenik
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ANZELM, 21. april

R

odil se je leta 1033 v mestu Aosta v družini lombardskega plemiča Gundulfa, osornega in razsipnega moža, in njegove žene Eremberge, blage, modre in pobožne žene ter skrbne gospodinje. Očeta Anzelm nikdar ni
maral, mati pa je odločilno vplivala nanj kot njegova prva vzgojiteljica. Kot
deček je bil nekaj časa pri benediktincih in je hotel postati menih, a ga je
preveč mikal svet. Po materini smrti je tri leta hodil po Franciji. Nazadnje
je pristal v samostanu Bec blizu Rouena, ki je slovel po odlični šoli, ki jo je
vodil njegov rojak Lanfrank. Pri 27 letih je Anselm postal menih v Becu.
Kasneje so ga izvolili za priorja. Kot prior in voditelj samostanske šole je
pokazal izredne učiteljske in vzgojiteljske sposobnosti. Po smrti opata je bil
soglasno izvoljen za njegovega naslednika in bil je skrben ter ljubezniv oče
samostanski družini. Kot opat je moral trikrat potovati na Angleško, kjer
je imel njegov samostan posestva. Ko je prišel na Otok tretjič, je bil njegov
učitelj Lanfrank, ki je bil canterburyjski nadškof in primas Anglije, že tri leta
v grobu, njegov sedež pa je bil še vedno prazen. Angleški škofje so zahtevali, naj njegov naslednik postane Anzelm. Ta je novo visoko in odgovorno
službo le nerad sprejel. S kraljem se ni najbolje razumel, zato je Anglijo večkrat zapustil. Vrnil se je šele leta 1106, ko je kralj obljubil, da si ne bo lastil
dohodkov izpraznjenih škofovskih sedežev in se ne bo vpletal v vpeljevanje
škofov. Leta 1109 mu je začelo zdravje naglo pešati in 21. aprila je umrl.

HOZANA KOTORSKA, 27. april

N

jen rojstni kraj ni zanesljivo znan, vsekakor pa se je rodila leta 1493
nekje v okoli mesta Kotor v Črni gori. Starši so bili pravoslavne vere in
pri krstu so ji dali ime Kata (Katarina). Tako starši kot sosedje so občudovali
bistroumnost, nedolžno veselost, blago srce in očarljivo prijaznost te deklice. Bila je pesniško nadarjena in je na paši najraje prepevala pesmi, ki jih je
sama zlagala. Mati ji je pripovedovala, da Bog, ki je postal človek in je več
kot trideset let živel na zemlji, še naprej živi med nami pod podobo kruha.
Mati ji je tako pokazala tudi cerkev v Kotoru. Kato je minilo veselje do paše,
odtlej je hotela biti v bližini tabernaklja, kjer prebiva Bog pod podobo kruha.
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S štirinajstimi leti se je preselila v Kotor in živela pri mestnem svetovalcu kot
služkinja. Gospodar ji je omogočil, da se je naučila brati in pisati. Zelo rada je
obiskovala bolnike, ki jih je hotela tolažiti in razvedriti. Stopila je v tretji red
sv. Dominika in si privzela ime Hozana. Preselila se je v tesno celico v Kotorju, kjer je lahko nemoteno molila, sicer pa je čas uporabila za delo in strežbo
bolnikom. Leta 1521 je potres porušil njeno celico in preselila se je k samostanu ob cerkvi sv. Pavla. Meščani so ji prinašali hrano, ona pa jo je delila z
reveži in bolniki ter molila za vse, ki so se zatekli k njej. Umrla je leta 1565.

KARITAS

L

epo pozdravljeni v imenu Župnijske karitas Rakovnik. V nabirko
za karitas ste pri vseh nedeljskih svetih mašah darovali 2.967 evrov,
za kar se vam lepo zahvaljujemo.
Na cvetno nedeljo, 10. aprila 2022, bo ob 15. uri sv. maša za vse
starejše – kot priprava na veliko noč. Pol ure pred mašo bomo molili rožni venec, v katerem bomo Marijo prosili za pomoč pri premagovanju naših težav, skrbi in za zdravje. Še posebej bomo molili za
mir v Ukrajini in drugod po svetu. Potem bo ob 15. uri sv. maša, ki bo
namenjena našim zahvalam za življenje, zdravje, naše družine in za
vse sposobnosti, ki so nam še ostale.
Med sv. mašo bo možnost za sv. spoved in prejem bolniškega maziljenja, ki nas bo varovalo in blagoslavljalo na naši življenjski poti. Vabimo vas, da mlajši k tej sv. maši pripeljete svoje starše ali stare starše,
da bomo skupaj goreče molili za vse svoje potrebe in mir. Veseli bomo
vsakega posebej. Želimo vam lepo duhovno pripravo na veliko noč.
Druženja po sv. maši zaradi korone na žalost ne bo.
Marinka Gaberšek

