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Mesec november je posvečen spominu naših rajnih. Prav je, da za 
naše rajne molimo in zanje darujemo svete maše. Prav sveta maša je 
največ, kar lahko po smrti naredimo za naše rajne. In če smo imeli 
radi sorodnike, darujmo zanje svete maše. Na Rakovniku nas je več 
duhovnikov, zato se priporočamo za mašne namene. 

VICE – NOVA PRILOŽNOST

Vice so namreč od Boga milostno podarjena možnost, ki jo Bog 
daje človeku, da v smrti dokončno dozori. Vice so – kakor vsako 

napredovanje – boleč proces. To je proces, v katerem človek uresni-
či vse svoje možnosti in se očisti vseh madežev iz svojega življenja; 
osvobodi se odtujenosti, ki je lastna grehu in v katero so ga vlekli zgo-
dovina greha s svojimi posledicami (in to tudi po odpuščanju krivde) 
ter mehanizmi slabih navad, ki se jih je v teku življenja nabral. Vice ne 
morejo spremeniti temeljne odločitve, ampak so dokončna priprava na 
srečanje z nadvse svetim Bogom, na katerega je bilo človekovo življenje 
v temeljni usmeritvi naravnano.

NOVEMBER   2022/šte vilka    9/leto   XXXIX
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Resničnost vic je vseskozi veselo oznanilo, saj nam govori o Božji 
ljubezni, ki izžge iz nas vse tisto, kar nas ovira, da bi postali posoda, v 
katero bi mogel položiti svoje darove, še več, samega sebe. Vice nam 
vlivajo upanje, da bo Bog sprejel našo majhnost, nepopolnost, nedovr-
šenost, da bi nas preoblikoval v bitje, kateremu se bo mogel popolno-
ma podariti!

Mislim, da se verniki dobro zavedajo poveza-
nosti Božjih otrok. Duše v vicah imajo za seboj 

celo armado ljudi, ki jih podpirajo z molitvijo, 
jim pomagajo v boju. Naša molitev in daritev 
svete maše sta dva zelo pomembna načina, 
kako vstopamo in ostajamo z njim v stiku, 

izražamo našo solidarnost, ki je izraz hva-
ležne ljubezni. Nauk o vicah ima pred-
vsem socialni pomen; izraziti nam hoče, 
da duše ne dosežejo svojega cilja osamlje-

ne, temveč povezane s celotnim Kristusovim 
skrivnostnim telesom, s pomočjo priprošenj in molitev vernikov in 
svetnikov.

dr. Ciril Sorč

ZA VERO V ŽIVLJENJE

Molimo za vse, ki morajo živeti s praznim mestom ob sebi, za vse, 
ki žalujejo za otrokom, ki so ga izgubili, za prijateljem, ki je zapustil 
njihov krog, za nekom, ki manjka, a nima imena.

Molimo za vse, ki jih od okolja loči bolezen, ki so iztrgani iz sveta 
dela in svobodnega gibanja, zaprti v svoj svet. 

Molimo tudi za tiste, ki živijo v sporu z drugimi in ne vidijo rešitve; 
za tiste, ki se ne morejo pogovoriti, ki morajo molčati in so sami.

Molimo za vse, ki jim je človeška trdota vzela pogum, da ne bi začeli 
sovražiti luči življenja, da ne bi dajali hudobiji prednost pred dobroto, 
temveč bi brez zagrenjenosti odprli srce v upanju in pričakovanju.

Huub Oosterhuis
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NADŠKOFOVA ZAhVALA OB ZAhVALNI NEDELJI 2022

Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s svojimi usti,
sredi množice ga bom hvalil. (Ps 109,30)

Dragi bratje in sestre, zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hva-
ležnosti. Hvaležnost naredi življenje polno, bogato in smiselno. 

Uči nas, da je življenje dar, da smo dar mi sami, da so drugi podarjeni 
nam in mi podarjeni drugim. Hvaležnost nas uči, da stvari v našem 
življenju niso samoumevne; da bi jih lahko tudi ne bilo. Pa tudi, da 
ljudje v našem življenju niso samoumevni; da jih lahko tudi ne bi bilo. 

Ob zahvalni nedelji bi se tudi sam rad zahvalil najprej vam, bra-
tje duhovniki. Hvaležen sem vam, da se ne naveličate iskati primernih 
poti in načinov za oznanjevanje evangelija in za posvečevanje Božjega 
ljudstva. Hvala vam za vse molitve, s katerimi svoje ljudi prinašate pred 
Boga, pa tudi za vašo medsebojno povezanost, za vašo skrb za duhov-
niško bratstvo. Vem, da je nepopolno, a vendar je dragoceno.  

Zahvaljujem se vam, sestre redovnice in bratje redovniki, ki ste med 
nami priče posvečenega življenja. Hvala vam za različne pobude, s ka-
terimi bogatite življenje naše krajevne Cerkve. Hvala vam za kateheze, 
za hiše duhovnih vaj, za misijone in spovedovanje. Hvala kontempla-
tivnim samostanom, da ste med nami oaze stalne molitve in češčenja 
najsvetejšega zakramenta.

