
Naš Rakek
Oznanila župnije Rakek

Dogodki

RAZDOR, OGENJ, TRPLJENJE, TEKMA IN NENHNI BOJ
Današnji evangelijski odlomek, če vse druge odmislimo, zadostu-
je, da postavimo pod vprašaj nekatere molitve in pesmi, ki častijo 
in opevajo nepredstavljivo »sladkega« Jezusa, prav tako nekatere 
slike in kipe, ki nam skušajo predočiti, kako je bil »ljubezniv«. Jezus 
ne prinaša sladkosti in ljubeznivosti, v današnjem evangelijskem 

odlomku beremo, da prinaša ogenj in razdor. In to razdor tudi v naši najožji sredi, tudi 
znotraj najožjih družinskih članov, tudi znotraj župnijskega občestva.
Ogenj, ki ga Jezus prinaša, je njegov evangelij, je ljubezen, ki ga žene v trpljenje in smrt. 
Je moč Duha, ki ga bo poslal na svojo Cerkev. Je ogenj krščanstva, ob katerem se že dva-
jset stoletij greje evropski človek in ob njem ves ostali svet. Razdor je prinesel, ker je 
vedel, da se bodo zaradi njegovih zahtev v isti družini eni odločali zanj in drugi morda 
proti njemu.
Prav je, če kdaj začutimo vsaj delček tega razdora tudi v naši javnosti. Dokaz je, da je 
Kristus med nami živ. Ali bi bil, če se zanj sploh ne bi vedelo ali če bi se nihče ob Njega 
ne obregnil? To bi pomenilo, da nam ga je uspelo docela »posladkati«. Da je z nami le kot 
»nekaj, kar se nahaja v izložbi« je lepo, mikavno, a nenazadnje zgolj to.
Če hočemo vse to doumeti, moramo biti v nenehni tekmi  s samim seboj, pa tudi svetom 
okoli nas. To predstavlja tudi boj, o čemer nam govori Pismo Hebrejcem. Ko pisec konča 
z naštevanjem starozaveznih pričevalcev močne vere, pokaže na zadnjega in največjega 
pričevalca, na Jezusa. Poleg tega, da je voditelj in dopolnitelj vere, se razlikuje od vseh 
drugih in sploh od vseh ljudi tudi po tem, da mu ni bilo treba iti v trpljenje, kot moramo 
iti mi vsi. Pretrpel je križ in šele potem stopil v veselje na desni Božjega prestola. Zgled 
nam je dal, da bi mi v tekmi ne omagali, temveč vztrajali, pa čeprav se bo potrebno boriti 
do krvi – morda celo tudi znotraj družine.
Oznanjevanje evangelija se je vse prevečkrat ustavilo (in se ustavlja) pri križu, smrti. Gre 
za usodno napako, kajti Jezusova človeška zgodba se je končala z vstajenjem od mrtvih. 
Krščanstvo, ki obstane pri križu, neizogibno nagiba k temu, da zanemarja življenje.
Jezus je vstal od mrtvih na zemlji. Ne potem! Kristjani se moramo zavzemati, da bodo 
imela vsa človeška bitja, ne glede na starost, socialni položaj ali zemljepisno širino, 
življenje v polnosti, ki jim ga je podaril Bog. Tukaj, na zemlji, in potem. Splav, izrinjenost, 
evtanazija ... so greh, ker nasprotujejo »temu«, zemeljskemu življenju. 
Borba proti zlu in grehu ni verodostojna brez zavzemanja za življenje na vseh področjih.

(povzeto po T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

URNIK SVETIH MAŠ
torek, petek: 18h(19h)
sreda: 7.30
nedelja: 10h

- VPIS K VEROUKU: torek, 3.9.