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK,
Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v maju : četrtek, 5. 5. 2022, od 17.00
do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!
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Sal. knjižnica Rakovnik

NOVOSTI IZ SALEZIJANSKE KNJIŽNICE RAKOVNIK

N

ovice bomo ta mesec začeli z vabilom za vas, dragi otroci!
Tale zajček je opazil, da otroci bolj malo obiskujete našo knjižnico in mogoče nekateri niti ne veste, da si lahko izposojate slikanice, pravljice in zgodbe tudi v Salezijanski knjižnici Rakovnik. Zato
se je odločil, da vas poleg pobarvanih jajčk, blagoslovljenih jajčk, čokoladnih jajčk, jajčk ob velikonočnem zajtrku itn. čakajo jajčka tudi v
knjižnici. In to ne navadni pirhi, ampak tisti, ki se jim reče čokoladna
presenečenja – kinder jajčka. Če si boste od velike noči do vnebohoda
izposodili vsaj tri knjige, vam bo zajček podaril kinder jajček. Izberete lahko katero koli knjigo, da pa bo odločitev lažja, smo v knjižnici
pripravili seznam otroških knjig, ki se nam zdijo še posebno vredne
branja.
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Knjižnica je odprta: TOR 13.30−17.00, SRE 9.00−12.00, ČET
9.00−12.00; vhod mimo vratarnice, tam vas bodo usmerili do knjižnice.
Ko boste spremljali otroke, si lahko starši obenem ogledate tudi
naše knjige o vzgoji, s katerimi je naša knjižnica tudi zaradi poslanstva
salezijancev bogato založena.
Veliko se pogovarjamo tudi o volitvah, ki nas čakajo v tem in prihodnjih mesecih. Razpravljamo, sodimo, presojamo, se razburjamo …
mogoče pa bi morali več razmišljati, izstopiti iz sedanjih problemov
in afer ter poiskati vzroke in posledice organizacije takšne skupnosti,
kot je država. Pogledati bolj »od daleč« − skozi čas. Saj o organizaciji
skupnosti razmišljajo ljudje že najmanj 2400 let.
Tako kot vedno nam pomaga pri tem naša knjižnica. Gotovo vas zanima, kaj so najbolj modri, najbolj bistri posamezniki določenega časa
domislili o politiki, o obliki vlade, o demokraciji, o dobrih diktatorjih
… Veliko tega bogastva misli lahko najdete na naših policah.
O državi in kakšni naj bi bili njeni voditelji, je že pred 2400 leti
razmišljal filozof Platon v delu z istim imenom. Voditelji naj bi bili starejši, sposobni odmika od vsakdanjih strasti in interesov in zato zmožni modrosti, uvida v bistvo, idejo … In tudi on je že pred toliko leti
predvidel »hoteno nevednost« da ljudje včasih tiste, ki jim pokažejo
resnico, nočejo slišati.
Aristotel je že takrat razmišljal o treh temeljnih oblikah političnih
skupnosti: vladavina enega, vladavina izbrancev, elite in vladavina vseh
s pomočjo zakonov in norm (ustave).
Sv. Avguštin je pred 1600 leti v delu O Božjem mestu tako kot sv.
Tomaž Akvinski pred 700 leti našel smisel in cilj organizirane politične
skupnosti v čim jasnejšem odsevu Božje ljubezni.
Kot njuno nasprotje pa je pred petsto leti Niccolo Machiavelli v
delu Vladar kot moralno sprejemljivo razglasil načelo, da je za dober
cilj vsako sredstvo upravičeno.
V novejših časih Je Thomas Hobbes v znameniti knjigi Leviathan
utemeljeval diktaturo dobrega vladarja, ki mu skupnost z družbeno
pogodbo odstopi del svoje svobode v zameno za varnost.
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In še veliko izredno zanimivih mislecev, katerih razmišljanja so bila
tako tehtna, da so jih prednamci ohranili skozi stoletja, čaka v knjižnici
na vaše mnenje.
Bolj podrobno pa bi predstavila ravnokar izdano delo teologa Romana Guardinija Pisma o samovzgoji. Pisana je preprosto, v obliki
pisem, namenjenih mladim. V vsakem od njih razmišlja o eni kreposti,
za katero naj bi si prizadevali mladi. Pisma o veselju, resnicoljubnosti,
gostoljubju, svobodi, molitvi itn. so polna modrosti in očetovske ljubezni. Zadnje, z naslovom Država v nas, pa je njegov odgovor na probleme oblikovanja političnih skupnosti, v katerih danes živijo mladi.
Dobre države ne dela določena oblika vladavine niti utemeljevanje z
ideologijami, ampak je možnost dobre države že v nas. Vsak izmed nas
s poštenostjo in dobroto v odnosu do skupnosti prispeva, da je država
dobra ali slaba. Odnos v majhni skupnosti (družina, služba, skupina)
je temelj za dobro ali slabo delovanje velikih političnih skupnosti. Poštenost, strpnost, spoštovanje drugega kot osebe, ne da bi ga degradirali na eno slabo lastnost, poslušanje drugega, predvsem pa zavest, da
imamo vsi, čeprav se razlikujemo, isto poslanstvo, dobrobit skupnosti,
v kateri živimo. Takšna skupnost je dotik Svetega Duha. Velike skupnosti, kot je država, pa za zdaj delujejo na drugačen način.
Kaj hočemo: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.« Smo mu lahko pa
za (naš) korak bližje.
Naj bo slovesno in upanja polno ob velikonočnih praznikih!
Lucija Magajna

