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KDOR GA ŽELI SPOZNATI, MORA ZA NJIM

Z

animivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj ljudje pravijo, kdo
sem? Petrov odgovor, da je Božji maziljenec, pojasni z razlago, da
bo Sin človekov zavržen in umorjen. Torej je z odgovorom, kdo je on,
najtesneje povezano njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato pravi: »Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.«
Križ je najpomembnejše znamenje Božjega sina, pa tudi vseh njegovih
učencev. Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo Jezusovo trpljenje
ločili od njegovega življenja. Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se za Jezusa ni začel na
veliki četrtek, ampak z njegovim rojstvom!
Občutek imam, da je današnji odlomek šibka točka našega oznanjevanja. Ne ‚paše‘ nam, da sta hoja za Jezusom ter življenje v resnici in

UVODNIK

ljubezni tesno povezana s trpljenjem. Zato smo križ pribili na stene in
ga razumemo kot neposrečen konec Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem oznanjevanju bomo morali to spremeniti. Nenazadnje
je vse pošteno človekovo življenje povezano s križem. Zakaj tega ne bi
mogli razumeti in sprejeti? Otrok čokolade raje ne bi delil z drugimi, če
pa hoče biti resnično človek, se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje
počivali kot pomagali, pa je spet potrebno naložiti križ odpovedi. Radi
bi, da bi se kaj naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in spet smo pri
križu. Beg pred križem se vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To
ni življenje resničnega kristjana! In prav tega je danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo
doživljali nasprotovanje in preganjanje. Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče
iti za Jezusom, trpel enako nasprotovanje kot on.
Kljub temu da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti življenje, pomeni
tudi življenje najti: Če bomo hodili za njim, bomo v sebi našli mir.
Po: E. Mozetič

POROČNI PRSTAN

N

eke noči se je kralj sprehajal po vrtu svoje palače. V siju lune se
je ustavil ob ribniku. Začel je metati kamenčke vanj in opazovati
kroge, ki jih je ustvarjal. »Podobna kot ti krogi na vodi je moja ljubezen
do kraljice,« je premišljeval, »saj nima ne začetka ne konca.«
Naslednji dan je poklical zlatarja in mu naročil, naj naredi zlat krog,
ki se bo prilegal kraljičinemu prstu. Ko je kralj izročal kraljici ta zlati
prstan, ji je dejal: »Ta okrogli prstan, ki nima ne začetka ne konca, je
zagotovilo moje ljubezni do tebe – nima ne začetka
ne konca in je večna.«
In skozi stoletja je izročanje poročnega prstana
znamenje in potrditev obljube, ki si jo dasta zakonca:
obljuba zvestobe in ljubezni, ki se ne neha, ampak postane z zakonom večna.
B. Rustja, Zgodbe za skladen zakon in srečo v družini
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PODOBA SVETE TROJICE KOT OBČESTVO OSEB

V

si smo ustvarjeni po Božji podobi. To
nam nakazuje, da naše pravo veselje
in izpolnitev temelji v tem, da se poznamo,
ljubimo in služimo drug drugemu, kakor to
počne Bog.
Govoriti o moških in ženskah kot o »Božji podobi« pomeni, da ne
moremo govoriti o človeštvu brez omembe Boga. Če je Božja narava,
da je občestvo Svete Trojice – Oče, Sin in Sveti Duh – in če smo mi
ustvarjeni po tej podobi, potem je v naši naravi, da smo soodvisni. Da
smo lahko oseba, potrebujemo občestvo. »Biti oseba po Božji podobi
pomeni torej tudi bivanje v odnosu do drugega »jaza«. Da smo lahko
mi sami mi, potrebujemo drug drugega (moža/ženo) in potrebujemo
Boga. Potrebujemo nekoga, ki ga lahko ljubimo, in nekoga, ki ljubi nas.
Da smo, kakor smo ustvarjeni, se moramo dati našim bližnjim. »Biti
oseba« se lahko doseže samo po iskrenem darovanju samega sebe.
Vzor takšne interpretacije osebe je Bog sam kot Trojica, kot občestvo
Oseb. Reči, da je človek ustvarjen po podobi in podobnosti Bogu, pomeni, da je človek poklican, da biva za drugega, da postane dar. Da
bi rešili življenje, ga moramo izgubiti zaradi njega (prim. Mt 10,39).
Ta teološka razlaga človeške osebe skozi to postane načrt vse moralne
teologije, tudi katoliškega učenja o družini.
Po: Kateheze za 8. svetovno srečanje družin

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET, seja z dne, 16. maj 2022

Z

ačeli smo z uvodno molitvijo. Prebrali smo svetopisemski odlomek
Mt 13,53-58 in nato ob njem razmišljali.
Jožef je bil mož vere in je slišal božji navdih. Kje pa je moja vera,
na kakšen način jo čutim? Jožef je bil človek dela. Bog se je ponižal na
takšen način, da je rastel kot človek. Šele pri 33-ih letih je šel na pot
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oznanjevanja. Sodeloval je z božjim navdihom, z Bogom in stvarnikom. Jožef je bil povezan z Jezusom.
Kakšna vrednota pa je zame delo?
z Delavnost, dejavnost ŽPS: zraven svojega lastnega poslanstva
damo zraven svoj delež.
z Vsi smo poklicani in pri tem nam je sv. Jožef lahko zgled.
z Sv. Jožef je veliko naredil s tišino, molkom in zbranostjo. Od njega se lahko naučimo, da smo bolj učinkoviti.
z Delo je vrednota, ki lahko tudi zasužnjuje.
z Preko oratorija na Rakovniku je marsikdo izbral prave odločitve
in pravi poklic.
z Pri oratoriju otrok črpa od animatorja in potem kasneje tudi sam
postane animator. Otrokom je animator zgled. Novim ministrantom pa je zgled ministrant, ki jih uvaja in deli z njimi izkušnje.
z Imamo pravico in tudi dolžnost do dela.
Pregledali smo koledar in se dogovorili za organizacijo župnijskega dne.
Dobili smo pojasnilo o prenovi okolice cerkve in vhoda. Pripravlja in dogovarja pa se tudi za prenovo notranjosti cerkve.
Sejo smo zaključili z molitvijo.
Zapisala: Barbara Flajnik

