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Mr 8,27–35

VERE NI BREZ (KRIŽANE) LJUBEZNI

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

bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?« Raoul Follereau 
v eni svojih knjižic piše, kako je neki »neoporečen« kristjan ob koncu 
življenja prišel pred Boga in mu dejal: »Gospod, vse življenje sem ti 
zvesto služil. Moje roke so čiste.« Bog pa mu je nato rekel: »Res so či-
ste, vendar so tudi prazne.« Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo 
med nami, ki živi svoje krščanstvo površno, brezosebno, iz navade. Je-
zusovo vprašanje učencem v današnjem evangeliju: »Kaj pa vi pravite, 
kdo sem?« je namenjeno slehernemu od nas. »Kaj praviš, kdo je Jezus 
Kristus?« To terja od nas oseben, enkraten in tudi obvezujoč odgovor, 
ki ga ne bomo izrekli z jezikom, temveč s svojim življenjem – hodeč po 
Jezusovi poti, nad katero se razteza senca križa. Jezus nam daje vedeti, 
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da njegov odhod v trpljenje in smrt ni samo njegov, temveč tudi vseh 
tistih, ki hočejo v veri hoditi za njim. Tu dobi Jakobov nauk o veri in de-
lih svojo dejansko neizpodbitnost. Vera brez trpljenja ni krščanska vera. 
Vera, ki hoče le rešiti in ne izgubiti, bo vse izgubila. Reševati sebe je se-
bičnost, egoizem, nezdružljiv z vero, ki je ni mogoče ločiti od ljubezni.

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

Po: S. Čuk, Misli srca

MOČ BESEDE

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter 
mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je 

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

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

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

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

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

Po: Bogoslužno leto B

NAJINI OTROCI IN STARI STARŠI

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

prikazujejo prigode iz svojega otroštva. Tako večkrat s svojo prepro-
stostjo pripomorejo, da se družinske 
vrednote oblikujejo daleč stran od ma-
terialistično usmerjenega sveta. Ob iz-
kušnjah npr. skromnega obdarovanja 
ob praznikih prinašajo vnukom nove 
predstave o življenju.

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

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

Nepretrgano poudarjanje, da so starši bistveni za otrokov razvoj, 
se nanaša tudi na odnose s starimi starši. Starši bodo nenehno dolo-
čali pravila tudi pri vzgojnih prijemih starih staršev. »Ne kupujta mu 
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ničesar, ne razvajajta ga, spat ob osmih, vztrajajta pri pospravljanju, 
računalnik le uro na dan ipd.« − ob tem bosta oba od staršev trčila ob 
svoja občutja iz otroštva. Ne prebudi se le tisto, česar sama nista do-
življala ob morda prezaposlenih starših, ampak tudi vsa čustva, ki so 
ostala neuslišana. Postavljanje meja do starih staršev bo izpostavljalo 
njuno ranljivost, otroško ranljivost, ki bo njiju zahtevala, da sebe kot 
moškega in žensko še razvijata. Zakaj se z mamo ne morem dogovoriti, 
kdaj lahko pride na obisk, in toleriram nenapovedane »vdore« le zato, 
da bi videla vnukinjo? Zakaj ne morem zaščititi naše družine in po-
vedati, kaj si želimo, tudi ko čuva otroka? Zakaj vedno »kleknem« kot 
majhna punčka, ko pridem iz službe k njima po otroka in jih čakam, 
da se skupaj še naigrajo? 

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

Po: Nataša Rijavec Klobučar, Otrok in družina, 2006

VEROUK

Začetek verouka je 12. septembra 2022. 
Vpis za veroučence od 1. do 8. r. je v ponedeljek, 5. 9., in v torek, 6. 

9., od 16.30 do 18.00. Ob vpisu starši izpolnijo in podpišejo vpisni list. 
Ob vpisu v 1. r. verouka ali ob prvem vpisu na Rakovniku, OBVEZNO 
PRINESITE KRSTNI LIST, ČE OTROK NI KRŠČEN NA RAKOVNI-
KU.

RAZRED DAN URA KATEHET IN UČILNICA

1. RAZRED
TOREK 16.30 s. Ivanka učilnica II
ČETRTEK 17.30 s. Ivanka učilnica II
PETEK 15.30 s. Ivanka učilnica II

2. RAZRED
PONEDELJEK 16.30 s. Ivanka učilnica II
TOREK 17.30 s. Ivanka učilnica II
ČETRTEK 15.30 s. Ivanka učilnica II

3. RAZRED
PONEDELJEK 17.30 s. Ivanka učilnica II
TOREK 15.30 s. Ivanka učilnica II
PETEK 16.30 s. Ivanka učilnica II
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4. RAZRED
PONEDELJEK 15.30 s. Ivanka učilnica II
ČETRTEK 16.30 s. Ivanka učilnica II
PETEK 14.30 s. Ivanka učilnica II

5. RAZRED
TOREK 17.30 žup Jože učilnica I
ČETRTEK 15.30 žup Jože učilnica I
ČETRTEK 16.30 žup Jože učilnica I

6. RAZRED
TOREK 16.30 s. Majda učilnica III
TOREK 17.30 s. Majda učilnica III
ČETRTEK 16.30 s. Majda učilnica III

7. RAZRED
PONEDELJEK 16.30 Martin učilnica III
PONEDELJEK 17.30 Martin učilnica III
PETEK 16.30 Martin učilnica III

8. RAZRED
BIRMANCI

TOREK 15.30 kpl Janez učilnica I
TOREK 16.30 kpl Janez učilnica I
ČETRTEK 15.30 kpl Janez učilnica III

9. RAZRED
 

PONEDELJEK 16.30 Mihaela kabinet 
mladina

TOREK 17.30 Mihaela kabinet 
mladina

ZVONČKI =
PREDŠOLSKI SREDA 17.00 V dogovarjanju Kabinet 

mladina

MLADINSKI 
VEORUK

1. IN 2. LETNIK
ČETRTEK 
ob 19.30

Mihaela 
Žnidaršič,
kpl Janez

kabinet 
mladina

3. L. – DO 
KONCA 
FAKULTETE

Vili Svarc sdb kabinet 
ministranti

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

VERSKO ŽIVLJENJE V ŽUPNIJI: pomembno je, da otroci z žu-
pnijo tudi živijo in se vključujejo. Zelo priporočam vključevanje v pev-
ske zbore  /otroški, mlajši mladinski/; za glasbenike deluje orkester; 
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za fante vključevanje v ministrantsko skupino; pripravljamo tudi ra-
zne počitniške programe (oratorij) in druge dejavnosti. O vseh progra-
mih in urnikih vas bomo redno obveščali v župnijskem glasilu in na 
naši spletni strani. 