Zahvaljujem se vam, stalni diakoni. Vi ste prvi pomočniki svojih 
duhovnikov. Prevzemajte poslanstvo, za katero vas je Bog poklical, da 
boste s svojo gorečnostjo prebudili nove diakonske poklice.

Zahvaljujem se našim katehistinjam in katehistom, ki na mlajše ro-
dove potrpežljivo in predano prenašate ljubezen do Boga in ljubezen 
do Cerkve. Hvala vam, da sodelujete s starši in jim pomagate v naših 
otrocih razvijati čut za resnično, dobro, lepo in plemenito. 

Zahvaljujem se tudi vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposob-
nosti in izkušnje so neprecenljive. Duhovniki vas zelo potrebujejo, da 
jim pomagate in z njimi sodelujete pri skrbi za materialne in duhovne 
potrebe svojih župnij. Brez župnijskih sodelavcev, ključarjev, gospo-
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darskega sveta, župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi tistih, ki skrbite 
za čistočo naših cerkva, bi bilo župnijsko življenje zelo okrnjeno. Po-
membnost sodelovanja vseh v skrbi za župnijo je pokazala tudi sinoda, 
ki nas je povabila k skupni hoji.

Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si prizadevate, da bi bilo v 
naši državi več poštenja in pravičnosti, več pripravljenosti za resnico, več 
demokracije, več medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno dobro.

Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti vsem očetom in 
mamam, ki ste v tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti 
časa, nekaterih skupin in njihovih ideologij ste sprejeli dar novega ži-
vljenja. Zaradi vas, drage mame in očetje, lahko zaupamo v prihodnost.

Ob zahvali vsem in vsakomur prosim Marijo, naj vas skrbno varuje, 
nebeškega Očeta pa, naj blagoslavlja vas in vse vaše ljudi.

Msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

ZAPISNIK 10. SEJE ŽUPNIJSKEGA SVETA,

ki je bila 10. 10. 2022 ob 20.00 uri v župnišču

Prisotni: župnik Jože Brečko, Janez Suhoveršnik, Peter Končan, se-
stra Marija Kociper, Barbara Berkopec, Anton Dolinšek, Barbara Flaj-
nik, Jože Gornik, Olga Kavšek, Andraž Krnc, Tomaž Okorn, Monika 
Pajk, Aleš Tomažin, Peter Zbačnik.

Odsotni: Tina Ključevšek, Jan Golob, Anita Kušar, Alenka Lohkar, 
Janez Pintar.

Dnevni red
1. uvodna molitev (Peter Zbačnik)
2. potrditev zapisnika 9. seje
3. duhovna misel iz novega priročnika Župnija na sinodalni poti na 

oktobrsko temo Poslušanje (g. župnik)
4. koledar
5. razno

k1 
Sejo smo začeli z uvodno molitvijo.
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k2
Potrdili smo zapisnik 9. seje ŽPS. 

k3
Prebrali smo svetopisemski odlomek Mt 13, 1-17 in razmišljali o 

temi. Poslušati je dvakrat bolj pomembno kot govoriti. Gospod župnik 
je ob tem razmišljal: Sinoda pomeni, da hodimo skupaj. Pomembno je, 
kako poslušamo ljudi, ki nimajo tako prepričanje kot mi. Kot župnija 
moramo prisluhniti tistim, ki so na obrobju naše skupnosti. Težava je 
lahko že med nami, ker v različne skupine težko sprejemamo drugačne. 
Drugačnost se lahko pojavlja tudi znotraj domače in razširjene družine.  

Primerno je, da v skupino vabijo mladi mlade, zakonci zakonce … 
da vabimo generacijsko. Ni nujno, da sprejemamo mnenje drugega. Mi 
kot redovna, župnijska skupnost smo kristjani, tisti, ki pričujemo.

Vprašali smo se: Kaj konkretno lahko skupaj naredimo, da bomo v 
naši župniji bolje poslušali drug drugega?

Druženje je že po nedeljski sveti maši ob 10.30. Vzpodbudimo, da 
bi se družili tudi po sveti maši ob 9. uri. Pozorni bodimo tudi v sku-
pinah, kjer delujemo ter se poslušamo in slišimo. Povabiti je potrebno 
tiste, ki niso nikjer vključeni, ki so novi, obrobni in se potrudimo, da 
jih poslušamo in slišimo.

V letošnjem letu je nekaj novih skupin: zakonska skupina, za pare 
in za moške.

Sklep današnjega pogovora je, da se bomo poslušali.
k4

Pregledali smo koledar:
	z 13. 10. 2022 bo večer za zakonce
	z v petek, 14. 10. 2022, bo premiera nove gledališke igre
	z v soboto bo srečanje salezijanske mladine v Mariboru
	z vikend za športne animatorje
	z 23. 10. bo misijonska tombola in predstavitev novih misijonarjev
	z praznik vseh svetih

k5
Peter Končan je na kratko orisal proces za 100-letnico cerkve. Pred-

stavitev vizije, snovanja idej bo najprej predstavljena na salezijanskem 
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nivoju. Sledila bo predstavitev v cerkvi, po večerni sveti maši. Vizualno 
predstavitev bo pripravil arhitekt. Takrat bo možno podati kakšen ko-
mentar, pomislek, postaviti vprašanje. 