LJUBITE SE – PRVO SVETO OBHAJILO
Prvo sveto obhajilo smo v naši župniji praznovali 15. maja 2022. Geslo praznika smo vzeli iz evangeljskega odlomka – LJUBITE SE MED
SEBOJ, KAKOR SEM VAS JAZ LJUBIL. Otroci so pričakovali ta dan z
velikim veseljem in hrepenenjem. Poleg verouka so k temu pripomogli
skupni dogodki; duhovna obnova za starše in otroke, predstavitev prvoobhajancev na veliki četrtek, šmarnice, devetdnevnica v družinskem
krogu, vaje za potek praznovanja, sveta spoved in skupna molitev.
Na veliki četrtek so se prvoobhajanci ob PowerPointu predstavili
župniji s prošnjo, da bi župnijsko občestvo molilo zanje. Prejeli so hlebček kruha, ki ga je duhovnik blagoslovil, oni pa so ga nesli domov in ga
razlomili v družini, kot je to storil Jezus pri zadnji večerji. V cerkvi smo
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izpostavili njihove fotografije, da bi
se vsak pogled nanje spremenili v
molitev zanje.
Mesec maj nas je združil v skupnem pričakovanju, molitvi in
daritvi svete maše. Po sveti maši
smo pokleknili pred tabernakelj in
prosili: »Pridi Jezus k meni, težko
že čakam te.« Mariji pa smo se priporočili z Don Boskovo molitvijo:
»Ljuba mati večnega življenja, reši
mojo dušo pogubljenja«. Bilo je
lepo, ker je pričakovanje raslo, se
poglabljalo in se je krepila vera.
Najbolj pogumni so Mariji v čast pri ambonu izrekli litanijske vzklike.
Za lep potek praznika so potrebne vaje in na njih so otroci zaslutili,
da gre za res. Svoje veselje so izrazili z živahno razposajenostjo. Starši
so za domov prejeli gradivo z devetdnevnico v družinskem krogu, ki
jih je usmerjala h poglobitvi svete spovedi in svete maše.
V soboto, 14. maja 2022, smo se ob 9.00 zbrali k praznovanju zakramenta svete spovedi skupaj s starši in animatorji, ki so pomagali
k zbranemu in dejavnemu sodelovanju otrok. Naredili smo lepo spokorno bogoslužje z Božjo besedo in izpraševanjem vesti ob ugašanju
in prižiganju svečk. Po sveti spovedi smo sestavili veliko srce. Vsak je
dodal svoj delček in v Jezusovo srce skril svoje čisto srce in svojo ljubezen. Po končani sveti spovedi smo simbolno zažgali svoje grehe in
verovali, da jih je Jezus uničil in odpustil, ko smo jih priznali in se jih
kesali. Sledilo je praznovanje s sladoledom 😊.
V nedeljo pa nam je Bog naklonil še en čudovit sončen dan. Stopili
smo v cerkev, ki je bila odeta v belino in ozaljšana s cvetjem spretnih
rok g. Seba. Navdušeno je zadonela pesem iz otroških grl in nas toplo sprejela. Vse je potekalo lepo, mirno, zbrano, doživeto, z odličnimi
uvodi, ki so jih pripravili starši in otroci. Župnikova beseda je segla v
srce. Ob koncu so sledile zahvale.
VARUJ NAS MATI
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Ko sem otroke spraševala, kako so doživeli ta dan, so povedali, da
je bilo najlepše, ko je Jezus prišel v njihovo srce. Veseli so, da jim ne bo
več potrebno prekrižati rok. Hvaležni, da so jim starši zapeli. Veliko jih
je reklo: «Meni so solze prišle v oči, ko so peli starši.« Mislim, da se je
zablestela marsikakšna solza tudi v očeh staršev. Všeč jim je bilo, da so
sodelovali s prošnjami, zahvalami in prinašanjem darov, da so zapeli
pesmi, dobili darila, se srečali s sorodniki in se igrali skupaj.
Ena mama prvoobhajanke se mi je zahvalila za doživeto slovesnost.
Zraven je priložila fotografijo in zapisala: »Ko sem šla preverit, če je s
hčerko vse v redu, sem videla, koliko ji je ta dan pomenil. Priložena
slika je vredna več kot tisoč besed. Zaspala je med molitvijo rožnega
venca. Ko bi vsaj v naših odraslih srcih večkrat našli toliko veselja in
čistega miru, ki nam ju Kristus med molitvijo daje.«
O, še nekaj zanimivega. Sestavljeno srce smo pri maši nesli pred oltar, hvaležni za dar odpuščanja in za originalnost vsakega. Mozaik srca
sem potem odnesla v učilnico in ga obrnila tako, da se je videl napis
– JEZUS, HVALA TI, KER NAS IMAŠ RAD IN KER NAM ODPUŠČAŠ. Otroci so ga mimogrede obrnili, da so se videli njihovi delčki.
To govori, koliko jim je pomenilo, da so vsi skupaj del Jezusove zgodbe
ljubezni v spovednici in pri oltarju.
Ob koncu hvala vsem, ki ste dali svoj del pomoči v ta dogodek in
hvala, ker lahko skupaj slavimo Gospoda za njegova čudovita dela.
katehistinja s. Ivanka