MLADINSKI CENTER: je v pritličju stavbe. Programi, ki jih ob-
javljamo z novim šolskim letom, so primerni za otroke in tudi za odra-
sle! Vse programe najdete na: www.rakovnik.si/programi, kjer se lahko 
prijavite. Za otroke priporočamo športne treninge: nogomet, košarka 
in odbojka za dekleta in druge krožke; slaščičarski, modelarski, Lego 
robotika … Vsak dan ste vabljeni tudi v igralnico in na zunanja igrišča 
in igrala: SMC je vsak dan odprt od 14.00 do 21.00. Vse dodatne infor-
macije dobite na tel. številki 041/691 079 (kpl Janez) ali nam pišite na 
e-mail: smc@rakovnik.si.

HVALA ŽUPNIKU MIRKU ZA 9 LET,  
KI JIH JE DAROVAL ŽUPNIJI RAKOVNIK

Ob koncu šolskega in veroučnega leta smo se uradno poslovili od 
našega župnika Mirka Simončiča, ki mu je bila dodeljena nova služba 

https://www.rakovnik.si/programi
mailto:smc@rakovnik.si
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– skrb za bolne v skupnosti na Trsteniku. V voščilu smo večkrat slišali, 
da je bil za nas kot oče. In res. Kakor oče in mati sprejmeta vsakega 
otroka, ki jima je dan, tako pravi župnik, da je hotel sprejeti in imeti 
rad vsakega farana obeh župnij Rakovnik in Barje. Na koncu sv. maše 
je več predstavnikov skupin izreklo svojo zahvalo in hvaležnost v ime-
nu vseh župljanov. Zahvalili so se: Tomaž v imenu župnije, Mirko An-
žel v imenu pevskega zbora, Blaž v imenu animatorjev, ravnatelj Peter v 
imenu salezijanske skupnosti Rakovnik in Emilija v imenu zbora Glas 
veselja in družin. Ob zaključku je lepo zadonela zanj napisana in nje-
mu posvečena pesem. Zahvale so se vrstile tudi ob pogostitvi zunaj in v 
jedilnici Majcnove hiše. Kot pravi pesem, ti iz srca želimo, dragi Mirko: 
Bog Vas živi, dragi Mirko ... za dobroto, vztrajnost, srčnost, delavnost 
in mir Rakovnik Vam kliče HVALA, dobri naš pastir.

NAGOVOR OB SLOVESU OD ŽUPNIKA MIRKA

Dragi Mirko,
tvoja aktivnost v teh devetih letih v naši župniji je bila neizmerna. 

Razdajal si se kot župnik dveh župnij, kot dekan, duhovni voditelj, orga-
nizator na vseh področjih pestrega župnijskega življenja na Rakovniku.

Vemo, da tvoja gonilna sila izhaja iz don Boskove dediščine, kot je 
prvi don Boskov naslednik Mihael Rua leta 1854 ob začetkih obliko-
vanja salezijanske družbe, ko je don Bosko v svoji hiši zbral prve štiri 
kandidate, zapisal v svoj dnevnik: “Predloženo nam je bilo, da naj z 
Božjo pomočjo in ob priprošnji sv. F. Saleškega napravimo poskušnjo 
za praktično vajo ljubezni do bližnjega, da bi pozneje prešli k obljubi in 
da bi nato, če bo mogoče in primerno, storili obljubo Gospodu.”

Torej, Mati Marija, Don Bosko in tvoj angel Mihael ti stojijo ob tvoji poti …
Smo v življenjski dobi, ko je tudi telesno zdravje pomemben de-

javnik in Božja volja je, da te predstojniki pošiljajo na novo aktivno 
dolžnost, verjetno pa malo manj stresno, vemo pa, da te bodo od Tr-
stenika do Gorič in Golnika zagotovo razgrabili.

Spomniš se dr. Valterja Dermote, ki je poučeval pedagogiko … ko 
sva bila (1967) sošolca v gimnaziji … ti v tretjem, jaz v prvem letniku, 
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in je izjemo cenil dr. Antona Trstenjaka, ki je zapisal: »Pravo dobroto 
v srcu imamo le, če smo zmožni gojiti samo dobre misli in dobra ču-
stva, brez sence zamerljivosti, užaljenosti, zagrenjenosti, opravljivosti, 
kaj šele maščevalnosti do drugih ljudi, do bližnjega in daljnega.« Tako 
je tudi tvoje življenjsko vodilo!

Dragi Mirko, v imenu vseh župljanov, ti povem, da smo ti neizmerno 
hvaležni. Obljubimo, da te bomo pri tvojih novih zadolžitvah spremljali 
v molitvi, vse pa bo naredila naša mama Marija in tvoj angel Mihael.

Za spomin pa ti poklanjamo skromno darilo,
	z pohodne palice za sprehode po lepi Gorenjski
	z poživitveni odmerek in
	z še nekaj ostanka v kuverti … za tvoje osebne potrebe.

