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Gospod, Bog nebes in zemlje, na to 
novo leto želimo prisluhniti temu, 

kar nam ne nehaš govoriti ...
Radi bi te slavili, kolikor te zmoremo 

v svoji slabotni moči, in te prosili, da 
nam daš to, kar nam le ti lahko podariš.

Potrebujemo odpuščanje za vse, kar 
smo storili slabega v preteklem letu. 

Potrebujemo luč, saj nas obdaja glo-
boka tema. 

Potrebujemo nov pogum in nove 
moči, da bi prišli do cilja, ki si ga določil.

Potrebujemo večjo vero v tvoje obljube, trdnejše upanje v tvojo mi-
lost, bolj gorečo ljubezen do tebe in bližnjega. 

To so naše želje za novo leto. Ti edini jih lahko bolje uslišiš, kot si 
sami predstavljamo.

/Karl Berth/

januar    2023/šte vilka    1/leto   XLI



januar 2023, št. 1VARUJ NAS MATI 2

 UVODNIK

	z  »Mladi naj ne bodo samo 
ljubljeni, ampak naj tudi 
vedo, da so ljubljeni.
	z  O svojem bližnjem govo-

ri le dobro ali pa molči.
	z  Če želiš pri svojih učen-

cih veliko doseči, nikdar 
ne pokaži, da te je kateri 
od njih užalil.
	z  V pogovoru bodi tak, da bodo vsi, s katerimi govoriš, postali tvo-

ji prijatelji.
	z  Največja sreča otroka je spoznanje, da je ljubljen.
	z  Glasbe mladih src ne poslušamo z ušesi, ampak s srcem.
	z  Vsaka beseda naj nosi pečat ljubezni.
	z  Če hočeš, da bo graja obrodila zaželen sad, ne smeš nikoli grajati 

vpričo drugih.
	z  Moja draga mladina! Težko boste našli koga, ki bi vas bolj kot jaz 

ljubil v Jezusu Kristusu in ki bi vam bolj želel vašo resnično srečo.
	z  Bolj si prizadevaj za to, da te bodo ljubili, kot pa da bi se te bali.«

/sv. Janez Bosko/

ŽPS RAKOVNIK / 6. DECEMBER 2022 

Dnevni red: 
- srečanje z inšpektorjem g. Markom Košnikom ob vizitaciji
- koledar
- razno
Vstopna molitev: župnik g. Jože Brečko 

Ad 1)
Župnikova beseda ob vizitaciji:
- ob prihodu v mesecu avgustu 2022 je bil g. Jože Brečko zelo lepo spre-

jet – tudi s strani ŽPS-ja; 
- g. Jože B. je bil na Rakovniku pred 26 leti kaplan, od takrat pa do da-

nes župnik opaža velik razpon skupin, ki jih vodijo laiki; 
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- v prihajajočem letu, dveh bo potrebno več narediti na področju du-
hovnosti (za to bo priložnost ob pripravi na praznovanje 100-letni-
ce prihoda SDB-jev na Rakovnik), ni pomembna le obnova svetišča, 
ampak tudi duhovna priprava župljanov – fizično in duhovno preno-
vo morajo bolj osebno začutiti tudi farani (občutek, da je cerkev in 
dogajanje NAŠE).

Inšpektorjeva beseda ob vizitaciji:
- g. Marko opazi staro-novo zasedbo članov ŽPS-ja: glavnino inšpektor 

že pozna, nov pa je župnik. Žpk Mirko in kaplana Jure ter Janez so 
v zgodovini osnovo župnije dobro zastavili – sedaj je potrebno nad-
grajevanje. Jože in Janez sta pametno in odgovorno prevzela župnijo 
Rakovnik;

- g. Košnik nam je povedal nekaj pomembnejših datumov ob prihodu 
salezijancev na Rakovnik;

- 19. 11. 2022 smo člani različnih vej salezijanske družine skupaj s sale-
zijanci na Rakovniku praznovali obletnico prihoda DBS oz. SDB na 
Rakovnik. Ob tem je (bila) na prostem pred Majcnovo hišo posta-
vljena razstava z zgodovino Rakovnika. Vsebino zunanjih panojev 
nam lahko enkrat predstavi ga. Barbara Kastelec. DB-sotrudniki so 
leta 1904 za lokacijo in prihod salezijancev v Slovenijo izbrali Rakov-
niški grad. Najprej je bil  postavljen salezijanski zavod, g. Štikli pa je 
bil odgovoren za dokončanje cerkve. Don Filip Rinaldi je zatem usta-
novil tudi novo inšpektorijo sv. Cirila-Metoda, ki se je zatem razširila 
tudi v bližnje države;