Naš predlog je, da se poveže sejo župnijskega sveta s predstavitvijo v 
torek, 15. 11. 2022, po večerni sveti maši. Na predstavitev se povabi tudi 
župljane in se jih obvesti preko oznanil na zadnjo oktobrsko nedeljo.

Pobuda: Pripraviti kakšno pecivo za pogostitev po premieri gledali-
ške igre (14. 10. 2022).

Ideje za božič: Predlog je, da bi bila za otroke božičnica v popoldan-
skem času. Razmisliti je potrebno, če je to smiselno.

Še vedno poteka zbiranje kun. Peter Končan bo k temu vzpodbudil 
še ostale salezijanske ravnatelje.

Sejo smo zaključili z molitvijo ob 21.10.
Zapisnikarica: Barbara Flajnik

KARITAS
Adventni čas je čas pred božičem in v bogoslužju namenjen priča-

kovanju Jezusovega prihoda oziroma rojstva. Vsakega od nas vabi, naj 
v sebi poživi pričakovanje, ki gradi upanje. Tudi ljudje v stiski, pa naj 
bo to materialna, duhovna ali duševna, živijo v pričakovanju in upanju. 
Zato bo tudi letos v naši župniji prvo adventno nedeljo, 27. novembra, 
pri vseh mašah potekala dobrodelna akcija »KLIC DOBROTE«. Prav 
vsak dar bo poplačan s strani darovalca in prejemnika, saj božja milost 
nikoli ne preneha.

Kurdski pregovor pravi: Tudi v najglobljih dolinah najdeš vodo in 
čez najvišje gore najdeš pot. Naj vsi najdemo »vodo« in »pot« v veri in 
dobroti do bližnjega. Olga Kavšek 

ŽUPNIJSKA KARITAS RAKOVNIK,  
Rakovniška 6, Ljubljana
Dežurstvo v novembru v četrtek, 24. 11. 2022 in v 
decembru v četrtek, 22. 12. 2022 od 17.00 do 19.00.
TRR: 02058-0253398959  NLB.  Hvala za vsak dar!
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VEČER ZA ZAKONCE
Kje je duša moje žene/moža?

Lepo je bilo po dolgem času priti po spodbudo za več življenja v za-
konu. Večer za zakonce se je s tem namenom odvil 13. oktobra na 

Rakovniku. Vodil ga je g. Milan Knep. Predavatelja sem poslušala prvič 
in bi ga po tem večeru označila kot unikatnega in samosvojega.

Šokiral me je z navodilom, ki je bilo ravno nasprotno temu, kar na-
vadno poslušamo zakonci. Rekel je: »Ne pogovarjajte se,« in takoj za-
tem dodal: »  ampak molite skupaj.« Duše ne odpira pogovor, ampak 
Bog. Najprej naj bi skupaj molila in se šele nato pogovarjala. Bog po sv. 
Duhu v molitvi ustvari vzdušje, da si pripravljen povedati realno, da 

predstaviš resnico. 
Človek je telesno, duševno 

in duhovno bitje. Če imata za-
konca težave na telesni ravni, to 
je v spolnosti, je treba rešitev za 
to iskati na širši ravni – to je na 
duševni, na ravni čustev. Ko se 
zakonca čustveno povežeta, se 
uredi tudi spolnost.

Kaj pa če je ozdravitve potrebna čustvena raven? Po zgornji logiki je 
potrebno rešitev iskati na širši ravni človeka – to je na duhovni ravni. 
Tukaj pa je g. Knep izpostavil pomanjkljivost psihoterapevtskih prije-
mov, saj se njihov domet konča na čustveni ravni. 

Zato je bil glavni poziv tega večera: Duhovnost zdravi, zato je moli-
tev v zakonu tako potrebna!

Večer je bil bogat tudi zato, ker je g. Knep v predavanje vpletel za-
nimive literarne zgodbe: npr. iz življenja Ivana Cankarja. Tudi naslov 
večera je povzet iz knjige Kristalni čas Lojzeta Kovačiča, kjer pisatelj is-
kreno in natančno opiše svojo osebno zgodbo o iskanju duše svoje žene. 

Hvaležni smo lahko za dar vere. Za to, da lahko kličemo sv. Duha v 
zakon in negujemo Duha v sebi. Ker ta gradi in zdravi odnose. 

Jožica
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2. SREČANJE SKUPINE MIR

Moška skupina MIR se je oktobra dobila v prostorih župnijske ro-
tunde in po vnaprej dogovorjeni metodi moških skupin izvedla sre-
čanje na temo Moške korenine. Predloga, po kateri smo razmišljali, 
trdi, da današnji moški niso doživeli procesa uvajanja, sprejemanja in 
potrditve v svet odraslih – iniciacije. Takoj je potrebno poudariti, da ni 
samoumevno, da se moški dobi z drugimi in želi govoriti o sebi, zato 
smo veseli za vsakega posebej, da je našel pogum. Zbralo se nas je 18. 