Tomaž Okorn, predsednik ŽPS Rakovnik

NAJ PROSTOVOLJCI LETA Z RAKOVNIKA
Ob koncu junija je bila slovesna podelitev nagrad za naj prosto-

voljce leta. Iz župnije in mladinskega centra so bili letošnji nagrajenci: 
Vika, Andrej, Karmen, Blaž, Rok in Mojca. Predsednik države g. Borut 
Pahor se je vsem nagrajencem zahvalil za vse njihovo zastojnsko in 
velikodušno opravljeno delo, hkrati pa jim je zaželel veliko blagoslova 
na njihovi nadaljnji poti 🥳🤝🏆.
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ORATORIJ 2022 – ZA BOŽJO SLAVO (SV. IGNACIJ LOYOLSKI)

Bliža se avgust in s tem konec letošnjega rakovniškega oratorija. Vsi 
smo že rahlo utrujeni in bomo odšli na zaslužen počitek. Ko ob 

tem gledamo čez vse štiri tedne oratorija, vidimo, kako krasen je bil.
Koliko otrok in animatorjev se je zvrstilo. Koliko smeha in spo-

minov je ostalo. Vse to zares odtehta tisto utrujenost, ki vedno pride 
zraven. Letos smo bili tudi mednarodno obarvani. Tekom celotnega 
oratorija so bili z nami otroci iz Ukrajine. Zadnji teden so se nam pri-
družile še Poljakinje in naš misijonar iz Vietnama, Joseph. Se vidi, kako 
Bog preko oratorija poveže ljudi. Šele na koncu se ponavadi zavemo, 
koliko to pomeni.

Letos smo imeli novost – oratorijski izlet. En dan v tednu smo si 
izbrali in smo vsi skupaj odšli na potep z vlakom. Obiskali smo Stično, 
Trebnje in Novo mesto. En teden pa smo se ustavili v Ljubljanskem ži-
valskem vrtu. Vidi se, da je ta sprememba požela ogromno navdušenja 
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med otroki. Preprosto so uživali in s tem animatorjem dali vedeti, da si 
takih izletov še obetajo.

O navdušenju nad oratorijem govori tudi statistika obiskov. Prvi te-
den smo imeli 200 domačih otrok, 14 iz Ukrajine in 40 animatorjev, 2. 
teden 218 domačih otrok, 10 iz Ukrajine in 56 animatorjev, 3. teden 
188 domačih otrok, 12 iz Ukrajine in 45 animatorjev ter 4. teden 165 
domačih otrok, 14 iz Ukrajine in 37 animatorjev. Tolikšna udeležba 
nam daje motivacijo za naprej. Želimo le najboljše za otroke. Če si do-
volim lastno oceno, bi rekla, da nam je to tudi kar uspelo. Za konec pa 
gre zahvala tudi vam, spoštovani starši, da ste nam zaupali vaše otroke. 
Hvaležna sem za iskrene in lepe nasmehe v jutranji sprejemnici, kjer 
ste se vsako jutro za trenutek ustavili in se poslovili od svojih otrok.

Ob vsem tem je kar težko napisati uvodnik za zadnji teden. Bo kar 
razlika, ko naslednji teden ne bo več tolikšnega otroškega vrveža v pro-
storih Salezijanskega mladinskega centra. Upam, da bodo otroci še na-
prej imeli lepe počitnice in da bodo spočiti pripravljeni na novo šolsko 
leto. Naj lepi spomini na letošnji oratorij ostanejo tudi, ko bodo otroci 
razlagali, kako so preživeli počitnice.

Kaja Šoštarič, mladinska delavka

POČITNIŠKO VARSTVO V AVGUSTU

Kar tri tedne v avgustu se je v našem mladinskem centru razlega-
lo razigrano vzdušje počitniškega varstva. Vsak dan med 7.00 in 

17.00 so se otroci z animatorji igrali, ustvarjali, tekmovali v ročnem no-
gometu in hokeju ter se na sploh imeli fino. Prvi teden je bil predvsem 
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ustvarjalno obarvan, saj smo izdelovali sveče iz čebeljega voska, barvali 
panjske končnice in risali s pihanjem barve. Kljub temu smo našli tudi 
čas za sprehod po Golovcu, veslanje in raziskovanje različnih poklicev 
v Minicity Ljubljana. Drugi teden ni manjkalo zanimivih dejavnosti, saj 
smo obiskali Ljubljanski živalski vrt, se kaj novega naučili o čebelah, se 
družili ob tabornem ognju ter se posladkali s penicami. Zadnji teden 
varstva je bil najbolj razgiban, saj je šlo za športni teden. Poleg spozna-
vanja različnih športov in treniranja mišic z veslanjem po Ljubljanici pa 
smo našli tudi čas za ohladitev na bazenu na Kodeljevem.

Klavdija Žnidaršič, mladinska delavka

ANIMATORSKI IZLET V TORINO

Prvi dan izleta in romanja animatorjev v don Boskove kraje smo si 
ogledali don Boskov rojstni kraj🏡⛪ . Lep vtis je na nas naredila 

bazilika vstalega Kristusa in vzdušje seveda, ki je na teh izletih nekaj 
najboljšega 👍😎. Veseli smo bili tudi slovenskega sprejema našega no-
vinca Danijela, ki nas je lepo sprejel. 👍😀.

Drugi dan nas je pot vodila v srce💒 salezijanske karizme v Val-
docco v Torinu.  Pri izvirih smo spoznavali »laboratorij« svetosti😇. 
Don Bosko pravi tudi nam, da je svetost v tem, da smo vedno veseli, 
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😀da študiramo 📖in molimo🙏. Vse te tri stvari smo danes počeli, 
zato upamo, da se nas je kaj prijelo. 👍V lepem spominu nam bo ostal 
tudi obisk mesta Chieri in centra Torina ter seveda obisk oratorija 🤸 ter
dobra hrana🍝🧀🍕

Iz Torina smo se tretji dan odpravili v Morneze, v rojstni kraj sv. 
Marije Dominike, ustanoviteljice sester Hčera Marije Pomočnice� . 
Sprejem je bil spet slovenski, zahvaljujoč sestri Mojci Pipan, ki v tem 
kraju vodi dom duhovnih vaj👌👍. Skozi Morneško okno smo se tako 
Jezusu zahvalili tudi za izjemen sprejem in vodenje sester po teh svetih 
krajih. Pred nami pa je bil še zadnji dan poti in veselja🎢🎡.