- ZAČETEK VEROUČNEGA LETA
  s sveto mašo: 8.9. ob 10h;

- SREČANJE BOLNIH IN ONEMO-
  GLIH S PODELITVIJO SV. BOLNI-
  ŠKEGA MAZILJENJA: 22.9. ob 10h;

Letnik XXVI., številka 8, 19.8. 2019,  ŽUPNIJA RAKEK, Na vasi 25, 1381 Rakek; 
tel.: 01 / 7051-552; TRR: SI56 0201 0026 0512 478 

odgovarja: Gregor Gorenc, žpk.  m: 051 / 388-065;
http://www.zupnija-rakek.rkc.si/

SEPTEMBER

2
PONEDELJEK

Marjeta, mučenka

SEPTEMBER

3
TOREK

Gregor Veliki, 
papež in cerkveni 

učitelj
 19.00 + Franc in Frančiška, obl. Mekina

SEPTEMBER

4
SREDA

Mojzes, prerok   7.30 - za zdravje

SEPTEMBER

5
ČETRTEK

Mati Terezija, 
redovna 

ustanoviteljica
SEPTEMBER

6
PETEK

Zaharija, prerok  19.00 + Drago Zupančič, obl.
 19.00 + starši Meden in Kogej

SEPTEMBER

7
SOBOTA

Regina, mučenka

SEPTEMBER

8
NEDELJA

23. NEDELJA 
MED LETOM

 
 10.00  - za žive in pokojne farane 
 

MOLITEV PRED NAJ-
SVETEJŠIM
Petek, pol ure pred sveto 
mašo. Takrat je tudi prilo-
žnost za sveto spoved.
ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je redno odprta po 
svetih mašah.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico. 
Priprava: po dogovoru

POROKE
Zaročenci naj se prijavijo vsaj 
dva mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači 
župniji, redno prisostvuje po-
roki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v žu-
pnijski pisarni in zatem na 
pogrebnem zavodu.
Hvala, ker namesto cvetja da-
rujete za maše in cerkev!

SEPTEMBER

9
PONEDELJEK

Peter Klaver, 
misijonar

SEPTEMBER

10
TOREK

Nikolaj Tolentinski, 
spokornik  19.00 + iz rodbina Hladnik

SEPTEMBER

11
SREDA

Prot in Hijacint, 
mučenca   7.30 + Jože Kočevar, obl.

SEPTEMBER

12
ČETRTEK

Marijino Ime

SEPTEMBER

13
PETEK

Janez Zlatousti, 
škof in cerkveni 

učitelj

 19.00 + Jože Brezec, + iz družine Turšič
 19.00 + iz družine Romac

SEPTEMBER

14
SOBOTA

Povišanje svettega 
Križa, praznik

SEPTEMBER

15
NEDELJA

24. NEDELJA 
MED LETOM  10.00 + iz družin Moljk in Kogovšek  
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NOVEMU VEROUČNEMU LETU NA POT