Po začetni predstavitvi teme smo šli po skupinah štirih ali petih vsak 
v svojo sobo, kjer smo poskušali odgovoriti na vprašanje o moškem, ki 
je imel ali še ima največji vpliv na moje življenje. Ta vpliv ali pomanj-
kanje tega vpliva se najbolje kaže v trdnosti ali nezmedenosti, ko na-
stopijo težave in ovire. Te ovire so lahko na videz malenkostne, pa se že 
pokaže, kakšen odnos imam do reševanja in spopadanja z ovirami. O, 
da, moškemu mora pri reševanju težav uspeti. Pri tem pa ne sme ostati 
sam, potrebuje vodnika, ki je lahko tudi naključna oseba. A vsakemu, 
ki želi biti naš vodnik, se je potrebno odpreti in mu zaupati. To pa ni 
lahka naloga, še posebej, ko gre za Njega, ki nas vabi na pot Ljubezni in 
Resnice.

V zadnjem 
delu skupine smo 
podelili, kaj nas je 
tisti večer še po-
sebno nagovorilo. 
Začutilo se je lah-
ko veliko spošto-
vanje do izkušnje, 
ki jo je iskreno za-
upal vsak mož. 

Na sliki je zadnji del skupine, ki se mu je priključil župnik Jože in na koncu, pred pogostitvijo, 
tudi podelil blagoslov vsem zbranim. Hvala, g. Jože!

Vito
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O BRANJU V PROSTEM ČASU

»Saj tudi jaz rad berem, le časa ni,« se mi ljudje skoraj opravičuje-
jo, ko izvejo, da sem po poklicu knjižničarka. Večina ljudi knji-

ge še vedno zelo visoko vrednoti, vendar smo, ko pride tista sladka 
urica prostega časa, ponavadi preveč utrujeni, da bi 
se spoprijeli s tiskano besedo. Kakšen dober film ali 
serija … pa »možgane na pašo«! 

Toda če bi se zavedali, koliko nam »razbiranje 
besed« koristi za naše možgane, bi večkrat pose-
gli po kakšni knjigi, tudi če je namenjena samo za 
sprostitev. Tako kot ne premišljujemo pri odločitvi 
za zdravo hrano ali odločitvi za fizično aktivnost, 
čeprav je ta naporna. Naj navedem nekaj spoznanj 
in ugotovitev nevroznanstvenikov ter psihologov, 
objavljenih v nedavno izdani knjigi Alenke Kepic 
Mohar Nevidna moč knjig.

Razlogi za branje leposlovnih besedil
1. Pripoved v obliki zgodbe je v knjigi zelo pomembna, saj ima vsaka 

zgodba časovni trak. Preteklost, sedanjost in prihodnost so poveza-
ne, vzroki imajo posledice in v neznani prihodnosti je vedno prostor 
za upanje. Tak življenjski koncept, kjer je življenje ukoreninjeno v 
vzrokih in posledicah, je v nasprotju z mrežnim, spletnim koncep-
tom, kjer ob možnosti klikanja ni niti linearne vzročnosti niti pred-
videvanja bodočnosti, vse je možno SEDAJ. Ob takem miselnem 
modelu se, ker ne poznamo preteklosti, ne znamo učiti iz izkušenj, 
ne sprejemamo krivde, pa tudi možnega upanja na prihodnost, saj 
struktura spleta omogoča predvsem različno, nepovezano sedanjost.

2. V nasprotju s filmom in televizijo razumevanje pri branju knjig ne 
temelji na zaznavi, ampak na predstavi, sliki, ki jo oblikujejo naši 
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možgani in je za vsakega bralca malo drugačna. To nam omogoči 
veliko bolj osebno, intenzivnejše doživljanje prebranega.

3. Vživljanje v dogajanje in različne osebe ter značaje nam poveča 
zmožnost empatije, sočutja z drugimi.

4. Možnost, da branje kadarkoli prekinemo in razmislimo, se oprede-
limo o napisanem (za razliko od tv in filma), nas gradi v samostojno 
misleče ljudi.

5. Internet nam ponuja predvsem dejstva, ki po navadi nimajo vzroč-
ne povezave (nimajo logične rdeče niti), tiskani viri, knjige in časo-
pisi, pa jih zaradi svoje specifike dosti pogosteje povezujejo v višjo 
stopnjo – informacijo, utemeljeno mnenje.

Ne samo zaradi prijetnosti, tudi zaradi pozitivnega učinka na naše 
duševne sposobnosti, bi se morali zavestno odločiti za branje.