BIRMA

L

etošnjih birmancev je bilo 43. Vse leto so se pripravljali na zakrament svete birme z obiskom verouka in birmanskih skupin, na katerih so imeli priložnost spoznati vero v vsakdanjem življenju. 22. maja
je končno prišla močno pričakovana birma, ki jo je vodil stiški opat
Maksimiljan File. Da pa bi spoznali, ali so birmanci res pripravljeni na
zakrament, je v petek 13. maja potekalo spraševanje birmancev, ki ga
je vodil birmovalec. Izvrstno so se odrezali in v nedeljo, teden kasneje,
prejeli svetega Duha.
VARUJ NAS MATI
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ČISTILNA AKCIJA

T

udi letos smo uspešno izvedli
čistilno akcijo. V torek, 31. 5.,
smo si nadeli rokavice in z vrečko
za smeti v rokah pozorno preiskali in očistili vsak kotiček našega
SMC-ja. Za nagrado smo si privoščili domačo limonado, kdor pa je
želel, se je lahko pridružil še ustvarjalni delavnici, ki je bila že kar poletno obarvana.

ZAKONCI NA KUREŠČKU

N

a četrti ponedeljek v maju, ki je bil letos na predvečer Marije Pomočnice, je bilo osemnajsto srečanje zakonskih skupin, ki se dobivamo na Rakovniku. Trenutno je teh skupin devet.
Zbrali smo se v cerkvici Marije Kraljice Miru, kjer je g. Mirko izpostavil Najsvetejše, mi pa smo molili rožni venec in se s prošnjami
obračali na Marijo. Vsako leto ji priporočamo naše zakone, družine,
naše duhovnike, našo domovino, naše rajne, tokrat pa smo še posebej
VARUJ NAS MATI
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prosili za mir v Ukrajini in da bi bili pogumni oznanjevalci krščanskih
vrednot v naši družbi. Počastili smo Marijo z litanijami in se v tihi
osebni molitvi pogovarjali z Jezusom v Najsvetejšem. Z veseljem pa
smo tudi zapeli Mariji na čast.
Po molitvi smo se zbrali okoli mize v Romarski hiši, kjer smo se
posladkali s prinesenimi dobrotami in si podelili, kako smo v skupinah preživeli čas od našega zadnjega srečanja. Veselimo se zakonskih
jubilejev in še posebej tega, da se mladi zakonci že povezujejo v nove
zakonske skupine.
Marija Kraljica Miru – prosi za nas!
DOGODKI OB MARIJI POMOČNICI

O

b prazniku Marije Pomočnice smo bili na Rakovniku priče blagoslovu novega don Boskovega trga. Pred cerkvijo se v dolžini
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višine cerkve razprostira nov in barvno lepo usklajen trg. Ob koncu
slovesnosti, ki jo je vodil murskosoboški škof Peter Štumpf, sta idejno
zasnovo trga predstavila ravnatelj skupnosti Peter Končan in arhitekt
g. Mlakar. Poleg izvajalcema (podjetje Dolinšek d. o. o in Žurbi d. o. o.)
gre glavna zahvala za opravljena dela ekonomu salezijanske skupnosti
Janezu Krncu, ki je bdel nad vsem delom. Po predstavitvi del je sledil
blagoslov, ki je bil glede na vreme še dodatno podprt od zgoraj.
IZLET ŠMARNIČARJEV V ČATEŠKE TOPLICE

L

etošnji zaključek šmarnic
je potekal v 2 delih. Najprej
smo imeli v cerkvi kviz, kjer
so otroci dokazali, da med sv.
mašo pozorno poslušajo in si
veliko zapomnijo. Nato smo se
odpeljali na izlet v terme Čatež, kjer smo cel dan užival v
vodnih radostih, predvsem pa smo bili navdušeni nad tobogani.

SPREJEM ANIMATORJEV

L

etos sta imeli šola za animatorje in animatorska
skupina kar 9 srečanj. Mladi
animatorji so se urili v sestavi kateheze, vodenju kateheze,
v pripravi in vodenju velikih
iger, delali so na povezanosti,
se podali na ogled lučk v stari
Ljubljani. Šlo jim je tako zelo
dobro, da so na kvizu na sprejemu animatorjev dosegli skoraj vse točke. Za nagrado oz. dobrodošlico ob prehodu iz pripravnikov v animatorje je vsak dobil animatorski
pulover, tisti najbolj pridni, ki so prišli prav na srečanja šole za animaVARUJ NAS MATI
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torje, pa še škatlo bonbonov in knjigo. S tem se je zaključila letošnja
šola za animatorje, ki se vrača naslednje šolsko leto z novo generacijo
mladih pripravnikov.
USTVARJENI ZA SLAVLJENJE – SREČANJE OTROŠKIH
PEVSKIH ZBOROV