- g. inšpektor Marko K. sicer živi na Rakovniku, opraviti mora pa tudi 
mnogo vizitacij ter razgovorov s salezijanci po ostalih lokacijah;

- na Rakovniku je prisotnih 20 salezijancev, v zadnjih dveh letih pa se 
je skupnost razširila tudi z mladimi misijonarji (Afrika, Vietnam). 
Le-ti so zelo hvaležni za odprtost ostalih sobratov – cenijo tudi nji-
hovo delo »v starosti«;

- salezijanske ustanove na Rakovniku so »večplastne«: župnija in SMC/
Glasbena šola/dijaški dom/Salve, vsako od njih »nadzoruje« eden ali 
več sobratov.
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Besede članov ŽPS-ja ob vizitaciji, ocena stanja v župniji ter delo:
- hvaležnost SDB-jem in sestram HMP za dobro sodelovanje in komu-

nikacijo, številne dejavnosti so na voljo za mlade in starejše. Pozdra-
viti velja tudi podporo pri aktivnostih, številne prostore in duhovno 
spremljanje duhovnikov pri delovanju skupin;

- hvaležnost  Jožetu Gorniku in ženi za kavo, kakav in (medgeneracij-
sko) druženje po nedeljskih polenajstih mašah. Na Rakovniku so na 
voljo res številna druženja za mlade, tudi sodelovanje pri preureditvi 
cerkve navzven in Cerkve navznoter (duhovna poanta);

- osnovane so nekatere nove skupine (npr. skupina za moške), za mlade 
obstajajo dodatne športne skupine. Nujno bi bilo spodbuditi duhov-
nost mladih (molitev v cerkvi ne zadošča), a od novega župnika se ne 
sme »na hitro« preveč zahtevati;

- v preteklih tednih (po predstavitvi prenove Rakovniške cerkve s stra-
ni arhitekta g. Dolinarja po večerni maši) so bile informacije o pro-
jektu različno interpretirane, zato so bile s strani g. Petra Končana 
zatem posredovane (jasne) predstavitve poteka del; 

- zbirka informacij o zbranem denarju ter načinu preureditve cerkve 
še ni dovolj dorečena. Ko se le-to doreče, je potrebno informacije za 
ljudi združiti in posredovati na internetu ter v župnijskem glasilu. 
Morebitne spremembe bodo sproti podane, zato čimprej »umiriti ne-
mir ljudi« ter jih pravilno obvestiti o poteku del;

- župnik Jože B. je povedal, da so se na vizitaciji pogovarjali tudi o ob-
novi svetišča. Nujno je potrebno čimprej ustanoviti GRADBENI od-
bor: to naj bo skupina cca. 6-7 župljanov, ki bo bedela nad potekom 
obnove svetišča ter posledično dajala sprotne informacije župljanom. 
Ta odbor bo nosil odgovornost pri poteku obnove;

- g. inšpektor: skoraj stoletna zgodovina od zgraditve zavoda in Rakov-
niške cerkve je skozi leta pripeljala do sedanjega stanja objekta; po-
trebno se je odločiti za obnovo – lahko tudi v daljšem obdobju (npr. 
v času cca. 20 let). Ni nujna hitra in zelo obsežna obnova – odvisno 
je od želja župljanov (ki bomo nosili polovico stroškov); inšpektor ne 
bo podpisal soglasja k ničemur, kar ne bi potrdila tudi župnija!
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- začasen sklep glede renovacije: nujno čimprej aktivirati gradbeni od-
bor in ljudi sproti obveščati o osnovnem poteku (na internetu oz. v 
župnijskem glasilu: shema del, časovni potek, finance …);

- župnik prosi, da se čimprej ustanovi gradbeni odbor: št. članov (žpk 
in cca 6-7 članov; nekateri so se že javili g. Petru Končanu); razdelitev 
funkcij; termin dogajanja …    

- drobna ugotovitev: morda so ljudje v krču glede prenove; po vsej ver-
jetnosti je zunanja obnova okoli svetišča negativno vplivala na razpo-
loženje in mnenje ljudi o(b) notranji prenovi …

Ad 2)
- 25. 11. je bila kljub vabilu na srečanje z g. Likarjem slaba udeležba 

bralcev Božje besede; k branju Božje besede velja povabiti tudi nove 
- mlajše bralce.