V naši knjižnici je toliko zgodb in pripovedi, da res vsak najde kaj po 
svojem okusu. Poleg velikih del svetovne književnosti je dovolj knjig za 
sprostitev: kriminalke, humor, mladinske zgodbe, povesti o skromnem 
življenju v kmečkih družinah in življenjepisi velikih žena in mož, do-
kumentarne pripovedi o preteklosti, vojni. Razmišljanja o svetu in po-
litiki, zgodbe o velikih ljubeznih in plemenitih dejanjih, znanstvena 
fantastika in zgodbe o živalih … res, za vsakogar nekaj. 

Čakajo pa vas tudi novosti, ki smo jih kupili v 
preteklem mesecu. O veri, molitvi, ki jo molimo pri 
vsaki maši, razmišlja knjiga Alexandra Schmeman-
na Verujem: o veroizpovedi. To knjižico bi morali 
prebrati vsi, ki vsako nedeljo molimo veroizpoved 
pri maši.

V njej so na kratko pojasnjeni temelji naše kr-
ščanske vere. Vsak njen del je izčrpno predstavljen, 
najprej zgodovinsko, potem še teološko. Npr. kaj 
pomeni izraz občestvo svetnikov, zakaj je manj po-
membna oseba Poncij Pilat vseeno omenjena v ve-
roizpovedi? Zelo poučno branje za vse!
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Mogoče niste vedeli, da naša brez-
janska Marijina cerkev od letos hrani 
še en sveti zaklad: relikviarij svetega 
Frančiška Asiškega. O tem je izšla 
knjiga z naslovom Hvaljen, moj Go-
spod. Poleg življenjepisa Frančiška 
Asiškega, opisa novega relikviarija in 
predstavitve križa kot podobe dre-
vesa življenja v različnih obdobjih je 
predstavljena tudi zelo zanimiva zgo-
dovina čaščenja relikvij v Cerkvi.

Po resničnih do-
godkih je napisana 
zgodba Cristiane 
Pezzetta: Koncert 
za bodečo žico, ki se 
odvija med drugo svetovno vojno. Pripoveduje o ži-
dovski deklici Aniti, ki je zelo lepo igrala na violino. 
Vojna pa ni prizanašala in deklico so skupaj s sestro 
odpeljali v taborišče. Skoraj po čudežu so jo vključili 
med članice taboriščnega orkestra, kjer je imela sicer 

več možnosti za preživetje, vendar jo je strah pred smrtjo in grozotami 
taborišča, predvsem pa strah pred pošastnim doktorjem Mengelejem, 
spremljal vsak dan, ki ga je preživela v Auschwitzu.

Knjiga, ki nam govori, da nikoli ne smemo obupati ali se vdati. Ja, 
tudi v takšnih drobnih življenjskih rečeh ne, kot je branje!  

Dobrodošli v knjižnici: TOR 13.30−17.00, SRE 9.00−12.00, 
ČET 9.00−12.00.

Lucija Magajna
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1. SREČANJE ŠOLE ZA ANIMATORJE IN ANIMATORSKE 
SKUPINE 

V petek, 7. 10. 2022 
smo se animatorji 

dobili na prvem srečanju 
šole za animatorje in ani-
matorske skupine. Med 
nami bodo skozi celo leto 
prisotni mladi misijonar-
ji Joseph, Vincent, Oscar 
in Daniel, medse smo jih 
toplo sprejeli. Po uvodni 
molitvi, skozi katero bomo 
letos spoznavali prigode iz 
življenja sv. Janeza Boska, 
smo se razdelili v skupi-
ne in nadaljevali z delom. 
Delo po skupinah je bilo 
namenjeno spoznavanju in 
različnim igram, ki jih lah-
ko animatorji tudi samo 
uporabijo med otroki. Za 
konec pa je sledil še kosta-
njev piknik in druženje ob 
ognju s peko penc, kjer smo obujali spomine na poletne počitnice, spo-
znavali misijonarje in se veselili vsega, kar še prihaja.

DELAVNICA IZDELOVANJA ROŽNIh VENČKOV

V prvem tednu oktobra 2022 je v igralnici SMC Rakovnika potekala 
delavnica izdelovanja rožnih venčkov. Delavnice so bile namenje-

ne tako otrokom, ki na Rakovniku obiskujejo verouk, kot tudi vsem 
obiskovalcem mladinskega centra. Tekom celotnega tedna so delavnice 
vsak dan potekale od 16. do 18. ure, če pa je bilo ustvarjalcev več, so 



november 2022, št. 9VARUJ NAS MATI 13

UTRIP

se lahko tudi podaljšale. S spretnimi prstki in obilo ustvarjalnosti je 
tako otrokom in ostalim udeležencem delavnice uspelo ustvariti ro-
žne venčke najrazličnejših barv in oblik. Nekateri so se poslužili kla-
sične oblike le teh, nekateri pa so si izdelali tudi ogrlice in zapestnice. 
Ob ustvarjanju smo imeli 
prostor za pogovor, ki je še 
dodatno popestril vzdušje. 
Nekateri otroci so z ume-
tniškim navdušenjem prav 
presenetili, tako da lahko 
hvaležno rečemo, da je de-
lavnica uspela doseči svoj 
cilj. Ustvarjeni rožni venč-
ki sedaj spremljajo otroke, 
starše in družine ter jih z 
molitvijo medsebojno pove-
zujejo in zbližujejo z Bogom.