S

veti Duh veje, kjer hoče in to nedeljo je močno zavel na Rakovniku.
V cerkvi Marije Pomočnice je potekalo že tradicionalno srečanje
otroških pevskih zborov iz vse Slovenije.
»To ni koncert, ampak je način, kako slavimo Jezusa,« je dejal Jure
Babnik ob začetku svete maše. In res smo ga slavili. Okoli 500 glasov
otrok in zborovodij iz 31 slovenskih župnij se je zbralo v svetišču Marije pomočnice na Rakovniku, kjer so skupaj z orkestrom pod taktirko
Tadeja Zalarja prepevali Gospodu na čast.
Sveto mašo je navdušeno vodil nadškof msgr. Stanislav Zore, ki nas
je v pridigi spomnil na delovanje Svetega Duha, čigar prihod smo slavili ravno na nedeljo. Izpostavil je tri dejavnike, ki nam kažejo, da Sveti
Duh deluje v našem življenju.
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Prvi je ta, da nas ni strah. Tu je mišljen strah, ki ohromi in nas zapira za drugega. Koliko izmed nas pozna sošolca, s katerim nihče v razredu ne govori. To pomeni, da nas je strah. Ko se ne bojimo drugačnosti
in je ne izključujemo iz družbe, takrat sodelujemo s Svetim Duhom.
Drugi dejavnik je veselje, ki ga nosimo globoko v sebi, ko naredimo
to, kar je potrebno storiti. To se kaže v najbolj vsakdanjih stvareh, ko je
potrebno vstati, narediti nalogo, oditi v službo, pospraviti … Predvsem
pa lahko najdemo pristno veselje v tem, ko ne odlašamo in se stvari
lotevamo sproti.
Tretji dejavnik pa je naše zavedanje in drža, da v sebi nosimo Boga.
Ko hodimo po svetu s tem zavedanjem, lahko drugi močno občutijo
in razumejo prisotnost Boga. Nadškof Zore je opozoril, da bo ta drža
nekatere močno privlačila, spet druge pa bo lahko tudi odbila, saj jim
prebuja lastno negotovost.
Ob koncu pridige je povzel, da so ponižnost, poštenost in dobrota
jezik, ki ga razume srce, ne pamet.
Ob tem se spominjam otrok, ki so med prepevanjem izpovedi Vere,
le to recitirali. Kakšen zanos je bilo ob tem čutiti. Recitirali so na glas,
z močnim glasom z navdušenostjo in vznesenostjo, kot da je izogvarjanje premalo in bi želeli eksplodirati in razmesti to vero med nas. Tako
kot verjetno deluje Sveti Duh, ko eksplodira v svoji Ljubezni in jo razprši na vse nas.
Zares smo ustvarjeni za slavljenje, pa naj bo to z našim petjem, igranjem, plesanjem ali pa z držo veselja, miru in sprejemanja drugega.
Nismo pa samo ustvarjeni, temveč tudi krščeni za življenje, ki je polno,
ki se veseli, ki se ne boji.
Na koncu nas je nadškof Stanislav Zore pospremil v dan s pristno
željo in blagoslovom, naj Sveti Duh najde prostor v nas in je rodoviten.
Naj odpira naša srca in življenja za druge.
Za konec nam je postavil zelo dobro vprašanje: Kako vemo, da Sveti
Duh deluje? Ko nihče med nami ne bo več izključen. Kaj menite, ali
pustimo Svetu Duhu, da deluje?
Kaja Šoštarič
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ZGODOVINSKA ZMAGA RAKOVNIŠKIH MINISTRANTOV

V

soboto, 11. 6. 2022, smo
imeli na Rakovniku tradicionalno srečanje ministrantov
naše dekanije. Letos se je srečanja udeležilo 6 župnij, tako da
je bila konkurenca kar močna.
Ministranti so zastopali barve
naslednjih župnij: Vič, Rudnik, Rakovnik, Ig, Brezovica in Dobrova.
Po uvodnem pozdravu dekana so se ministranti pomerili v kvizu. Letos so spoznavali sv. Ignacija Lojolskega in Jožeta Plečnika. Po napetem
ustnem delu so rezultati pisnega dela rakovniškim ministrantov prinesli zasluženo prvo mesto. Sledila je dobra malica, nato pa še turnir v
nogometu. Tu so naši fantje zasedli odlično 3. mesto, kar jim je zagotovilo tudi skupno 1. mesto ministrantskega srečanja.
SREČANJE MOŠKE SKUPINE

V

župniji Rakovnik je poleg
pestre ponudbe za mlade
končno zaživela tudi ponudba
za moške. Začelo se je s pobudo v ŽPS, da bi naredili nekaj
konkretnega, in sicer da bi se
na predvečer župnijskega praznika zbrali moški ter se malo pogovorili,
tako, po moško. Letos smo se odločili za kuhanje golaža v kotličkih in
privabili štiri skupine, ki so tekmovale za laskavi pokal. Na koncu smo
videli, da se je težko odločiti za najboljšega, tako da moramo dogodek
vsekakor ponoviti naslednje leto in ocenjevati napredek. Večer za moške je seveda zares uspel, trije odlični glasbeniki, Lenart in 2 Gregorja
pa so popestrili dogajanje. Seveda ni šlo brez debate, med katero se je
golaž še kuhal in skrbne skupine so imele vsaka svojega nadzornika, ki
je skrbno bdel nad njim. Pred ocenjevanjem nas je tako nagovoril župnik Mirko in za njim so besedo dobili še drugi, ki so povedali svoje izVARUJ NAS MATI 12
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kušnje s skupino za moške, ki, kot pravijo njeni člani, pomaga vsakemu
fantu ali očetu, da postane boljši moški in boljši oče. Pobuda na koncu
srečanja je bila, da si Rakovnik zasluži moško skupino in da se septembra zopet zberemo in se dogovorimo o vseh podrobnostih. Veseli smo
bili tudi dobre zasedbe salezijancev, ki so nas prišli pogledat in poklepetat z nami. Kaplan Janez je poskrbel za dostop do kuhinje in vseh stvari,
ravnatelj Peter pa je na koncu zmolil za zaključek debate in blagoslovil
golaž, ki smo ga potem poizkusili. Nekateri tudi večkrat. Moški so na
koncu tudi vse pomili in pospravili za sabo, tako da se prav lepo zahvaljujemo ekipi pomivalcev. Do ponovnega srečanja jeseni pa smo moški
vabljeni, da pomagamo pri kakšni aktivnosti v SMC, ko kaplan potrebuje še kakšno roko, recimo pri košnji, pospravljanju in podobnem.
PRAZNOVANJE IN ZAKLJUČEVANJE – ŽUPNIJSKI DAN