- 5.12. popoldne je bilo v cerkvi zelo lepo pripravljeno Miklavževanje, 
udeležilo se ga je  približno 200 otrok.

- 8. 12. bodo na praznik Brezmadežne večerno sv. mašo pripravile 
različne skupine salezijanske družine (SDB-ji in voditelj sv. maše, g. 
Klemen Balažič; sestre HMP, salezijanci bratje, DB-sotrudniki, Zdru-
ženje M. Pomočnice …).

- 16. 12. ob 18h začnemo z božično devetdnevnico; na posamezne dni 
manjkajo še organisti za podporo petju (ga. B. Berkopec jih povabi 
po mailu).

- na 4. adventno nedeljo bodo skavti delili Betlehemsko lučko.
- 24. 12. ob 18h bo otroška božičnica; kpl Janez pripravi 2x berilo (Mo-

nika poišče bralce).   
- 26. 12. od 10.00 do 17.00 bo obisk kolednikov po domovih; prej po-

trebna prijava za obisk.
- Od 15. 1. 2023 do cvetne nedelje bodo RTV-prenosi nedeljskih sv. 

maš z Rakovnika vsako nedeljo ob 10.30;  h glasbeni podpori bodo 
povabljene različne pevske zasedbe iz župnije.

- Naslednje srečanje ŽPS-ja Rakovnik bo v januarju po rednem razpo-
redu.

Zapisala: Monika Pajk 
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DRUŽABNO-DUHOVNI VIKEND ZAKONSKE SKUPINE 
MAVRICA

Po prijetni izkušnji iz preteklih let in po koroni je bil spet čas, da se 
naša zakonska skupina odpravi na družabno-duhovni vikend na 

Koprivnik od 9. do 11. 12. 2022.
V petek proti večeru smo prišli na rahlo pobeljen Koprivnik, kjer 

nas je prijazno sprejel g. Marjan Lamovšek. Pridružil se nam je tudi 
gospod župnik Jože. Uredili smo sobe in skupaj pripravili tople sendvi-
če za večerjo. Prvi del večera smo preživeli ob pesmi in molitvi v hišni 
kapeli. Ko so otroci zaspali, pa smo klepetali in igrali družabno igro.

Sobotno jutro smo začeli s skupno pripravo zajtrka in nadaljevali z 
jutranjo molitvijo v hišni kapeli. Otroke sta prevzeli animatorki in do 
kosila so skupaj ustvarjali ter pripravljali pesmi. Zakoncem in gospodu 
župniku je pričevalski par predstavil skupno življenje, vzpone in padce, 
dobre in slabe izkušnje. Pričevanje je bilo zelo zanimivo in bogato. Žal 
nam je zmanjkalo časa, da bi tudi mi lahko z njima kaj podelili, saj je 
bil že čas, da pripravimo kosilo. 
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Za popoldansko delo smo dobili nekaj vprašanj: Kakšno podobo 
Boga nosim v sebi? Kdaj si občutil Božjo bližino? Ali pričujem? Kako 
želim preživeti advent, praznike? 

Na kosilu sta se nam pridružili animatorki, g. Jože in g. Marjan. Žu-
pnik se je kmalu po kosilu poslovil. Mi pa smo si vzeli čas za razmišlja-
nje ob vprašanjih, najprej sami in nato v paru. Nekateri smo ostali kar 
v domu, drugi so se sprehodili po okolici, sami ali z otroki. Popoldne 
pa smo se zakonci spet zbrali skupaj in predebatirali ob vprašanjih in 
si podelili razmišljanja.

Animatorki sta se počasi odpravili proti domu, otroci so nam pri-
pravili programček, nato pa so fantje začeli s peko palačink. Po večerji 
smo imeli večerno molitev v hišni kapeli. Ko so otroci zaspali, pa smo 
si vzeli čas za druženje in klepet.