Zadnji dan popotovanja in romanja smo zaključili v Gardalandu 🎪
🎡🎢🎠. Kljub obilici adrenalina čez dan nam je ostalo ogromno ve-
selja še za pot domov, ki smo ga izrazili ob podelitvi, kako nam je bilo 
na izletu in ob petju 🎶 ob spremljavi kitar🎸🪕. Vsi smo se strinjali, 
da se drugo leto spet kam odpravimo. 👍😀

ANIMATLON IN VEČNE ZAOBLJUBE  
GREGORJA MARKELCA SDB

#Animatlon# � 🤸že nekaj let privablja na stotine animatorjev iz cele 
Slovenije. Ob koncu oratorijskega dogajanje je to prava sprostitev za 
animatorje. Z Rakovnika smo letos nastopili v kar dveh skupinah 💪
💧. Pred tem smo se veselili večnih zaobljub salezijanca Gregorja Mar-
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kelca. Za svoje geslo si je izbral evangelske besede, s katerimi ljudje 
spodbujajo slepega berača Bartimaja, naj gre k Jezusu: Pogum, vstani, 
kliče te! S tem stavkom je hotel vsem nam sporočiti, da so tudi za nas 
salezijanci, mladi in sploh vsi ljudje lahko spodbuda in pomoč na naši 
poti za Gospodom. Po končani slovesnosti so se mladi odpravili na 
pot preživetja, ki so jo pred tem več dni skrbno pripravljali animatorji 
s cele Slovenije pod vodstvom Jureta Babnika. Srečanje so zaključili s 
piknikom in veselim rajanjem 🌭🥓🍔🧃🥤👍😀.

HVALEŽNI ZA 80 LET ŽIVLJENJA  
ALOJZIJA SLAVKA SNOJA SDB

Ob romarskem shodu, na praznik Marijinega Vnebovzetja, smo 
se veselili bližajočega se jubileja našega rojaka, salezijanca prof. 

Alojzija Slavka Snoja. Pri slovesni sv. maši je slavljenec v pridigi izpo-
stavil “nenavadnost časov, v katerih živimo, ne samo zaradi naravnih 
katastrof in nesreč, ampak tudi zaradi vojne med krščanskimi narodi. 
Vse to nas lahko navdaja z negotovostjo ali celo strahom pred priho-
dnostjo. Lahko se nam celo zazdi, da je hrupnejše, nasilnejše, besnejše 
bolj zmagovito. Vendar ne pozabimo, kar smo slišali v Božji besedi, da 
se je zmaj ustavil pred ženo, ki je podoba Božje Matere Marije. Naletel 
je torej na močnejšo od sebe. V tem upanju in v tej veri se prihodnosti 
ne bojimo in zaupamo v njeno varstvo in pomoč”. Med sveto mašo smo 
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se vsi navzoči posvetili Mariji v molitvi, ki jo je ob osamosvojitvi Slove-
nije napisal pokojni ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. Molitev najdete 
med slikami spodaj. Gospodu prof.  Alojziju Slavku Snoju želimo še 
naprej obilo zdravja in Božjega blagoslova pri vsem njegovem delu v 
postopku za beatifikacijo misijonarja Andreja Majcna in pastoralnem 
delu na Rakovniku. Vsi skupaj se pridružujemo voščilu ravnatelja sa-
lezijanske skupnosti, ki je ob tem jubileju slavljencu zaželel še obilo 
blagoslova na vseh področjih delovanja in nas ob tem vse spomnil, da 
je g. Majcen živel na Rakovniku v teh letih svojo zlato dobo duhovnega 
življenja in nekaj podobnega želimo tudi g. prof. Alojziju Slavku Snoju. 
Bog naj Vas še naprej obilno blagoslavlja.  

150-LETNICA DRUŽBE FMA NA RAKOVNIKU

V nedeljo 4. septembra 2022 so se v cerkev Marije Pomočnice na 
Rakovniku zgrnili romarji z namenom, da bi skupaj s Hčera-

mi Marije Pomočnice proslavili njihovo 150-letnico obstoja redovne 
družbe. To praznovanje je bilo v duhu besed sedanje vrhovne predstoj-
nice M. Chiare Cazzuola, ki je ob tej priložnosti zapisala: »Praznujemo 
Božjo zvestobo, ki je spremljala življenje in poslanstvo vseh hčera Marije 
Pomočnice in vzgojnih skupnosti na svetu.«  

Zahvalno sveto mašo v cerkvi Marije Pomočnice je med sobrati sa-
lezijanci ter nekaterimi drugimi duhovniki vodil slovenski inšpektor 
mag. Marko Košnik. Praznovanja se je udeležil tudi hrvaški inšpektor 
don Tihomir Šutalo z dvema sobratoma. K sveti maši je prišlo lepo 
število sorodnikov, prijateljev, dobrotnikov in članov salezijanske dru-
žine. 

Pri sveti daritvi smo se Bogu in Mariji zahvalile tudi za zvestobo na-
ših letošnjih jubilantk. Te poznamo, saj so vsaj nekaj let živele in delale 
tudi v rakovniški župniji. S. Marta Zadravec in s. Anica Žagar sta ob-
hajali 50-letnico, s. Lucija Nastran pa 25-letnico zaobljub. Pri obnovitvi 
naših redovnih zaobljub in tudi med mašnimi deli so se prepletali trije 
jeziki, saj naša inšpektorija vključuje slovenske in hrvaške skupnosti, 
italijanščina pa je jezik naših začetkov in nas še danes povezuje, ko se 
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srečujemo s sestrami po svetu. Tudi himno Družbe smo sestre ob za-
ključku navdušeno zapele v ustanovnikovem jeziku.