Spoštovani starši!
“Svoboda nad vse!” Na začetku vsakega šolskega leta, ko se na vas 
obračam s pismom, ki naj zakoliči naš pristop do veroučne šole, poudar-
jam še enkrat, da mora biti naš “verujem” svoboden. Otroci morajo to 
svobodo videti in občutiti. Najbolje jo pokažemo prav v poletnem času, 
ko ni šole in delamo, “kar hočemo”. Če tudi v tem času hodimo skupaj k 
maši, čeprav smo daleč in na počitnicah, potem otrok vidi pristnost naše 
odločitve. Če pa od junija, ko smo dobili spričevala, cerkve nismo videli od 
znotraj, potem je nekaj narobe z nami in to prenašamo na otroke v obliki 
vzgoje za hinavščino. 
Tega se moramo izogibati! Prizadevajmo si za pristnost, četudi nam ne 
uspeva. Jezus nam je v Cerkvi dal zakrament sprave in samega sebe v ob-
hajilu, da bi z Njegovo pomočjo zmogli postati sveti. Zato še enkra in ved-
no poudarjam, ne nalagajte otrokom bremena, ki ga sami nočete nositi. To 
je velik greh za vse, za vas, za župnijo, za Cerkev, za ves svet huda pokora, 
kajti otroci bodo odrasli in se naučili, da si pred Bogom lahko dvoličen.
V prihajajočem pastoralnem letu bomo zopet obhajali zakrament svete 
birme. Okoli tega zakramenta je med nami polno nesporazumov, napačnih 
navad ali razvad, modnih muh in drugih stvari, ki zamegljujejo pomen 
in smisel zakramenta. Cerkev z njim želi potrditi vero birmanca, da bo 
sposoben odraslega verskega življenja. Zato je najprej potrebno videti 
vero birmanca. A kako naj rečemo, da je veren, če ga zlepa ni k nedeljske-
mu bogoslužju, ki je odlika in srčika katoličana. Obisk nedeljske maše se 
vidi, ne vidi se pa birmančeve osebne molitve, dobrih del in drugin ver-
skih vaj. Če torej najlažjega ni videti, kako naj sklepamo, da je ono osebno 
in skrito? Če je drugo, je tudi prvo, če je prvo, ni nujno, da je tudi drugo, 
kajti drugo je med Bogom in birmancem.
Posebno poglavje je tudi izbira botrov. Večkrat povzroči slabo voljo, 
izsiljevanje in še kaj, ko vztrajate pri neprimernih kandidatih. 
Vsi starši se morate zavedati, da v enem letu ne morete nadoknaditi, kar 
terja vestnost in trajnost. Ni dovolj v letu prvega svetega obhajila hoditi 
k maši, ali v času priprave na birmo, ampak vedno. Otroci vas gledajo od 
rojstva naprej. Zato velja za vse krščene: vsako nedeljo gremo k maši, ker 
smo kristjani in nas Jezus vabi k bogoslužju. Čas je, da to končno osvojimo.
Če tega nočemo, potem smo svobodni! Za svobodo nas je osvobodil 
Kristus in kdor čuti kakršnokoli prisilo pri življenju po veri, mora to 
prisilo preseči, premagati ali odstraniti, sicer vera ni njegova, in tudi 
ne prava. Svoboda je nekaj tako velikega, da smo lahko svobodni, čeprav 
nas zatirajo, preganjajo in zasužnjujejo. Potrudimo se, da bomo ohranili 
ne le notranjo svobodo, temveč se borimo tudi za svobodo v družbi, ker je 
vedno znova ogrožena od vedno istih pristašev ideologij, ki hočejo ne le 
naše delo in denar, ampak tudi naše duše, naše mišljenje!

župnik Gregor

Veroučno leto, se bo tako kot običajno začelo z vpisom, ko boste starši 
kupili tudi nove veroučne zvezke. Otroke vpisujejo samo starši! Vpis je ob-
vezen za vse veroučence vseh razredov! Vpis je možen s podpisanim 
spričevalom preteklega leta in s plačanim prispevkom za kurjavo in 
vzdrževanje, ki znaša 30 EUR na otroka, ter za delavni zvezek, učbenik 
in liturgični zvezek, 20 EUR. 
Vpis v veroučno šolo bo potekal, v torek 3.9., od 10. do 12. ure in od 16.
do 18. ure, v dvorani župnišča. Začetek veroučnega leta bo 8.9. s sveto mašo 
ob 10. uri, ko bomo prosili Božjega blagoslova, zato se svete maše udeležijo 
vsi veroukarji z družinami.
Vsa podrobnejša navodila in informacije v zvezi z veroučnim urnikom, bodo 
na internetni strani župnije, ob koncu meseca avgusta.