MISIJONSKA TOMBOLA

V nedeljo, 23. 10. 2022, je v župnijski dvorani na Rakovniku pote-
kala misijonska tombola. Zbralo se nas je kar lepo število, glavna 

nagrada je bila gorsko kolo. V večini je vsak izmed prisotnih dobil vsaj 
eno nagrado, imeli pa 
smo tudi čokoladice 
za vse tiste, ki na ža-
lost niso dobili nobe-
ne nagrade. Največja 
napetost v dvorani je 
bila, ko smo žreba-
li dobitno srečko za 
glavno nagrado, ka-
tere se je razveselil le 
eden. Z misijonsko 
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tombolo smo zbrali lepo vsoto denarja za pomoč v misijonih. Hvala 
vsem ministrantom za vso organizacijo. Vsi skupaj pa se že veselimo 
naslednje misijonske tombole.

SREČANJE SALEZIJANSKE MLADINE

Letošnje srečanje salezijanske mladine z geslom »Vse iz ljubezni« 
je potekalo 15. 10. 2022 v Mariborskem salezijanskem centru, kjer 

se nas je zbralo lepo število. Srečanje smo začeli s sveto mašo, pri ka-
teri je za glasbeno spremljavo poskrbel bend SMC Sevnice. Po svetni 
maši je sledilo kosilo in nekaj 
druženja. Program smo na-
daljevali z dvema sklopoma 
delavnic, kjer smo izvedeli 
marsikaj novega in zanimi-
vega. Lahko smo se udele-
žili pričevanja gospe, ki je z 
nami podelila izkušnjo dela 
s ukrajinskimi sirotami, dol-
goletna sestra misijonarka v 
Afriki pa nam je spregovo-
rila o bogastvu revnih držav. 
Lahko smo se udeležili cirkuške delavnice, lahko pa smo prisluhnili 
pogovoru, kaj je poslanstvo športnega animatorja med mladimi. Po 
delavnicah je sledila velika igra in kostanjeva malica. Za konec smo 
se odpravili v cerkev na slavilni večer. Dan je hitro minil in komaj že 
čakamo naslednje srečanje.

VIKEND ZA ŠPORTNE ANIMATORJE

Športni vikend za animatorje je potekal med 21.10. in 23.10. v Želi-
mljem. Program je bil zelo pester, številnim prisotnim animatorjem 

je najbolj v spominu ostalo pričevanje Maje, ki je govorila o svojem 
obdobju treniranja odbojke na Rakovniku in kako sedaj gleda na to, 
ko se tega udeležujeta tudi njuni hčerki, in Roka, ki je bil animator 
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na Kodeljevem in vzgojitelj na gimnaziji Želimlje in je predstavil svoj 
pogled na salezijanski šport. Vikend je potekal v sproščenem vzdušju, 
animatorji pa so se povezali med seboj. Vsi skupaj že komaj pričakuje-
mo naslednji vikend za športne animatorje. 

ZMAJKOTREK

V soboto, 15. 10., je na Rakov-
niku potekal Zmajkotrek, ki 

so ga pripravili skavti. Potekal je 
na Golovcu in okolici Rakovni-
ka. Udeleženci so na progo hodili 
v manjših skupinah, na začetku so dobili zemljevid za orientacijo po 
progi. Na sami progi so se zabavali in marsikaj novega naučili. Na kon-
cu je sledilo še sproščeno druženje v SMC-ju.

1. MAJCNOV TURNIR

Prvi Majcnov turnir v 
nogometu rakovniških 

ekip je za nami. Pomerili so 
se dijaki rakovniškega di-
jaškega doma, nogometna 
ekipa SMC-ja in salezijanci. 
Vzdušje je bilo ob bučnem 
navijanju dijakinj in posa-
meznih obiskovalcev SMC-
-ja res prijetno. Na igrišču 
se je odvijala prava borba za 
medalje oz. pokale. Na kon-
cu so sloves favoritov opravi-
čili domači nogometaši SMC-ja, ki so prepričljivo zmagali obe tekmi. 
V boju za drugo mesto se je na koncu nasmehnila sreča gostiteljem 
salezijancem . V prijateljskem vzdušju smo sklenili, da se na takšnih 
tekmah še dobimo in bomo veseli vsakega podobnega turnirja. 
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INTERVJU Z MISIJONARJEM JOŽEFOM hAU NGUYEN 
IZ VIETNAMA NA MISIJONSKO NEDELJO

Najprej nam povej nekaj o sebi. Od kod prihajaš, nekaj o tvoji domači družini in 
kaj rad počneš v prostem času.

Pozdravljeni vsi, jaz sem Jožef iz Vietnama. Vietnam je majhna dr-
žava v Aziji. Naša država ima približno sto milijonov ljudi. V moji 

družina nas je vseh skupaj devet. Imam štiri brate in dve sestri. Moja 
mama je pred štirimi leti žal že umrla. Takrat sem bil novinec in en 
brat je umrl pred dvema letoma, ko sem študiral filozofijo. Ena moja 
sestra je redovnica. Imam tudi tri nečake. 