Po nedeljskem zajtrku smo šli v bližnjo cerkvico k sveti maši. Zunaj 
nas je pričakalo močno sneženje. Pred kosilom smo imeli kratko moli-
tev v hišni kapeli. Po kosilu smo pospravili in počistili dom. Otroci so 
se zunaj igrali na snegu, počistili smo avtomobile in se odpeljali proti 
domu. 

Bil je čudovit vikend obogaten z otroškim smehom, zahvalami, pro-
šnjami, z molitvijo, petjem in druženjem.

Barbara in Andrej

ODRINI NA GLOBOKO

Na decembrskem srečanju je bil z nami Aleš Čerin, mož, oče, de-
dek, bloger, sodelavec v Družini in Življenju in predvsem mož 

razumevajoče žene. Moderator večera Tomaž P. ga je takole predstavil: 
”Poročil se je zelo mlad, pri rosnih 22 letih, v tretjem letniku faksa. Z 
ženo sta živela pri tastu in tašči. Kot moški ni pomišljal in je sprejel 
odgovornost, da sprejme otroka, čeprav brez strehe nad glavo in brez 
finančne preskrbljenosti. Ko je že imel službo, pa se je začel posvečati 
svojim hobijem (varjenje piva, letenje s padalom, hoja v hribe, šport, 
društvo domačih pivovarjev). Ob smrti padalca se je odločil, da ne bo 
več letal, vendar padala ni prodal. Leto kasneje je šel še enkrat na polet, 
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ki pa ga je prizemljil (tudi dobesedno). Nesreča bi se skoraj tragično 
končala, a je ostal brez poškodb. To je zanj pomenilo, da ga je Bog pri-
zemljil in je padalo prodal ter se bolj posvetil družini.”

Citat, ki ga Aleš priporoča vsem moškim v branje in v razmislek je 
odlomek Jakobovega pisma : 

Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto vese-
lje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. Za 
stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti 
in vam ne bo ničesar manjkalo. Če pa komu od vas manjka modrosti, 
naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo. 
Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben 
morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. Tak človek naj ne misli, 
da bo kaj prejel od Gospoda: mož, ki je v duši razdvojen, nestanoviten na 
vseh svojih poteh. (Jakob 1,2-8)

Med predstavitvijo se je Aleš dotaknil ogromno tem, recimo da je 
pomembno biti skavt, ker se naučiš veliko veščin, med drugim, da si 
skavt v težavah žvižga.

Začel je pisati blog, ker je razumel, da ima beseda veliko moč, ne 
samo kramp in lopata. Z objavljanjem v blogu www.preprostost.si se je 
navadil, da s tem dobi nekaj ljudi, ki ga obožujejo, in nekaj, ki ga sovra-
žijo. S tem se je sprijaznil. Objavljanje mu je dalo veliko priložnosti, da 
se nauči urejanja misli in kako pisati. 

To mu je pomagalo, ko se je v času krize, ko je tudi on ostal brez 
poslov, lotil projekta, kako preživeti z 1 EUR na dan, ki mu je prinesel 
precej javne prepoznave, saj so mediji v tem času z veseljem uporabili 
njegov zgled. Tako je postal prepoznaven tudi izven Slovenije. Pri tem 
se je tudi navadil dajati intervjuje in pri tem preveriti zapisano pred 
objavo, saj novinarji pogosto prilagodijo zgodbo po svoje.

Ko sta se z ženo udeležila seminarja pri društvu DiŽ (Družina in 
Življenje), je po svoji navadi povedal mnenje, ki se je Danija Siterja do-
taknilo. Kot odgovor mu je ponudil, da lahko sodeluje v njihovi ekipi, 
kar pa je Aleš sprejel kot izziv in se kmalu v društvu zaposlil. V tem je 
začel močno uživati in še sedaj tudi kot upokojenec pomaga v ekipi, ki 
razvija programe za zakonce.

http://www.preprostost.si/
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Kot enega ključnih elementov rasti moških je omenil, da moški po-
trebuje tudi odmik od družine, da postane še boljši mož in oče. To se 
dogaja na moških pohodih, ki jih on tudi vodi. Njegovo mnenje je, da 
se še najbolj približaš Bogu, ko si na koncu z močmi, ko si utrujen, 
lačen, žejen, ožuljen in v negotovosti. Do tega pa pride kakšen 3. dan 
odmika v divjini, ko ne (z)moreš več.