V

nedeljo, 12. 6., smo z obhajanjem svete maše zaključili z letošnjim veroučnim letom.
Ni bilo lahko leto, a smo z lepim
sodelovanjem otrok, staršev in
katehetov veselo prijadrali do
konca. Z veroukarji smo sodelovali pri sveti maši in vse je spremljalo lepo petje s kora. Po zahvalah je
kaplan Janez poklical še vse zavzete devetošolce, ki so prejeli darilo ob
zaključku osnovnošolskega verouka. Dokazali so, da birma ni mejnik
za odhod iz Cerkve, ampak blagoslovljen začetek odraslega krščanstva.
Pri maši pa smo praznovali tudi z mnogimi zakonci jubilanti, ki so
v letošnjem letu dopolnili od 10 do 60 let sklenjene zakonske zveze.
Z zakramentom svetega zakona zakonca povabita Boga v svojo zvezo.
Opažamo, da je v današnji družbi ob vseh preizkušnjah težko vztrajati,
zato še kako potrebujemo Božjo pomoč. Njihova prisotnost je pričevala, da je mogoče in glede na to, da se je zadnjih nekaj let poročilo
kar nekaj naših mladih župljanov, lahko upamo, da bomo še velikokrat
praznovali tako lepe jubileje.
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junij 2022, št. 6

UTRIP

Veselili smo se tudi prvega mesta naših ministrantov in po zaključku maše odšli na dvorišče SMC, kjer so nam zavzeti župljani že pripravili pogostitev. Bil je sproščen klepet ob mizah in veselje, da smo po
»koronskih letih« spet lahko takole skupaj. Otroci so napolnili igrišče
in preizkušali svoje možgančke in iznajdljivost v sobah pobega, ki so
ga pripravili animatorji in čas je kar prehitro minil.
Ob vsem tem velja zahvala vsakemu, ki je v tem letu karkoli naredil
za našo župnijsko skupnost. Naša pripravljenost odseva našo srčno željo, da bi skupaj gradili Božje kraljestvo.
Mihaela
KARITAS
Lepo pozdravljeni!
Slovenska Karitas vsako leto vabi vse bolnike, invalide in starejše
na romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. Letos je bilo to v soboto, 18.
junija. Kako lepo je, da imamo čut za naše starejše brate in sestre in jim
omogočimo srečanje pri Mariji na Brezjah.
Presenetila in užalostila nas je vest, da odhaja na novo zadolžitev
gospod župnik Mirko Simončič. Zelo ga bomo pogrešali, saj smo vsa
leta njegovega službovanja na Rakovniku z njim lepo sodelovali. Vedno je bil pripravljen poslušati, sodelovati in pomagati pri delu Župnijske Karitas Rakovnik. Bil je prijazen in sočuten do ljudi v stiski,
do starejših in bolnih in razumevajoč tudi do nas sodelavcev Karitas.
Gospod Mirko, hvala za vse Vaše delo, Vaše razumevanje, sodelovanje in pomoč. Naj Vam Bog povrne Vašo dobroto, srčnost, zavzetost
in razumevanje. Rakovniška Marija naj Vas varuje na Vaši nadaljnji
življenjski poti. Hvala za vse in obilo Božjega blagoslova.
V imenu sodelavcev Župnijske Karitas Rakovnik zapisala Marinka Gaberšek.

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK,
Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v juliju : četrtek, 14. 7. 2022, od 17.00
do 19.00. V avgustu dežurstva ne bo.
TRR: 02058-0253398959 NLB. Hvala za vsak dar!
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ALOJZIJ GONZAGA, 21. junij

I

zšel je iz plemiške družine Gonzaga, rodil pa se je 9. marca 1568 na
gradu Castiglione blizu Gardskega jezera. Vsi so se bali, da novorojenček ne bo preživel, tudi za mater so izgubili upanje. Otroka so
krstili v sili na ime Aluigi (Alojzij). Preživela sta oba. Pobožna mati je
otroka zgodaj naučila ‘umetnosti molitve’ in dobrote do revežev. Oče
pa ga je že v nežni otroški dobi začel uriti v vojaških spretnostih, ker
ga je določil za dediča mejne grofije. Vzel ga je s seboj v vojaški tabor,
kjer je bilo okolje vse prej kot zdravo za otroško dušo. Na srečo tam ni
ostal dolgo. Vrnil se je k materi in ob njej začel misliti na to, da bi svoje
življenje posvetil Bogu. Oče je svoja sinova Alojzija in Rudolfa poslal
na medičejski dvor v Firence, da bi se izobrazila v svetnih vedah. Med
bivanjem v tem mestu je Alojzij pred podobo Marijinega oznanjenja
naredil zaobljubo čistosti za vse življenje; v povračilo je od nje prejel
milost, da nikoli ni čutil skušnjave zoper čistost, kot je sam povedal.
Ko mu je bilo dvanajst let, si je izbral geslo »Kaj je to za večnost« in v
luči tega gesla je vse presojal. Skoraj dve leti je skupaj s starši in z bratom preživel na španskem dvoru. Tam je živo začutil, da ga Bog kliče
k jezuitom. 25. novembra 1585 je sedemnajstletni Alojzij vstopil v jezuitski noviciat v Rimu. V Družbi Jezusovi je preživel šest let in ves čas
je bil vsem vrstnikom pa tudi starejšim članom reda vzor pobožnosti
in zvestobe redovnim pravilom. V letih 1590 in 1591 je stregel kužnim
bolnikom in se tudi sam okužil. Umrl je v noči med 20. in 21. junijem
1591, star komaj triindvajset let.
IRENEJ (HOTIMIR) LYONSKI, 28. junij