Gospod inšpektor Marko Košnik nas je med homilijo povabil, naj 
bomo v sedanjem času zelo pozorne na delovanje Božjega Duha. Sedaj 
je čas sodelovanja še posebej znotraj salezijanske družine. Zahvalil se je 
sestram, ki so na razne načine pomagale, da so salezijanski poklici rasli; 
bodisi v letih, ko so skrbele za gospodinjstvo v salezijanskih ustanovah 
bodisi z molitvijo bodisi s pastoralnim udejstvovanjem. Fantje in dekle-
ta danes še bolj kot včasih potrebujejo zgled moških in ženskih osebno-
sti, ki znajo med seboj dobro sodelovati. Inšpektor je poudaril, da je to 
čas zvestobe Boga, ki je načrtoval karizmo, ki sta jo v povezanosti živela 
don Bosko in Marija Dominika Mazzarelo. Sedaj pa, povezani s temi 
močnimi koreninami, Božjo zvestobo za srečo mladih živimo mi.

Marsikaj lepega se je dogajalo tudi na družinskem srečanju, ki smo 
ga imele sestre že pred mašo. Zbrale smo se namreč v prostorih rakov-
niške župnije, kjer smo v družinskem ozračju preživele nekaj skupnih 
uric. Tam smo najprej sodelovale v razvedrilnem programu o poznava-
nju pisem svete Marije Dominike Mazzarello. Nato smo pozorno pri-
sluhnile besedi inšpektorice, na koncu pa v dar prejele knjigo s pismi 
in članki o duhovnosti naše ustanoviteljice.  

FMA 
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UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA 

Rakovnik, 4. 9. 2022

Pozdravni nagovor Jožeta Gornika,  
člana ŽPS 

Bodi nam lepo pozdravljen, novi župnik, 
Jože Brečko!

Na Rakovnik te že vežejo prisrčni spomi-
ni, kot si nam povedal na prvih druženjih po 
mašah v avgustu.  V župniji te sprejemamo 
odprtih rok, polni zaupanja v modrost tvojih 
predstojnikov, ki so te dodelili najlepši župni-
ji v Sloveniji.

Na Rakovniku te potrebuje veliko skupin, 
ki delujejo tukaj že vrsto let in raje jih ne začnem naštevati, ker bom 
koga pozabil in potem bo tudi zame konec nastopanja. Ponosni smo 
seveda tudi na naš SMC, ki je pravi rudnik motiviranih mladih so-
delavcev za prihodnje, ko bodo nam, starejšim, pošle moči in zato se 
splača vlagati tudi v njih.

Pred nami je pomembno obdobje, ko moramo delati skupaj, da se 
kot župnija res dobro pripravimo na 100-letnico posvetitve Marijinega 
svetišča na Rakovniku in potem kmalu tudi na 70-letnico župnije in 
zato se veselimo tvojega sodelovanja in vsega časa ter truda, ki ga boš 
vložil v ta projekt. Ko nas boš bolje spoznal, boš videl, da imaš veliko 
pomočnikov v župniji, samo dobrega pastirja potrebujemo. 

Vsi vemo, da bo potrebno veliko dela in truda, zato ti želim modro-
sti svetega Duha, ki naj ti pomaga krmariti med željami in potrebami 
vseh ljudi v župniji, pa tudi romarjev, ki prihajajo v to svetišče. 

Ker se nobena kava ne popije tako vroča, kot se skuha, te povabimo 
po maši tudi na kavico na ploščad pred Knjigvarno SALVE, da še ka-
kšno rečemo.
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V imenu vseh, ki smo danes tukaj, pa mislim, da tudi tistih, ki rabi-
jo praznike, da pridejo v cerkev, ti želimo dobrodošlico v župniji in si 
želimo dolgega in plodnega sodelovanja, veliko uspehov in naj te spre-
mlja Božji blagoslov na priprošnjo Marije Pomočnice in ostani pod 
varstvom svetega Jožefa, tvojega godovnega zavetnika.

Spoštovani gospod arhidiakon Franci Petrič, zahvaljujemo se vam, 
ker ste prišli v našo župnijo, za vsa vaša dosedanja prizadevanja in mo-
litve in tudi za današnjo svečano umestitev našega novega župnika Jo-
žeta.

INTREVJU Z NOVIM ŽUPNIKOM JOŽETOM BREČKOM

Letos smo se po dolgem času službovanja na Rakovniku poslovili od 
našega nekdanjega župnika Mirka. Sedaj pa smo veseli, da imamo 

med nami novega župnika, g. Jožeta Brečka, ki je bil v nedeljo, 4. sep-
tembra, tudi uradno umeščen v rakovniško in barjansko župnijo. Da bi 
ga lahko malce bolje spoznali, smo mu zastavili nekaj vprašanj.
Mnogi župljani vas že poznajo iz časa, ko ste bili na Rakovniku kaplan. Bi 
se lahko na kratko predstavili tistim, ki vas še ne poznajo?

Sem Jože Brečko, rodil sem 
se v župniji Šentrupert nad La-
škim leta 1964. Izhajam iz šte-
vilne družine, kjer nas je bilo 
devet otrok. Starša in en brat 
so že pokojni. Imam tudi bra-
ta duhovnika salezijanca Fran-
ca, ki ga mnogi poznate, saj je 
bil tukaj župnik. Osnovno šolo 
sem končal v domačem kraju. 
Po osnovni šoli sem odšel od 
doma v Želimlje pri Ljubljani, kjer sem končal gimnazijo in noviciat. 
Po služenju vojaškega roka sem bival tukaj na Rakovniku in nadaljeval 
študij teologije v Ljubljani. Med študijem teologije sem bil delno vklju-
čen v župnijo, saj sem bil odgovoren za ministrante. Študij teologije 
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sem zaključil z diakonskim posvečenjem v domači župniji. V duhovni-
ka sem bil posvečen leta 1992 v mariborski stolnici. Po novi maši sem 
bil eno leto kaplan v Boštanju in tri leta tukaj na Rakovniku, potem 
sem bil štiri leta vzgojitelj v dijaškem domu v Želimljem, šest let župnik 
na Trsteniku pri Kranju, dve leti kaplan v Mariboru, pet let župnik v 
Šentrupertu, štiri leta v Veržeju in pet let v Sevnici.
Sedaj ste prevzeli vodenje rakovniške in barjanske župnije. V čem vidite 
izzive in prednosti teh dveh župnij?