Povedal je tudi ogromno osebnih stvari, za katere bi potrebovali po-
seben članek, tako da jih bomo tokrat spustili. Nas je pa s svojo zgodbo, 
s svojim optimizmom, življenjskimi izkušnjami držal v napetem poslu-
šanju in pričakovanju skoraj 2 uri, tako da smo se vsi prisotni na koncu 
strinjali, da smo izredno zadovoljni z njim kot našim prvim gostom. 
Po končanem krogu refleksij nas je Aleš še opomnil, da je moška skupi-
na pomembna in da naj bodo naši pogovori vse globlji in globlji ter da 
naj vsebina ostane znotraj naše skupine. Po blagoslovu s strani župnika 
Jožeta smo se v neformalnem delu še naprej pogovarjali o temah, ki jih 
je izpostavil Aleš.

Hvala ti, Aleš, za tvoje pričevanje in spodbudne besede.
Zapisala: Tomaž P. in Jože G.
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VOŠČILNICE IN OKRASKI

V decembru se je SMC igralnica spremenila v ustvarjalnico, kar dva 
tedna so otroci izdelovali novoletne voščilnice z lepimi željami za 

prihajajoče leto in raznorazne novoletne okraske, ki so jim polepšali 
domove. Ob ustvarjanju pa so otroci spoznali nove prijatelje ter se kaj 
novega naučili. Upamo, da so voščilnice polepšale praznike številnim 
ljudem.
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ADVENtNI DUHOVNI VEČER

Slavljenje, prepevanje in sveta spoved so dale pečat adventnemu du-
hovnemu večeru za mlade. Duhovno noto večera je dal odlomek o 

ženi, ki se je dotaknila roba Jezusove obleke in bila ozdravljena. Razmi-
šljanje, ki sta ga pripravili Julija in Maša, ter slavilna glasba Grega so v 
nas pripravili razpoloženje za srečanje z Jezusom. Hvala vsem trem za 
lepo pripravljen večer ter mladim, ki so se večera udeležili.
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SPREJEM NOVIH MINIStRANtOV

Zadnjo adventno nedeljo smo se v naši župniji razveselili sprejema 
dveh novih ministrantov, Aljaža in Erazma. Potem ko sta se od 

jeseni pripravljala na to poslanstvo, sta zadnje tedne že komaj čakala, 
da pristopita bližje oltarju. Kratko molitev sprejema sta se naučila celo 
na pamet. Ob tem koraku čestitke tudi staršem, ki ju pri tem podpirajo. 
Hvala tudi ministrantskim voditeljem Andražu, Aneju in Domnu za 
pripravo na sprejem in gospe Slavki za odlične šamrole za pogostitev.

BOŽIČNICA IN POLNOČNICA

Na prvi sveti večer so otroci najprej prisluhnili božični zgodbi. 
Animatorji so jo odlično zaigrali in vsem sporočili, kaj je bistvo 

božiča. Lepo okrašena cerkev in krasno petje naših zborov je vsako sv. 
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mašo povzdignilo in polepšalo v čudovito božično skrivnost Jezusove-
ga rojstva. Pred polnočnico je potekal polurni program, ki ga je pripra-
vil mešani pevski zbor z Rakovnika. Na božični dan so svoj prispevek 
k popestritvi božiča dodali tudi misijonarji, ko so zapeli pesem »srečen 
božič - Feliz Navidad.

KOLEDOVANJE

Koledniki so tudi letos odlično opravili svojo nalogo. Poleg otrok, 
animatorjev in sester FMA so se nam letos pri koledovanju pri-
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družili tudi misijonarji. Ob obiskih družin smo tako večkrat slišali, da 
smo letos bolj originalni, kar je dober kompliment, saj je Cerkev kot 
Kristusovo oznanilo za vse ljudi sveta, ne gleda na narod in kulturo. 
Posebnost letošnjega koledovanja je najprej ta, da je bilo zelo malo sku-
pin, ker so mnogi otroci bolni ali kje drugje, in drugič ta, da smo kljub 
temu obiskali preko 130 družin. Vsem družinam, ki ste nas sprejele, 
iskrena hvala in seveda kolednikom za dvojno dobro delo, ko ste razve-
seljevali tukajšnje družine in posredno bodo zbranih darov vesele tudi 
uboge družine v raznih delih sveta. 