V prostem času se rad ukvarjam s športom, na primer igram no-
gomet, košarko, pingpong. Igram tudi kitaro in flavto, včasih vadim 
cirkus in gledam televizijo.

Kdaj in na kakšen način si čutil, da te je Bog poklical, da postaneš salezijanec?
Mislim, da je moj poklic zelo normalen. Rodil sem se in odraščal 

v salezijanski župniji, podobni kot je župnija Rakovnik. Tudi tam so 
sestre salezijanke. Ko sem bil še otrok, so me starši peljali v cerkev. 



november 2022, št. 9VARUJ NAS MATI 17

UTRIP

Vsak dan sem šel k sveti maši. Bil sem tudi ministrant. Učil sem se 
katekizem. Dvakrat na teden sem bil tudi v oratorju. Potem ko sem bil 
malo večji, sem tudi jaz učil otroke katekizem, zato sem srečal veliko 
salezijancev, ki živijo veselo in sveto življenje. Vprašal sem jih ‚zakaj 
vedno izgledate veseli?‘. Odgovorili so: ‚Jožef, če bi postal redovnik, bi 
bil tudi ti vesel kot mi‘. Od takrat naprej sem si tudi jaz želel biti dober 
salezijanec kot oni. Ko sem se spominjal svojega življenja, sem čutil, 
da je Božja ljubezen do mene zelo velika. Bog mi je dal veliko sreče v 
življenju. Želel sem vračati to ljubezen z vsem svojim življenjem. Čutil 
sem, da je zame najboljša odločitev in bom najbolj vesel, če postanem 
redovnik.

Kdaj se je v tebi porodila ideja, da bi odšel v misijone in kako si na ta klic 
odgovoril?

Ko sem bil novinec, smo imeli veliko srečanj s salezijanci misijonar-
ji. Delili so izkušnje iz različnih držav. Tisti čas sem se začel zanimati za 
misijonski poklic. Zato sem molil štiri leta. Pogosto sem o tem sanjal. 
Ampak biti misijonar ni lahko, zato sem o tem veliko razmišljal. Ko 
sem razmišljal o svojem življenju, sem želel še bolj odgovoriti na Božjo 
ljubezen, tako da izročim Bogu družino, državo, hobi, varnost in vse 
ljudi, ki jih poznam v življenju. Želel sem biti kot prazen papir za Boga. 
Tako sem želel biti misijonar. Ko sem dobil pismo iz Italije, je pisalo, da 
grem na misijon v Slovenjo in lahko ga spremenim, če nočem tja. Bil 
sem kar malo žalosten, ker sem si takrat bolj želel v Afriko. Ampak še 
enkrat sem se odločil, da pustim svojo željo in odgovorim Božji volji, 
zato sem se odločil, da bom prišel v Slovenjo. Še danes se mi zdi, da 
je bila moja odločitev pravilna. Imam to srečo, da živim v hiši, kjer 
je živel Božji služabnik Andrej Majcen, ki je bil veliko let misijonar v 
Vietnamu.

Kako se počutiš v Sloveniji in kateri so tvoji največji izzivi. Lahko poveš še kakšno 
zanimivost iz tvojega leta misijonske izkušnje?

Slovenija je zelo lepa država. Lahko rečemo, da je to od Boga blago-
slovljena dežela. Majhna, ampak zelo lepa država, ki ima hladno pod-
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nebje, ampak je raznolika in bogata in močna ter civilizirana družba. 
Tukaj ste doma dobri ljudje.

Moj največji izziv trenutno je jezik. Šibkim ljudem kot sem jaz, ni 
lahko, zato še vedno ne znam dobro govoriti slovensko. Ampak verja-
mem, da bom zmogel, ker mi bo pomagal Bog in tudi ker imam veliko 
učiteljev, to ste vsi tukaj, a ne? 

Moja najbolj nepozabna izkušnja je bila prvi dan, ko sem prišel sem. 
Tisti dan je močno snežilo, pa tudi prvič sem videl sneg. Bil sem zelo 
vesel. Takrat sem bil kot otrok, ko mi je mama prvič dala sladoled. 
Hvala Vam za poslušanje in Bog vas blagoslovi.

ANIMATORSKI VIKEND

Vikend z animatorji v Ankaranu je ob soncu in morju najlepši uvod 
v jesenke počitnice. Za ogrevanje

je poskrbel petkov veseli večer, ki je prebudil naše igralske sposob-
nosti in razmigal smejalne mišice. V soboto smo se v dopoldnevu po-
učili o nudenju prve pomoči in o učenju pravega nastopa in avtoriteti. 
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Sledilo je od vseh pričakovano popoldansko kopanje. V morju pa seve-
da nismo bili edini. Popoldanski del je bil v znamenju priprave gradiv 
za prihajajoče programe. Seveda nismo pozabili na duhovni del, kamor 
spadajo lepo pripravljena adoracija, sv. maše in besede za lahko noč. 
Danes nas je s svojim življenjskim pričevanjem v veri spodbudil kapu-
cin brat Jakob Kunšič. Ena od njegovih odličnih misli je bila tudi ta, ki 
jo je namenil fantom: »Če nisi naredil še nič dobrega za druge, kako 
misliš, da boš osrečeval svojo bodočo ženo.« Povabilo k velikodušnosti 
torej. Za konec pa še zahvala Blažu, ki je bil s strani ekipe SMC-ja glav-
ni organizator vikenda. V družbi tolikih animatorjev je seveda naravno 
in spontano vedno lepo. Bogu hvala za vse. 