RAZVEDRILO

PODPIS – Učitelj zgodovine: »Kje je bila podpisana mirovna
pogodba leta 1918?« – Erik: »Desno spodaj.«
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VELIKONOČNO PRAZNOVANJE 2022
ŽUPNIJA LJUBLJANA RAKOVNIK
Priložnost za zakrament sprave
bo v naši cerkvi v velikem tednu vsak dan od ponedeljka
do četrtka: od 9.00 do 12.00 dopoldne in od 15.00 do 20.00

popoldne; ter med obredi velikega tridnevja.

Cvetna nedelja (10. april)
Sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 (sv. maša za
starejše) in ob 18.30.

Na ta dan se Cerkev spominja slovesnega Jezusovega vhoda v Jeruzalem, kjer nas je odrešil. Ljudstvo mu je prihajalo
naproti s palmovimi vejami ter mu vzklikalo: ’Hozana!’
Tudi mi k sv. mašam prinesemo oljčne vejice in butarice
v spomin na ta dogodek. Posebej pozorno bomo prisluhnili
pasijonu (opisu Jezusovega trpljenja).

Veliki četrtek (14. april)
Ob 7.00 molitev hvalnic v cerkvi.
Sv. maša z obredi se začne ob 19. uri.

Ta dan je spomin Jezusove zadnje večerje: postavitev zakramenta evharistije in postavitev zakramenta duhovništva
(dopoldne se pri krizmeni maši ob škofu v stolnici zberejo vsi
duhovniki). Po ’Slavi’ zvonovi utihnejo.
Pri sv. maši se bodo predstavili prvoobhajanci. Po obredih bo molitev z Jezusom, ki nas vabi: »Bedite in molite.«
Po sv. maši je molitev pred Najsvetejšim (z Jezusom v ječi).

Veliki petek (15. april)
Ob 7.00 molitev hvalnic v cerkvi.
Križev pot v cerkvi ob 15.00.
Sveti obred ob 19.00.
Križev pot v naravi ob 20.15 (po obredu).
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Na veliki petek ni svete maše, saj se spominjamo Jezusove
smrti na križu. Obred je sestavljen iz treh delov: branje božje
besede s prošnjami, češčenje križa in prejem sv. obhajila. Po
obredih bo križev pot v naravi.