SMUČANJE

Na novoletno smučanje z animatorji smo se letos odpravili na sv. 
Višarje. Prevladovali so smučarji, čeprav je tudi bordarjev vsako 

leto več. Pod varstvom Višarske Marije, kraljice miru, sonca, lepih prog 
(vsaj na začetku;) in dobre družbe je bilo res lepo. Na koncu smučanja 
smo se utrujeni, a zadovoljni z veseljem okrepčali, seveda na slovenski 
strani.
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KNJIŽNICA NA RAKOVNIKU

O nakupih in izposoji knjig za verujoče
Januar je med drugim tudi mesec verskega tiska. Delež verskega 

tiska je sicer v primerjavi s celotno produkcijo publikacij v Sloveniji 
razmeroma majhen, vendar za nas kristjane vseeno zelo pomemben. 
Duhovno branje ni enkratno dejanje, zato je prav, da vsebino večkrat 
preberemo in o njej razmišljamo. To je tudi dober razlog, da si vsaj 
kakšno tovrstno knjigo tudi kupimo – tako nas spremlja skozi življenje 
ter ga bogati v različnih obdobjih.

Če knjige katoliških založb (Salve, Družina, Celjska Mohorjeva 
družba, Emanuel, Ognjišče, Novi svet …) tudi kupujemo, ne samo 
beremo, tem založbam pomagamo obstati in nadaljevati poslanstvo 
oznanjevanja, kar je tudi poslanstvo vsakega izmed nas kot kristjana. 
V Ljubljani imamo kar nekaj knjigarn, ki ponujajo velik izbor verske 
literature.

Naj začnem z nam najbližjo Knjigvarno don Bosko založbe Salve 
na dvorišču Salezijanskega zavoda Rakovnik. Zelo prijetna je, še kavico 
se da tam spiti. Poleg tržnice domuje Škofijska knjigarna, nedaleč stran 
na Krekovem trgu je knjigarna Založbe Družina, Celjska Mohorjeva 
družba pa si je uredila zelo lepo in bogato založeno knjigarno na Na-
zorjevi, poleg frančiškanske cerkve. Seveda pa se marsikaj dobi tudi v 
spletnih trgovinah založb. 

Prav gotovo pa je ponudba prevelika, da bi lahko kupili vse, kar se 
nam zdi zanimivo ali uporabno. V Mestni knjižnici Ljubljana si sicer 
lahko izposodite marsikaj, vendar bi tokrat rada predstavila, v čem je 
posebnost Salezijanske knjižnice Rakovnik glede postavitve gradiva. 
Naši bralci najraje izbirajo knjige z naslednjih polic, ki jih v splošni 
knjižnici ne boste našli: biografije svetnikov, duhovno branje, pričevalci 
za Kristusa ter cerkveni očetje. V postnem času boste morda zavili k 
polici s križevimi poti, v maju k zbirki šmarnic; če potrebujete literatu-
ro za srečanje zakonske skupine, pa boste pogledali na polico krščan-
ski zakon in družina. Na mladinskem oddelku so posebej izpostavljeni 
svetniki, različne izdaje Svetega pisma za otroke in spodbude za krščan-
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sko življenje. Posebno mesto v knjižnici pa ima tudi zbirka salezijanske 
literature. V tem članku seveda ne moremo predstaviti celotne ponud-
be, zato velja povabilo: Pridi in poglej!

Trenutno imamo katalogiziranih več kot 10 000 naslovov gradiva, 
koliko gradiva je še neobdelanega, pa ostaja skrivnost, ki je ne pozna-
mo niti knjižničarji … Tokrat predstavljamo naslednje novejše knjige 
iz naše knjižnice:

Založba Družina: C. Kaczor in M. Petrusek sta pregledala dela 
psihologa Jordana Petersona in napisala knjigo Jordan Peterson: Bog 
in krščanstvo, v kateri skozi perspektivo naše vere presojata njegova 
dela. Zanimivo branje!