Ko sem bi župnik v Sevnici, sem imel podobno izkušnjo s soupravo 
župnije Zabukovje. Gledano v prihodnost bo teh povezav župnij če-
dalje več. Zdi se mi pomembno, da vsaka župnija ohrani svoje bistvo, 
to je občestvo. Je pa seveda čedalje večja odgovornost na župnijskih 
sodelavcih. Več ko bo sodelavcev, bolj bo občestvo živo. Ker smo teri-
torialno blizu, si želim da bi bilo še več sodelovanja med župnijama. Da 
ne bi ostali samo pri verouku …
Imate kakšne posebne cilje za župnijo?

Ob vsaki premestitvi, bilo jih je že kar veliko, sem si želel, da bi 
dobro opravljal svoje poslanstvo duhovnika v župniji. Želim si, da bi 
to razgibano življenje rakovniške župnije živelo naprej. Pa da bi bili 
odprti delovanju Svetega Duha. Da bi znali odkrivati nove izzive in jih 
uresničevati naprej. En tak izziv, cilj, ki je pred nami, je tudi priprava 
na 100-letnico župnijske cerkve; obnova notranjosti cerkve pa tudi du-
hovna prenova župnije. 
Ali na Rakovniku vidite še kakšen ''neuporabljen'' potencial, ki si ga želite 
kot župnik uporabiti?

Sem še premalo časa tukaj, da bi videl še kakšen »neuporabljen« 
potencial.
Kakšni župljani želite, da bi bili Rakovničani?

Želim si, da bi bili srečni, močno ukoreninjeni v Kristusu in njegovi 
materi Mariji. Saj imamo ta previlegij, da nam je po svetišču Marije 
Pomočnice kristjanov še posebej blizu nebeška mati Marija. Iz tega pa 
sledi, da smo tudi v veri povezani med seboj in da si znamo pomagati. 
Župnik Jože, celotno župnijsko občestvo vam želi, da bi vas pri vašem delu 
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spremljal Božji blagoslov in varstvo Marije Pomočnice. Veseli smo, da ste 
naš novi župnik in vam obljubljamo, da se bomo trudili za medsebojno 
povezanost in pomoč v župniji. 

VABILO MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA

Pozdravljeni mladi in mladi po srcu

Župnija Ljubljana – Rakovnik je v nedeljo, 4. septembra letos, z 
mnogimi lepimi besedami sprejela in se razveselila novega župni-

ka gospoda Jožeta Brečka. Isti dan je naš (župnijski) Mešani pevski 
zbor prevzel novi zborovodja Dušan Ješelnik. Oba sta v novem šol-
skem letu prevzela odgovornost za nadaljevanje zdravega duhovnega 
utripa na Rakovniku, vsak s svojega strokovnega področja, z orgelsko 
spremljavo pa bogoslužje na Rakovniku ob našem petju že mnogo let 
bogati Melita Ana Maček.

Prihaja čas, ko bo treba vrste našega zbora dopolniti z mlajšimi gla-
sovi (zlasti tenor, bas, alt), da se bo na Rakovniku ohranjala vezenina 
slovenstva in tradicija cerkvenega zborovskega petja, ki naj bi prešla iz 
roda v rod, ob zavedanju, da naj na Rakovniku pesem in glasba nikoli 
ne utihneta. Cerkveni glasbi, vodenju pevskih zborov so do leta 1991 
veliko skrb posvečali tudi salezijanski duhovniki France Cigan, Franc 
Mihelčič, Martin Jurčak, Anton Rozmarič, Tone Lipar, dr.  Štefan A. 
Ferenčak idr., ki so poskrbeli, da so pevci prehajali iz mlajše v starejšo 
pevsko skupino spontano, a zdaj žal ni več tako. Duhovniki so prihajali 
in odhajali, enako tudi pevci, a sedaj je čas naše generacije, da ob po-
moči gospoda župnika in aktivnosti članov ŽPS osvežimo in pomladi-
mo pevske zbore in utrdimo njihov pomen v naši župniji. 

Pevci (župnijskega) Mešanega pevskega zbora, ki deluje že 83 let, 
vljudno vabimo v svoje vrste nove pevce, ki imajo izostren čut pripa-
dnosti župniji, veselje do petja in glasbe in so pripravljeni s svojim ta-
lentom, pevskim glasom, prejetim ob Boga, slaviti Boga in uglasbeno 
molitev posredovati cerkvenemu občestvu in s tem pomagati pri po-
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glabljanju naše krščanske vere. Nekoč bomo Bogu morali dajati obra-
čun tudi o svojem ravnanju s talenti, ki smo jih prejeli.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite ob sredah od 20.00 do 21.30 v 
rotundi SMC na pevskih vajah, ob nedeljah pri mašah ob 9.00, pa tudi ob 
drugih cerkvenih slovesnostih.
V zbor prinesite dobro voljo in ljubezen do cerkvene glasbe – kanček 
smisla za potrpežljivost, vztrajnost in odgovornost za medsebojno 
razumevanje (medgeneracijsko sodelovanje), da bomo Bogu zapeli 
Novo pesem.
DOBRODOŠLI!

pevci Mešanega pevskega zbora

NEIZČRPNA JE TVOJA MODROST

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

zdaj in vekomaj! Amen. 

Molitvenik za mlade, Molitev po Pismu Rimljanom 11,33–36
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JANEZ ZLATOUSTI, 13. september

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

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

MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL, 29. september

Mihael pomeni »Kdo kakor Bog?«. Že z imenom je Mihael posta-
vljen v bojno nasprotje s prišepetavanjem kače – satana v raju, 

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

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

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

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!

KARITAS
Začelo se je novo šolsko leto in s tem tudi posebni stroški staršev 

šolarjev, dijakov, študentov. To je čas, ko otroci in mladostniki poleg 
šolskih potrebščin potrebujejo nove čevlje, toplejša oblačila ... 