I

renej je bil po rodu iz Male Azije. Najbrž je bil doma iz mesta Smirne, ker v nekem svojem pismu omenja, da je ‘kot otrok’ poslušal tamkajšnjega škofa sv. Polikarpa. Ta je umrl kot mučenec leta 155, zato
sklepamo, da se je Irenej rodil med letoma 130–140. Že v mladosti se je
spreobrnil h krščanstvu in se v veri temeljito izobrazil, kar dokazujejo
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njegovi kasnejši spisi. Tiste čase je cvetela trgovina med Malo Azijo in
Galijo, sedanjo Francijo, kar je pospeševalo tudi misijonsko sodelovanje. Misijonarji iz Male Azije so hodili oznanjevat evangelij na Zahod
in med njimi je bil tudi mladi Irenej, ki se je nekaj časa mudil v Rimu,
od tam pa je odpotoval v južno Galijo. Okoli leta 160 ga že najdemo
v Lugdunu ob reki Ron. Najprej je deloval kot duhovnik, kasneje, po
mučeniški smrti škofa Potina leta 177, pa je postal njegov naslednik
na škofovskem sedežu. Bogoslužni in oznanjevalni jezik cerkvenega
občestva v tem galskem mestu je bila grščina. V tem jeziku je Irenej
tudi pisal. Njegovo največje in najpomembnejše delo nosi naslov Zoper
herezije (krive vere) in obsega pet knjig. Sodobniki svetega Ireneja so
hvaležno sprejemali modrost njegovih knjig, niso pa zapisovali podatkov o tem velikem škofu. Tako ni nikjer zapisano niti leto smrti in niti
dejstvo, ali je res umrl kot mučenec, kar naj bi se zgodilo leta 202.

BESEDA SLOVESA ŽUPNIKA MIRKA

S

poštovani župljani in vsi, ki prebirate gasilo Varuj nas, Mati!
Devet let smo skupaj prebirali to glasilo in gradili prijateljske
vezi v župniji Rakovnik!
Vesel sem, da sem lahko bil in živel z vami.
Hvaležen sem vsem skupinam, ki ste skupaj
z menoj gradili to skupnost pod Golovcem.
Marija Pomočnica kristjanov naj vas še naprej
podpira in gradi. Hvaležen sem vam, da sem
lahko bil med vami. Prosim vas, da z enako odprtostjo sprejmete mojega naslednika g. Jožeta
Brečka. Največje veselje mi bo, če ga boste sprejeli vsaj tako, kot sem bil sprejet sam.
Z lepimi spomini vas bom ohranil in vam zagotavljam redni molitveni spomin.
hvaležni župnik Mirko Simončič
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POZDRAVLJENI!