Velika sobota (16. april)
Ob 7.00 molitev hvalnic v cerkvi.
Ves dan poteka osebna molitev pri božjem grobu.
Blagoslov velikonočnih jedi ob 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00.
Velikonočna vigilija ob 19.00.

Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu v tihi molitvi ter premišljuje
njegovo trpljenje in smrt. Čez dan je blagoslov velikonočnih jedi, zvečer pa že
praznovanje velikonočne vigilije. Pred cerkvijo bomo zakurili ogenj, ga blagoslovili ter z njim prižgali velikonočno svečo. Slavje luči bomo nadaljevali s
procesijo v cerkev, prižiganjem svečk ter s petjem velikonočne hvalnice. Sledi
slovesno besedno bogoslužje. Pri ’Slavi’ se oglasijo orgle in zvonovi. Tretji del
je krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub. Nato nadaljujemo z evharističnim bogoslužjem. Za velikonočno vigilijo s seboj prinesite sveče.

Velikonočna nedelja (17. april), nedelja Kristusovega vstajenja
Svete maše: 6.30 (vstajenjska procesija s sveto mašo),
9.00, 10.30 in 18.30.
To je največji krščanski praznik, ko se veselimo, da nam je Jezus z vstajenjem od mrtvih zagotovil nesmrtnost. Po polenajsti sv.
maši bo običaj sekanja pirhov v SMC-ju.

Velikonočni ponedeljek (18. april)

Svete maše (po prazničnem razporedu): 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.

Blagoslovljene Velikonočne praznike vam želim,
naj vas Vstali Zveličar krepi na poti zvestobe
in naredi vredne brate in sestre!
To vam vošči
vaš hvaležni župnik Mirko
in Salezijanska skupnost na Rakovniku
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KOLEDAR:
APRIL 2022
PET, 1. 4.:

prvi petek; obisk bolnikov; pri sv. maši izročitev
Jezusovemu Srcu; križev pot; ob 19.30 srečanje ŠAP in
AS; v Polhovem Gradcu dekanijski križev pot za mlade.

SOB, 2. 4.:

prva sobota; pri sv. maši izročitev Marijinemu Srcu;
od 9.00 do 12.00 duhovna obnova za prvoobhajance in
njihove starše; ob 19.30 postni slavilni večer skupine
Navdih in FZL.

NED, 3. 4.: 5. postna nedelja - tiha; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30; pri polenajsti maši sodelujejo veroučenci prve
triade; po njej nedeljska kava v SMC-ju; ob 18.00 križev
pot.
PON, 4. 4.: od ponedeljka do petka poteka spoved za veroučence;
po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred
Najsvetejšim.
SRE, 6. 4.: ob 20.00 sestanek za mentorje.
ČET, 7. 4.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za
duhovne poklice, družine in domovino; ob 19.30
mladinski verouk.
PET, 8. 4.: ob 19.30 Postni duhovni večer za mlade in sv. spoved
pred veliko nočjo.
SOB, 9. 4.:

od 10.00 do 13.00 izdelovanje butaric v SMC-ju.

NED, 10. 4.: cvetna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30;
pri vseh sv. mašah je blagoslov butaric in zelenja; ob
10.30 je blagoslov butaric na dvorišču pred knjigvarno
in nato slovesen vhod v cerkev; po sv. maši ob 10.30 je
v cerkvi tekmovanje za največjo, najmanjšo in najlepšo
butarico in ob tem poteka nedeljska kava; ob 15.00 je
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sv. maša in srečanje starejših ter priložnost za prejem
bolniškega maziljenja; prav tako srečanje Vere in luči;
ob 18.00 križev pot.
PON, 11. 4.: ob 20.00 seja ŽPS; sv. spoved poteka ves teden do velike
noči dopoldne od 9.00 do 12.00 in popoldne od 15.00
do 19.00, v sv. Tridnevju do 20.00. in med sv. mašami
(razen ob 6.00).
ČET, 14. 4.: VELIKI ČETRTEK – spominski dan zadnje večerje;
ob 7.00 hvalnice; ob 9.00 krizmena maša v stolnici;
ob 19.00 obredi velikega četrtka z umivanjem nog;
predstavitev prvoobhajancev in blagoslov kruhkov; ob
zaključku obredov vabljeni, da ostanete pri češčenju
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
PET, 15. 4.: VELIKI PETEK − spomin Jezusove smrti na križu; ob
7.00 hvalnice; ob 15.00 križev pot v cerkvi; ob 19.00
obredi velikega petka; nato ste vabljeni h križevem
potu v naravi po Golovcu, v cerkvi bo tudi molitev ob
božjem grobu.
SOB, 16. 4.: VELIKA SOBOTA − Jezus počiva v grobu; ob 7.00
hvalnice; nato ste povabljeni k češčenju pri božjem
grobu; blagoslovi jedil ob 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 in 18.00; velikonočna vigilija bo ob 19.00 –
katehumeni prejmejo zakramente uvajanja.
NED, 17. 4.: VELIKA NOČ − ob 6.30 velikonočna procesija in
slovesno evharistično slavljenje Vstalega Jezusa;
slovesne sv. maše bodo še ob 9.00, 10.30 in 18.30; po sv.
maši ob 10.30 sekanje pirhov v SMC-ju.
PON, 18. 4.: velikonočni ponedeljek; sv. maše po nedeljskem
sporedu ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
SRE, 20.4.:

ob 20.00 srečanje voditeljev oratorija 2022.
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ČET, 21. 4.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino; ob 19.30 mladinski
verouk.
PET, 22. 4.: od petka do nedelje poteka USA vikend za pripravnike
in animatorje v Želimljah.
SOB, 23.4.:

sv. Jurij, zavetnik Ljubljane.

NED, 24. 4.: bela nedelja – nedelja božjega usmiljenja; sv. maše
ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob 18.30. Po sv. maši ob 10.30
je nedeljska kava v SMC-ju; zvečer je srečanje starejše
skupine za pare.
PON, 25. 4.: dopoldne je srečanje vzgojno pastoralnega sveta ustanov
na Rakovniku; po večerni sv. maši ura molitve v tišini
pred Najsvetejšim.
ČET, 28. 4.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
PET, 29. 4.: od petka do nedelje skavti organizirajo Zmajkotrek na
Golovcu.
MAJ 2022
NED, 1. 5.:

3. velikonočna nedelja – sv. Jožef delavec; sv. maše
ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob 18.30; po polenajsti sv. maši
nedeljska kava v SMC-ju.

PON, 2. 5.:

po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred
Najsvetejšim.

TOR, 3. 5.:

ob 19.15 roditeljski sestanek za starše letošnjih
birmancev.

ČET, 5. 5.:

uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne
poklice, družine in domovino.
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PET, 6. 5.:

prvi petek; obisk bolnikov; pri sv. maši izročitev
Jezusovemu Srcu; ob 19.30 srečanje ŠAP in AS.

SOB, 7. 5.:

prva sobota; pri sv. maši se bomo izročili Marijinemu
Srcu; od sobote do nedelje potekajo skavtske obljube.

NED, 8. 5.:

4. velikonočna nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
ob 18.30.

PON, 9. 5.:

po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred
Najsvetejšim.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:
Florjan Ulaga
Filip Dumbović
Kristjan Mavec
V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Andrej Gams, 1920
Frančiška Ivančič, 1932
Alojzij Dolenšek, 1937
Vinko Pogladič, 1934
Alojzija Praprotnik, 1932
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Vselej bodite
vsakomur pripravljeni odgovoriti,
če vas vpraša za razlog upanja,
ki je v vas.
1 Pt 3,15

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana

ŽUPNIJSKA
KARITAS RAKOVNIK
dežurstvo v maju:
četrtek, 5. 5. 2022,
od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959 NLB.
Hvala za vsak dar.

tel: 01 427 14 59, n.c. 01 427 30 28
www.donbosko.si/rakovnik
frenk@salve.si
smc.rakovnik@salve.si

Veliki četrtek –
ob 7.00 hvalnice;
ob 19.00 obredi velikega četrtka.
Veliki petek – ob 7.00 hvalnice;
ob 19.00 obredi velikega petka.
Velika sobota – ob 7.00 hvalnice;
ob 19.00 obredi velikega sobote –
vigilija.
Velika noč –
ob 6.30 velikonočna
procesija in
sv. maša.

Župnija Ljubljana Rakovnik
V pripravi na 100-stoletnico
posvetitve lahko namenite vaš dar.
TRR: 0205 8025 3206 123 NLB.
Iskrena hvala za dobroto!