PRIPRAVA NA 100-LETNICO CERKVE

V zadnjih mesecih je arhitekt Robert Dolinar skupaj z ekipo inten-
zivno iskal rešitve za novo podobo notranjosti našega svetišča. 

Rezultat je celostna idejna zasnova prenove cerkve. Preden sprejme-
mo  dokončne odločitve, nam je zelo pomembno, da projekt pred-
stavimo tudi širšemu župnijskemu občestvu. Zato vas vse vabimo na 
predstavitev, ki bo v torek, 15. novembra, po večerni sveti maši. Pred-
stavitev bo potekala v cerkvi. Po predstavitvi bo priložnost za pogovor, 
komentarje, vprašanja, predloge ... 
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NOVEMBER 2022

NED, 6. 11.: 32. nedelja med letom – zahvalna nedelja. 
PON, 7. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 19.15 

srečanje katehetskega odbora.
SRE, 9. 11.: ob 20.00 sestanek mentorjev.
ČET, 10. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.
PET, 11. 11.: ob 19.00 šola za animatorje in animatorska skupina.
SOB, 12. 11.: izlet družin ministrantov, OPZ in MLMPZ.
NED, 13. 11.: 33. nedelja med letom; pri sv. maši ob 10.30 sodelujejo veroučenci 6. 

r.
PON, 14. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 19.00 

srečanje Župnijske karitas.
TOR, 15. 11.: po večerni sv. maši predstavitev idejnega načrta obnove župnijske 

cerkve.
ČET, 17. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.
SOB, 19. 11.: 100-letnica ustanovitve inšpektorije, ob 12.30 sveta maša, ki jo vodi 

ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
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NED, 20. 11.: 34. nedelja med letom – Kristus, Kralj vesoljstva; pri sv. maši ob 10.30 
sodelujejo veroučenci 5. r.

PON, 21. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.  
SRE, 23. 11.: obletnica prihoda salezijancev na Rakovnik.
ČET, 24. 11.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.
SOB, 26. 11.: od 10.00 do 14.00 adventni oratorij – izdelovanje adventnih vencev v 

SMC-ju.
NED, 27. 11.: 1. adventna nedelja – nedelja Karitas; pri sv. maši ob 10.30 je pred-

stvitev birmancev; začetek Adventnega koraka v SMC-ju ob 17.20; 
vsak dan vse do Božiča bomo v tem času prisluhnili zgodbi iz Adven-
tnega koledarja.

PON, 29. 11.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.

DECEMBER    2022

ČET, 1. 12.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 
družine in domovino; začetek inšpektorjeve vizitacije v salezijanski 
skupnosti in župniji.

PET, 2. 12.: prvi petek; posvetitev Jezusovemu Srcu; obisk bolnikov in starejših 
na domu; ob 19.30 srečanje šole za animatorje in animatorske skupi-
ne.

SOB, 3. 12.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu.
NED, 4. 12.: 2. adventna nedelja. 
PON, 5. 12.: miklavževanje za otroke; ob 16.30 obisk sv. Miklavža v cerkvi; ob 

19.00 Karitas;  ob 20.00 seja ŽPS-ja; po večerni sv. maši ura molitve v 
tišini pred Najsvetejšim. 

TOR, 6. 12.: do petka vsak dan od 16.00 do 18.00 v SMC-ju delavnica izdelovanja 
božičnih voščilnic.

ČET, 8. 12.: brezmadežno spočetje Device Marije; sv. maše  ob 6.00, 7.30, 9.00 
in 18.30; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne 
poklice, družine in domovino.

NED, 11. 12.: 3. adventna nedelja.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Nejc Jamnik
Maša Isabella Berdajs

Evelin Krašovec
Ajda Marinko
Nikolaj Hren

V VEČNOST SO SE PRESELILI:

Ludvik Vadnjal, 1927
Antonija Lupinc, 1936
Franc Trontelj,  1934
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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

Salezijanska knjižnica  
Rakovnik vabi  

Dobrodošli v knjižnici:
TOR: 13.30–17.00;  
SRE 9.00 –12.00;  
ČET 9.00–12.00

Vhod mimo sprejemnice,  
kjer vas usmerijo  

do knjižnice.

ŽUPNIJSKA  
KARITAS RAKOVNIK

dežurstvo v novembru:  
četrtek, 24. 11. 2022,  
od 17.00 do 19.00.

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

mesec molitve  
za pokojne

V novembru radi molimo  
za naše pokojne!
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