P

oleg zaključnih dni šole in političnih komentarjev je trenutno ena
najbolj pogostih tem pogovorov vprašanje »Kam boste pa vi šli na
počitnice?« No, morje, oratorij, pa … za nas, starejše, je pa najbolj zaželena »destinacija« prijetna senca. Načrti so narejeni, vendar po navadi ostane še dovolj dni, da si prosti čas zapolnimo tudi kako drugače.
Ker je naša knjižnica svet v malem, nam ponuja ideje tudi za ta »drugače«. Zakaj ne bi skupaj spoznavali
zanimivosti in posebnosti Slovenije, saj je naša dežela
tako majhna, da lahko to počnemo vsak vikend in smo
zvečer že doma.
Vsak izlet je lahko tudi družinsko romanje. Kam na
pot, nam predlagajo knjižni vodniki, npr. K Mariji na izlet: 30 idej za družinsko romanje do Marijinih cerkva. Veliko je tudi vodnikov po posameznih poteh naših vzornikov, npr. Slomškova pot: priročnik za pešpotnike in romarje, lahko pa obiščete tudi katero od Sto najlepših cerkva na Slovenskem.
Kar nekaj polic je namenjenih vodnikom po vsej Sloveniji in njenih
posameznih krajih. Izberete lahko obiske posameznih pokrajin, na polici je zbirka knjižnih vodnikov o Gorenjski, Notranjski, Goriških Brdih,
Celju, Štajerski, Savinjski dolini … Lahko obiščete tudi Naravne znamenitosti Slovenije ali celo samo slapove s pomočjo vodnika Slapovi v Sloveniji. Če pa se raje posvetite kulturi, bodo zelo zanimive za vas Kulturne
poti: od Aljaža do Župančiča ali Sto muzejev na Slovenskem. Izberete lahko tudi Slovenske domačije: petdeset izletov po dediščini ali (za ljubitelje
kvalitetne vinske kapljice) Vodnik po slovenskih vinorodnih okoliših.
Za družine z otroki so zelo uporabni Kekčevi izleti: 50 družinskih potepov
po hribih in dolinah, pri katerih je težavnost prilagojena otroškim močem.
Priporočila bi tudi kvalitetna otroška popotniška vodnika Irene
Cerar Pravljične poti Slovenije in Pravljične poti v zgodovino, kjer je z
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vsakim
izletom povezana
tudi pravljica
ali zgodba. Za
družine z malo
večjimi otroki
pa je zakladnica idej za izlete (in tudi drugače prijetno branje) knjiga Jakoba Kende
Transferzala.
Tudi na policah za novosti je kar nekaj zanimivega branja. Enzo
Bianchi je napisal življenjepis Artemij Zatti, sorodnik ubogih. Letos
aprila mu je papež Frančišek odprl pot k razglasitvi za svetnika. Italijanski emigrant postane bolničar in do smrti skrbi za bolnišnico, lekarno, ki pripada bolnišnici, in za bolnike. Življenjska pot, ki na videz ni
nič velikega in posebnega. V resnici pa je njegovo življenje potrditev,
da tudi sedaj v tem razčlovečenem svetu delujejo božji ljudje, ljudje, ki
prinašajo s seboj božje kraljestvo. Kot težak tuberkulozni bolnik se je
Mariji Pomočnici zaobljubil, da bo svoje življenje posvetil skrbi za bolnike. Ozdravel je, postal salezijanec in res požrtvovalno živel za svoje
poslanstvo do smrti. Celo življenje se je k bolnikom vozil s kolesom in
vedno je bil dobre volje. Se spomnite pokojnega gospoda Franca Drobniča? Zelo me spominja nanj.
Druga knjiga, ki jo želim predstaviti, pa je leposlovna. Tamara Bach
je napisala mladinski roman z naslovom Ostanki poletja. Ali lahko
tako različni deklici, ki izhajata iz različnih okolij – ena iz pretirano
skrbne družine, druga zaradi okoliščin v družini pozabljena, ena skoraj
odrasla, druga še otrok – postaneta prijateljici in opora druga drugi?
Skupna jima je osamljenost, pa tudi sposobnost, da dopolnjujeta druga
drugo. Le kaj jima bo prineslo poletje?
Opozorila bi tudi na knjigo Aarona Kheriatya Depresija ni greh.
Avtor poudarja velik pomen vere in zakramentov za zdravljenje te bolezni. Vsem, ki so v stiku z bolniki, pa predaja znanje, kako pomagati,
kako jim nuditi pomoč in tolažbo.
Lucija, Salezijanska knjižnica Rakovnik
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JUNIJ 2022
ČET, 2. 6.: ob 20.00 koncert OŠ Oskarja Kovačiča.
PET, 3. 6.: prvi petek; obisk bolnikov; pri sv. maši izročitev Jezusovemu Srcu.
SOB, 4. 6.: prva sobota; pri sv. maši izročitev Marijinemu Srcu; šmarničarji in koledniki gredo na izlet v terme Čatež.
NED, 5. 6.: binkošti – prva nedelja v mesecu, nabirka je namenjena za obnovo
svetišča v pripravi na 100 let posvetitve; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30
in ob 18.30; pri sv. maši ob 10.30 je sprejem novih animatorjev; po sv.
maši ob 10.30 je nedeljska kava in prigrizki v SMC-ju ter igre z izivi za
novo sprejete animatorje; ob 15.00 v cerkvi srečanje otroških pevskih
zborov s sv. mašo, ki jo vodi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
PON, 6. 6.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 9. 6.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino; v SMC piknik za dekliške odbojkarske ekipe.
PET, 10. 6.: v SMC piknik za mlajše in srednje nogometaše, zakonsko skupino iskrice in animatorje ŠAP in AS skupine.
SOB, 11. 6.: ob 9.00 dekanijski ministrantski kviz; odbojkarice gredo na turnir v
SMC Maribor; zvečer moški večer ob kuhanju golaža in duhovnem
nagovoru župnika Mirka.
NED, 12. 6.: sveta Trojica – jubilanti, zaključek veroučnega leta; sv. maše ob 7.30,
9.00, 10.30 in ob 18.30; pri sv. maši ob 10.30 praznujemo župnijski
dan, srečanje jubilantov in zaključek veroučnega leta; pri sv. maši sodelujejo veroučenci; veroučenci 9. r. prejmejo priznanje za zvesto obiskovanje verouka; po sv. maši je skupni agape, pogostitev na igrišču
mladinskega centra.
PON, 13. 6.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
TOR, 14. 6.: zaključni piknik za birmance in njihove starše.
SRE, 15. 6.: katehetski odbor in evalvacija.
ČET, 16. 6.: praznik sv. Rešnjega telesa in krvi; svete maše ob 6.00, 7.30, 9.00,
18.30; pred večerno sv. mašo ni adoracije, je samo molitev; po večerni
sv. maši je telovska procesija z Najsvetejšim.
PET, 17. 6.: animatorji gredo na pripravljalni vikend za oratorij v Ankaran in se
vračajo v nedeljo popoldne.
SOB, 18. 6.: romanje družin na Kurešček (odhodi: 13.00 – Želimlje, 14.00 – Golo;
ob 15.00 molitev pri Mariji in ob 16.00 sv. maša na prostem).
NED, 19. 6.: 12. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in ob 18.30; pri
sv. maši ob 10.30 je zahvalna sv. maša za župnika Mirka in slovo od
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PON, 20. 6.:
SRE, 22. 6.:
ČET, 23. 6.:
PET, 24. 6.:
SOB, 25. 6.:
NED, 26. 6.:
PON, 27. 6.:
SRE, 29. 6.:
ČET, 30. 7.:

njega; po sv. maši je za vse manjša pogostitev v mladinskem centru, se
priporočamo za pecivo.
po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; popoldne je
piknik za otroški in mlajši mladinski pevski zbor.
ministranti voditelji imajo zvečer vrednotenje leta.
uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino; po večerni sv. maši je srečanje zborovodij.
najmlajša zakonska skupina gre v Veržej na duhovni konec tedna.
dan državnosti.
13. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in ob 18.30.
po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
praznik apostolov Petra in Pavla; svete maše ob 6.00, 7.30, 9.00 in ob
18.30.
uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.