B. Lucereau: Po Božji podobi je zbirka odlomkov iz Svetega pi-
sma, ki govorijo o odnosu moža in žene - zelo primerna za zakonce. 
Vsak odlomek spremlja tudi kratka razlaga in vprašanja za razmislek. 
Novinar M. Mosebach pa se je odpravil v Egipt. Želel je namreč bo-
lje spoznati, od kod enaindvajsetim mladim fantom pogum, da so kot 
žrtve ISIS-a darovali življenje za Kristusa. Ob potovanju in srečanju z 
njihovimi družinami je nastala knjiga 21: Popotovanje v deželo kopt-
skih mučencev - knjiga o upanju, da ob takšnih ljudeh, ki zmorejo 
odpuščati, zlo ne zmore zmagati. Zanimivo je tudi razmišljanje o smrti 
in žalovanju pisatelja P. O´Malleya z naslovom Pot žalovanja. Njegova 
osrednja misel je, naj ne bežimo pred žalostjo, ki nas je doletela, raje 
jo sprejmimo in podoživljajmo - le tako bo počasi in neopazno postala 
manj boleča, čeprav nas bo še vedno spremljala skozi naše življenje.

Salve: Čeprav je minilo že nekaj mesecev od izida, bi vseeno rada 
predstavila zbirko misli ustanoviteljice duhovne družine »Delo« Julije 
Verhaeghe z naslovom Vsakodnevno srečevanje z Božjo voljo. Misli 
so zbrane v vsebinske sklope o upanju, veri, moči iz šibkosti, Cerkvi, 
našem poslanstvu. So kratke in jih lahko prebiramo kadarkoli ter o 
njih premišljujemo. So kot majhna duhovna krepčila skozi dan. V njih 
je duhovna misel pa tudi preprosta človeška modrost, npr.: »Propad 
elite našega časa je v tem, da veliko razume, nima pa dovolj moči volje, 
da bi spoznano uresničila.« 



januar 2023, št. 1VARUJ NAS MATI 17

KOLEDAR

JANUAR 2023

NED, 1. 1.: Marija, sveta Božja Mati – novo leto; po sv. maši ob 10.30 odprtje 
fotografske razstave domačih jaslic v SMC-ju. 
PON, 2. 1.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred 
Najsvetejšim; smučanje za animatorje. 
TOR, 3. 1.: molitev za vse v stiski (povabljeni k osebni molitvi). 
PET, 6. 1.: Gospodovo razglašenje; 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; prvi petek - obisk bolnikov na domu; 
posvetitev Jezusovemu Srcu; ob 18.00 večerja klana (skavti); ob 
19.30 turnir v namiznem hokeju. 
SOB, 7. 1.: prva sobota; posvetitev Marijinemu Srcu. 
NED, 8. 1.: nedelja Jezusovega krsta; po sv. maši ob 10.30 nedeljska 
kava v SMC-ju in druženje. 
PON, 9. 1.: ob 19.00 Karitas; ob 20.00 seja ŽPS; po večerni sv. maši 
je ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 20.00 seja ŽPS-ja in 
mentorjev SMC-ja – ekipa za pripravo župnijskega misijona bo 
predstavila predlog misijona.

TOR, 10. 1.: ob 19.15 katehetski odbor.
ČET, 12. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.

Emanuel, založba, ki je vedno živa in aktualna, nam ponuja dve 
novosti. Knjiga Presenečenje za rojstni dan (O. Bonnewijn) je že dva-
najsta knjiga iz zbirke Dogodivščine Pepija in Tinkare, ki je zelo pri-
merna za drugo triado. Z veliko rahločutnostjo pripoveduje o deklici s 
posebnimi potrebami. Za tiste, velike in male, ki radi pojete, pa je ve-
dno uporabna bogoslužna pesmarica z notami On živi: pesmarica za 
otroke. Ker je namenjena otrokom, je preprosta, vesela in pregledna. 
Urejena je po delih cerkvenega leta, vsebuje pa tudi pesmi ob zakra-
mentih.

Še kar nekaj novosti iz naše knjižnice čaka na predstavitev, pa naj še 
kaj zanimivega ostane za februarsko glasilo.

Do takrat pa … čim več trenutkov, ko se vas Bog dotakne skozi 
besede iz knjig!

Lucija
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PET, 13. 1.: vikend (USA) usposabljanje salezijanskih animatorjev v Veržeju 
za pripravnike in animatorje salezijanskih župnij in mladinskih 
centrov od petka popoldne do nedelje popoldne.