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

21. NEDELJA MED LETOM (25.8.) 
MARTINA ŠVIGELJ,
ROMANA GODEŠA

22. NEDELJA MED LETOM  (1.9.)
SIMONA ŠTRUKELJ,
MONIKA JAMBROŠIČ

23.  NEDELJA MED LETOM (8.9.)
BREDA HRIBERNIK,
JANJA PETEH

24. NEDELJA MED LETOM (15.9.)
VESNA HRIBERNIK,
MARJETA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Kristjan mora biti v svoji 
osnovni usmeritvi človek 

upanja in zaupanja, v 
zavesti, da ima končno 

vse svoj smisel, tudi če ga 
trenutno takoj ne uvidi.

(Alojzij Šuštar)

SVETNIK MESECA
     7. september

REGINA
Devica in mučenca Regina je bila 
doma iz Francije, natančneje iz 
Burgundije. Njeno življenje in 
njeno mučeništvo sta obdani z 

legendami. Zelo verjetno je, da je 
darovala svoje življenje za Kri-

stusa okoli leta 300 v mestu Alise 
v sedanji Franciji, tedanji Galiji. 
Z najrazličnejšimi mukami so 

jo hoteli oblastniki pripraviti do 
tega, da bi zatajila svojo vero, 

toda Regina je junaško vztrajala, 
zato je bila obsojena na smrt 
z obglavljenjem. Leta 864 so 

njene relikvije prenesli v mesto 
Flavigny-sur-Ozerain. Sicer pa 

legenda pripoveduje, da bi je bila 
Regina hčerka uglednega moža iz 
Burgundije, ki pa je bil zakrknjen 
pogan. Mati je ob njenem rojstvu 
umrla, zato je oče deklici poiskal 

dojiljo, ki je živela na podeželju in 
je bila goreča kristjanka. Deklico 
je dala krstiti in pripovedovala ji 
je o Jezusu in o številnih junaških 
mučencih, ki so umrli iz ljubezni 
do njega. Ko je oče prišel po svojo 
hčerko, je bil silno ponosen, kajti 
razcvetela se je v pravo lepotico. 
Oče jo je želel predati v zakon z 
visokim rimskih uradnikom, a 

se ni želela odpovedati krščanski 
veri. Zaprli so jo in jo mučili. Ker 
se tudi s tem ni odpovedala svoji 
trdni veri, jo je dal rimski ura-

dnik obglaviti.

________________________
CERKEV ČISTIJO:

- sobota, 24.8. ob 8. uri: 
  Vodovodna cesta;
- sobota, 31.8. ob 8. uri: 
  Partizanska cesta;
- sobota, 7.9. ob 8. uri: 
 Ljubljanska cesta;
- sobota, 14.9. ob 8. uri: 
 Novo naselja;

AVGUST

26
PONEDELJEK

Zeferin, papež  
 

AVGUST

27
TOREK

Monika, mati sv. 
Avguština  19.00 + starši Benčan

AVGUST

28
SREDA

Avguštin, škof in 
cerkveni učitelj

AVGUST

29
ČETRTEK

Mučeništvo 
Janeza Krstnika

AVGUST

30
PETEK

Feliks, mučenec  19.00 + Jože Brezec, + iz družine Turšič
 19.00 + Adolf Trebec

AVGUST

31
SOBOTA

Pavlin, škof

SEPTEMBER

1
NEDELJA

22. NEDELJA 
MED LETOM, 

angelska
 10.00 + Marko, in + iz družine Podobnik

AVGUST

19
PONEDELJEK

Janez Edues, 
duhovnik

AVGUST

20
TOREK

Bernard, opat in 
cerkveni učitelj

 19.00 + Luka Tolić, obl.
 

AVGUST

21
SREDA

Pij X, papež    

AVGUST

22
ČETRTEK

Devica Marija, 
Kraljica

AVGUST

23
PETEK

Roza iz Lime, 
devica

 19.00 + Ludvik in Marija Mele
 

AVGUST

24
SOBOTA

Jernej, apostol

AVGUST

25
NEDELJA

21. NEDELJA 
MED LETOM

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE
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