JULIJ 2022
PET, 1. 7.: prvi petek – posvetitev Jezusovemu Srcu in obisk bolnikov in starejših
na domu.
SOB, 2. 7.: prva sobota; sv. maša ob 7.00, 10.00 in 18.30; posvetitev Marijinemu
Srcu.
NED, 3. 7.: 14. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 4. 7.–PET, 8. 7.: prvi teden oratorija; vodita Tina in Mojca.
PON, 4. 7.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 7. 7.: otroci gredo na oratoriju na izlet z vlakom v Stično; uro pred sv. mašo
molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 10. 7.: 15. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; 1. uskovniški teden za animatorje – Pohorje); pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo
otroci in animatorji 1. tedna oratorija.
PON, 11. 7.–PET, 15. 7.: drugi teden oratorija; vodita Vid in Tinkara.
PON, 11. 7.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 14. 7.: otroci imajo na oratoriju celodnevni izlet in veliko igro v centru Ljubljane; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 17. 7.: 16. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv.
maši ob 10.30 sodelujejo otroci in animatorji 2. tedna oratorija.
PON, 18. 7.–PET, 23. 7.: tretji teden oratorija; vodita Žiga in Blaž.
PON, 18. 7.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
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ČET, 21. 7.: otroci gredo na oratoriju z vlakom na izlet do Trebnjega in nazaj; uro
pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine
in domovino.
SOB, 23. 7.: oratorijski izlet – predvidoma v Mirabilandijo.
NED, 24. 7.: 17. nedelja med letom – Krištofova nedelja; sv. maše ob 7.30, 9.00,
10.30 in 18.30; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo otroci in animatorji 3.
tedna oratorija; 2. uskovniški teden za animatorje.
PON, 25. 7.–PET, 29. 7.: četrti teden oratorija; vodita Andraž in Domen.
PON, 25. 7.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 28. 7.: otroci gredo na oratoriju na izlet v Novo mesto; uro pred sv. mašo
molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino;
uskovniški dnevi za odrasle (UDO).
NED, 31. 7.: 18. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; pri sv.
maši ob 10.30 sodelujejo otroci in animatorji 4. tedna oratorija; uskovniški teden 23+.
AVGUST 2022
PON, 1. 8.–PET, 5. 8.: 1. teden varstva v SMC Rakovnik.
PON, 1. 8.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 4. 8. uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
PET, 5. 8.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in starejših na domu.
SOB, 6. 8.: prva sobota; sv. maša ob 10.00 in 18.30; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 7. 8.: 19. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; 3. uskovniški teden za animatorje (od 8. 8. do 15. 8.).
PON, 8. 8.–PET, 12. 8.: 2. teden varstva v SMC Rakovnik.
PON, 10. 8.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 11. 8.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 14. 8.: 20. nedelja med letom; sv. maše 7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30.
PON, 15. 8.: Marijino vnebovzetje – velik šmaren, slovesni praznik; sv. maše ob
7.30, 9.00, 10.30, 15.00 in 18.30.
PON, 15. 8.–PET, 19. 8.: 3. teden varstva v SMC Rakovnik (športne počitnice).
ČET, 18. 8.: uro pred večerno sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 21. 8.: 21. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30.
PON, 22. 8.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
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ČET, 25. 8.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
SOB, 27. 8.: izlet za animatorje SMC-jev v don Boskove kraje in obisk Gardalanda
(do PON, 30. 8.).
NED, 28. 8.: 22. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; romarski
shod na Kureščku.
PON, 29. 8.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
SEPTEMBER 2022
ČET, 1. 9.: začetek šolskega leta; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za
duhovne poklice, družine in domovino.
PET, 2. 9.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in starejših na domu.
SOB, 3. 9.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu; sv. maše ob 7.00, 10.00 in
18.30; v Želimljem Animatlon-tek čez ovire za animatorje; Gregor
Markelc bo tam pri sv. maši izpovedal večne zaobljube.
NED, 4. 9.: 23. nedelja med letom – angelska; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in
18.30.
PON, 5. 9.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 8.9.: praznik Marijinega rojstva – mali šmaren; sv. maše ob 6.00, 7.30, 9.00
in 18.30.
ČET, 8. 9.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, družine in domovino.
NED, 11. 9.: 24. nedelja med letom – praznik posvetitve cerkve; sv. maše ob 7.30,
9.00, 10.30 in 18.30; slovesna sv. maša ob jesenskem romarskem shodu
ob 15.00.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE
Emanuela Barić
Benjamin Lavrič
Mark Badovinac

Pavlina Sitar
Nal Salkić
Enej Jerman

David Grum Sajko
Sofia Ana Krmc

V VEČNOST SO SE PRESELILI
Rudolf Eberl, 1948
Srečko Anžur, 1961
Janez Novak, 1936
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Marjeta Menart, 1948
Vladimir Škrilac, 1956
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Skrbno izrabljajte čas.
Ef 5,16

Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana

ŽUPNIJSKA
KARITAS RAKOVNIK

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

Uskovniški tedni 2022:
11. 7.–16. 7. 2022:
Pohorje (UT1)

dežurstvo v juliju:
četrtek, 14. 7. 2022,
od 17.00 do 19.00.

25. 7.–30. 7. 2022:
Uskovnica (UT2)
1. 8.–6. 8. 2022:
Uskovnica (UT 23+)

TRR: 02058-0253398959 NLB.
Hvala za vsak dar.

8. 8.–14. 8. 2022:
Uskovnica (UT3)

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