NED, 15. 1.: 2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska; ob 10.30 prenos 
sv. maše z Rakovnika na TV SLO 1; prenos z Rakovnika bo potekal 
3 mesece vsako nedeljo ob 10.30, razen prvo nedeljo v februarju, 
ko ne bo prenosa z Rakovnika; Fundacija don Bosko: srečanje 
dobrotnikov.

PON, 16. 1.: po večerni sv. maši je ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 
19.00 sestanek športnega odbora.

SRE, 18. 1.: začetek tedna molitve za edinost kristjanov. 
ČET,  19. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino.
PET, 20. 1.: ob 19.30 mladinska sv. maša. 
NED, 22. 1.: 3. nedelja med letom – nedelja Božje besede; pri sv. maši ob 10.30 

prejmejo birmanci Sveto pismo s strani svojih staršev; ob 10.30 
prenos sv. maše z Rakovnika na TV SLO 1.

PON, 23. 1.: po večerni sv. maši je ura molitve v tišini pred Najsvetejšim
TOR, 24. 1.: ob 10.00 je dan Rakovnika za vse sodelavce in zaposlene na 

Rakovniku.
ČET, 26. 1.: uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice, 

družine in domovino; ob 19.30 gostimo mladinskega gosta: 
Andraža Arkota, spregovoril bo na temo: zdrav pogled na spolnost.

PET, 27. 1.: Don Boskov dan za starše in družine (še v dogovarjanju, z nami bo 
kakšen gost ali predstava).

SOB, 28. 1.: Don Boskov dan za otroke v SMC-ju na temo: Kot kvas v današnji 
človeški družbi. Program poteka od 9.00 do 15.00; v cerkvi poteka čez 
cel dan celodnevno češčenje od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.30.

NED, 29. 1.: 4. nedelja med letom; zunanje praznovanje sv. Janeza Boska; ob 
10.30 prenos sv. maše z Rakovnika na TV SLO 1; ob 19.30 zoom 
predavanje za botre letošnjih birmancev; v Mariboru v cerkvi sv. 
Janeza Boska je popoldne revija mladinskih pevskih zborov.

PON, 30. 1.: po večerni sv. maši je ura molitve v tišini pred Najsvetejšim.
TOR, 31. 1.: sv. Janez Bosko.
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V CERKVI POZDRAVLJAMO NOVE ČLANE:

Zala Gantar
Adelina Anžur

V VEČNOSt SO SE PRESELILI:

Cecilija Strgar, r. Košti, 1936
Hermina Lamovšek, r. Lekše, 1944

Andrej Štefanič, 1939

 

FEBRUAR    2023

ČET, 2. 2.: Jezusovo darovanje - svečnica;  sv. maše  6.00,7.30, 9.00 in 18.30; 
blagoslov sveč; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za 
duhovne poklice, družine in domovino.

PET, 3. 2.: prvi petek; obisk bolnikov; pri sv. maši izročitev Jezusovemu Srcu.
SOB, 4. 2.: prva sobota; izročitev Marijinemu Srcu.
NED, 5. 2.: 5. nedelja med letom.
PON, 6. 2.: začetek ZIMSKEGA ORATORIJA v SMC-ju od 9.00 do 16.00 na 

temo prerok Jona, poteka do petka 10. 2.; po večerni sv. maši ura 
molitve v tišini pred Najsvetejšim.

SRE, 8. 2.: slovenski kulturni praznik; v knjižnici na Rakovniku bo dopoldne 
kulturni program in nato ogled muzejev.

ČET,  9. 2.: začetek SMUČANJA NA POHORJU za mlade in družine, poteka 
do nedelje, 12. 2.; uro pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za 
duhovne poklice, družine in domovino.

NED, 12. 2.: 6. nedelja med letom; ob 10.30 prenos sv. maše z Rakovnika na TV 
SLO 1.

PON, 13. 2.: po večerni sv. maši ura molitve v tišini pred Najsvetejšim; ob 19.00 
Karitas; ob 20.00 seja ŽPS.



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 januarju:  
četrtek, 26. 1. 2023,  
od 17.00 do 19.00.

TRR: 02058-0253398959 NLB. 
Hvala za vsak dar.
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Mesec molitve za družine,
v januarju radi molimo  

za našo mladino!