Zaradi vse večje draginje so v stiski tudi družine, kjer je reden me-
sečni dohodek, pa je sredstev za najnujnejše včasih premalo. Zato vse 
te ljudi se naša Karitas trudi najti pomoč.

Ob vsem tem pa nas vzpodbuja praznik Marijinega rojstva, ki ozna-
nja vrhunec dela odrešenja, ki se je uresničilo s prihodom našega odre-
šenika Jezusa Kristusa na ta svet. 

Osmi september je tudi praznik posvetitve naše cerkve, zato se zate-
kamo k naši priprošnjici Mariji.

Vse pa prosimo, da nam pomagate po vaših zmožnostih. Z delom v 
Karitas ali pa s finančnimi sredstvi, ki jih lahko nakažete na naš TRR. 
Hvala za dar!

Olga Kavšek, Župnijska karitas Rakovnik
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POLETNE NOVOSTI V RAKOVNIŠKI KNJIŽNICI

Pozdravljeni, veliki in mali z Rakovnika! Ste se imeli lepo čez poči-
tnice, vam je bilo lepo tudi ob kakšnem napetem ali zanimivem branju? 
Sama sem si pripravila cel kup knjig, pa je poletje prej minilo, kot se je 
kup zmanjšal. Prihaja pa jesen, rutina in več časa za družbo s knjigo, 
samo pravo je treba izbrati. Naši knjižničarji so čez poletje nabavili pre-
cej knjig, ki so aktualne, uporabne in vredne, da jih vzamemo v roke.

Vodniki za našo pot k Bogu: 
- PAPEŽ FRANČIŠEK: VERUJEM, VERUJEMO: PREMIŠLJEVANJE 
O KORENINAH NAŠE VERE. Papež Frančišek se pogovarja z zaporni-
škim duhovnikom Marcom Pozzo. V obliki pogovora poskuša približati 
molitev veroizpovedi ne samo s teološkega vidika, ampak želi sprego-
voriti o njenem preprostem, a hkrati globokem pomenu v vsakdanjem 
življenju kristjanov.
- PATRICK CHAUVET: BOŽJI MOLK IN ČLOVEKOVA TIHOTA. 
»Zakaj, Bog, dopuščaš trpljenje,« se sprašujemo ob težavah in stiskah, ki 
nas doletijo. Bog tako pogosto molči! Ali Božja tišina pomeni tudi Božjo 
odsotnost? To je vprašanje, ki si ga verniki v preizkušnjah najpogosteje 
zastavljamo. Skupaj z bralci avtor skozi osebno izpoved skuša najti od-
govor in pot do Božje bližine ter notranjega miru.
- ANSELM GRÜN: OD SEBE K TEBI: SKRBETI ZASE IN ZA DRUGE. 
Skrbi niso samo nekaj, česar se moramo znebiti, skrb je lahko tudi dar, 
saj je »brez skrbi za bližnje in tudi za nas same ljubezen le čustvo, s skr-
bjo pa postane dejanje.«

Nekaterim med vami pa je ljubše branje leposlovja:
- BRANKO CESTNIK: ŠESTI PEČAT. Tako kot prvi Cestnikov roman 
Sonce Petovione tudi ta govori o življenju prvih kristjanov v rimski Pe-
toviji. Še posebej je izpostavljeno življenje in mučeniška smrt Viktorina 



september 2022, št. 7VARUJ NAS MATI 24

NAPOVEDNIK

Ptujskega. Delo je berljivo, z napeto zgodbo, obenem pa tudi natančen 
in zgodovinsko verodostojen prikaz časa pozne antike. 
- ALENA MORNŠTAJNOVA: HANA. Knjiga je ena najlepših, kar sem 
jih prebrala v zadnjem času. Pripoveduje o treh generacijah židovske 
družine skozi drugo svetovno vojno in po njej, predvsem pa je - kot 
vsaka dobra literatura - nadčasovna, saj se krivda in odpuščanje, ki sta 
osrednja tema knjige, dotikata vsakega izmed nas . Priporočam!!
- KAJETAN GANTAR: PENELOPIN PRT. V tretji knjigi spominov pred 
kratkim preminuli klasični filolog in pokončni razumnik Kajetan Gan-
tar z oddaljenostjo in večjo strpnostjo starosti osvetljuje različna obdo-
bja svojega življenja.

Kar nekaj novosti čaka tudi otroke, starše in vzgojitelje:
- MARJETKA PEZDIR KOFOL: ŠE BOLJ RADOVEDNI ZAKAJČKI. 
Knjiga je nadaljevanje zgodb, ki jih »sprožajo« otroci s svojimi presene-
tljivimi vprašanji. V drugem delu so z otroki, ki so zrasli, »zrasla« tudi 
vprašanja. Zgodbe so napisane na osnovi resničnih otroških vprašanj. 
Gotovo se je kakšna od opisanih prigod že zgodila tudi vam. Dragi star-
ši, če so vprašanja o veri, Jezusu in krščanskih vrednotah tudi vam v 
izziv, bo knjiga dobrodošla pomoč.
- ALBERTO BENEVELLI: KOŠUTA, MIŠ IN LIŠČEK. V bogato ilu-
strirani slikanici prebiramo zgodbe, ki opisujejo odnos raznih svetnikov 
do živali. Od sv. Antona Puščavnika do sv. Antona Padovanskega, od sv. 
Martina Porresa do sv. Egidija, od sv. Frančiška Asiškega do sv. Janeza 
Boska. Otroci imajo radi živali, zato jim bodo zgodbice gotovo zelo všeč.
- MAJDA HOSTNIK: VRTEC PRI STARI MAMI: IDEJE ZA KAKO-
VOSTNO PREŽIVLJANJE ČASA Z VNUKI. Že sam naslov nas (stare 
mame, babice in none - z dedki vred) gotovo prepriča, da je knjigo vre-
dno vzeti v roke in da bo gotovo uporabna. 

Tako, tole je samo nekaj naslovov med veliko poletnimi novostmi. 
Vse nam pripovedujejo, nas zabavajo, modrujejo, nas sprašujejo in daje-
jo odgovore, vendar obstaja pogoj:

Knjigo je treba odpreti in začeti brati, drugače ima »zavezan jezik« in 
je samo eden od premnogih predmetov na naših policah.

Predstavitve knjig pripravila Lucija Magajna
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SEPTEMBER 2022
NED, 4. 9.: 23. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00; ob 10.30 – umestitev  

novega župnika Jožeta Brečka na Rakovniku in Barju; ob 16.30 pra-
znovanje 150-letnice redovne družbe sester Hčera Marije Pomočnice; 
ob 18.30.

PON, 5. 9.: od 16.30 do 18.00 vpis veroučencev k verouku.
TOR, 6. 9.: od 16.30 do 18.00 vpis veroučencev k verouku.
SRE, 7. 9.: po večerni sv. maši prve večernice pred praznikom Marijinega rojstva.
ČET, 8. 9.: praznik Marijinega rojstva in obletnica posvetitve cerkve; sv. maše ob 

6.00,7.30, 9.00 in 18.30.
PET, 9. 9.: ministranti voditelji gredo na načrtovalni vikend.
NED, 11. 9.: 24. nedelja med letom; sv. maše ob 7.30, 9.00, 10.30 in 18.30; jesenski 

romarski shod ob 15.00, sv. mašo vodi Jure Babnik, delegat za mladin-
sko pastoralo. 

PON, 12. 9.: začetek veroučnega leta po urniku; ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS; 
po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.

ČET, 15. 9.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, dru-
žine in domovino.

PET, 16. 9.: ob 19.30 v SMC-ju slovo od bivših zaposlenih – Kaje in Kristine in 
pozdrav novozaposlenih -Klavdije  in Blaža. 

SOB, 17. 9.: Stična mladih – v Stični od 10.00 do 21.30.
NED, 18. 9.: 25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov (LJ, NM, KP);  

katehetska nedelja; pri sv. maši ob 10.30 blagoslov šolskih torb.
PON, 19. 9.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 22. 9.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, dru-

žine in domovino.
PET, 23. 9.: v SMC-ju turnir trojk v treh športih (nogomet, košarka in odbojka).
SOB, 24. 9.: spominski dan Marije Pomočnice. 

RAZVEDRILO

VAZA – Erik je na obisku pri babici. Zgodi se, da je razbil vazo. Ob 
tem zaskrbljen vpraša babico: »Koliko je bila stara ta vaza?« – Babica: 
»Ja, tale vaza je bila stara skoraj 300 let.« – Erik: »Ah, potem pa ni 
problema. Sem se ustrašil, da je bila vaza nova.«
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NED, 25. 9.: 26. nedelja med letom – Slomškova, ekumenski dan, pri nas Majcnova 
nedelja; 

 pri sv. maši ob 9.00 slovesnost ob Majcnovi nedelji.
PON, 26.9.: spovedovanje pri verouku (ponedeljek–petek); po večerni sv. maši ura 

molitve v tišini pred Najsvetejšim.
ČET, 29. 9.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, dru-

žine in domovino. 
PET, 30. 9.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in starejših na 

domu; spoznavni vikend za birmance v Želimljem (do sobote 1. 10.).

OKTOBER, MESEC ROŽNEGA VENCA
SOB, 1. 10.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 2. 10.: 27. nedelja med letom – rožnovenska nedelja; začetek tedna za življe-

nje.
PON, 3. 10.: delavnica izdelovanje rožnih vencev v SMC-ju, vsak popoldne do pet-

ka 8. 10.; po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; 
katehetski odbor ob 19.15.

ČET,  6. 10.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, dru-
žine in domovino.

PET, 7. 10.: ob 19.30 prvo srečanje ŠAP in AS skupine.
NED, 9. 10.: 28. nedelja med letom. 
SOB, 15. 10.: srečanje salezijanske mladine v Mariboru (ves dan).
NED, 16. 10.: 29. nedelja med letom.

V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Urška Frelih
Neža Tiček
Natalija Cerar
Paulina Hrbljan

Vito Debeljak
Rubi Novak
Viktor Sašo Nikolič
Nikolina Novak

Aneja Perger
Jaka Snoj
Gabriel Tomažič

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Janez Širovnik, 1954
Božo Mostar, 1929
Ivan Pavliha, 1936
Franc Škedelj, 1944

Anđela Topolovšek, 1955
Ana Krušič, 1933
Jože Grm, 1939
Ivanka Plestenjak, 1933



september 2022, št. 7VARUJ NAS MATI 27

KOLEDAR



september 2022, št. 7VARUJ NAS MATI 28

KOLEDAR



september 2022, št. 7VARUJ NAS MATI 29

KOLEDAR



september 2022, št. 7VARUJ NAS MATI 30

KOLEDAR



september 2022, št. 7VARUJ NAS MATI 31

KOLEDAR



Župnijski urad Ljubljana Rakovnik
Rakovniška 6, 1108 Ljubljana

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

frenk@salve.si
smc.rakovnik@salve.si

Majcnova nedelja
25. september,  

ob 9.00 sv. maša.

42. Stična mladih
bo v soboto 17. septembra.

Z mladimi se z vlakom
odpravimo  

v Stično!

ŽUPNIJSKA  
KARITAS RAKOVNIK

dežurstvo v oktobru:  
četrtek, 14. 10. 2021,  
od 17.00 do 19.00.

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

Kdor je suženj bogastva,  
se ga oklepa kakor suženj; 

kdor pa je zlomil jarem 
suženjstva bogastvu,  

ga razdaja  
kakor gospod.

(sv. Hieronim)

Župnija Ljubljana Rakovnik
V pripravi na 100-stoletnico 

posvetitve lahko namenite vaš dar.
TRR: 0205 8025 3206 123  NLB.

Iskrena hvala za dobroto!


