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Dogodki

VZPONI IN PADCI SPADAJO SKUPAJ

Se tudi tebi kdaj zgodi, da kljub močni in jasni želji obupaš na pol poti ali 
še prej? Da se ti ovire zazdijo prehude? Da se utrudiš, pričneš dvomiti ali se 
prestrašiš? Nič hudega, to še ne pomeni, da si zguba! Alenka Rebula v povezavi 
s srčnimi željami piše o notranji moči in veščinah, ki jih lahko razvijamo, da 
dosežemo tudi najzahtevnejše cilje. Kako pristopiti? 
Cilj izberi odgovorno. Daj si čas za razmislek in tehtanje, ko se odločiš, pa ne 

glej več nazaj. Zavedaj  se, da ima tvoja odločitev tudi posledice. 
Odpovej se popolni svobodi. Odločitev te seveda omejuje, a to pot si izbral. 
Veliko pričakuj od sebe. Zavedaj se, da ne bo šlo vedno vse gladko, s težavami se sooči in jim ne daj  
priložnosti, da bi omajale tvojo odločitev. 
Postajaj vzdržljiv. Uri se v zvestobi svojim sanjam in se ne sprašuj, koliko bo trajalo. Ne priganjaj se.
S seboj bodi potrpežljiv. Veseli se vsakega majhnega napredka. Zaradi  počasnosti si že ni treba 
premisliti! 
Zaupaj si. Zanesi se nase – ko bodo prišle težave, jih boš znal premagati. 
Redno delaj. Svoj čas uredi tako, da bo tvoja odločitev imela prednost. 
Premaguj strah. Vsakič, ko je treba, zberi pogum, premagaj strah in naredi tisti korak. 
Privošči si počitek. Išči pravo ravnotežje med naporom in počitkom, pomisli pa tudi na to: Si v 
resnici  utrujen ali se hočeš nalogi izogniti? Če si z nalogo občasno obremenjen, lahko sprejmeš 
izziv in izkusiš svojo moč. 
Bog je tisti, ki je izoblikoval srčne želje po meri – tudi zate. Seveda pa ne pričakuje, da se boš mučil 
sam, prepuščen strahovom, dvomom in podcenjevalnim mislim. Zato se poleg zaupanja sebi uči 
tudi zaupanja Vanj, v njegovo ljubezen in dobroto. Z Njim ob strani si lahko močnejši, pogumnejši, 
vztrajnejši … pa tudi nežnejši, bolj spodbuden in razumevajoč, ko je to potrebno. Srečno … in srčno!

Ostajamo brez svetosti, Gospod, če odtegneš svojo roko. Kaj nam koristi modrost, če je ne vodiš ti.
Nič nam ne pomaga hrabrost, če nas več ne varuješ. Zapuščeni se pogrezamo in propadamo.

Ko pa prideš, se vzravnamo in zaživimo. Slabotni smo, ampak s teboj postajamo močni.

Prosim te, Gospod,  razprostri nad nami svoje roke.
Vodi nas in bodi naša zaščita. Pridi k nam in nas ponovno dvigni. 

Ostani pri nas in vedno znova prihajaj, da postanemo močni in zaživimo v tebi. Amen.

(Dörte Schrömges, v Youcat, Molitvenik za mlade)

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

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

- ROMANJE NAŠE DEKANIJE NA 
BREZJE, v nedeljo, 20.10. popoldne. 
Prijavite se v pisarni.

Letnik XXVI., številka 9, 16.9. 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

30
PONEDELJEK

Hieronim, cerkveni 
učitelj

OKTOBER

1
TOREK

Terezija Deteta 
Jezusa, cerkvena 

učiteljica

 18.00 + Franc Mišič
 18.00 + Antonija in Maksimiljan Šemrov

OKTOBER

2
SREDA

Angeli varuhi   9.30 + Ludvik in Frančiška Modic
  srečanje dekanijskih duhovnikov v naši župniji

OKTOBER

3
ČETRTEK

Frančišek Borgia, 
redovnik

OKTOBER

4
PETEK

Frančišek 
Asiški, redovni 

ustanovitelj

 18.00 + Tončka in Alojz Mesesnel, obl.
 18.00 - za blagoslov v šolskem in verouč-
              nem letu

OKTOBER

5
SOBOTA

Favstina Kowalska, 
redovnica

OKTOBER

6
NEDELJA

27. NEDELJA 
MED LETOM

rožnovenska

 
 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!

OKTOBER

7
PONEDELJEK

Rožnovenska Mati 
Božja

OKTOBERR

8
TOREK

Benedikat, 
mučenka

 18.00 + Terezija Bajt
 18.00 + Franc Kranjc, 30. dan

OKTOBER

9
SREDA

Dionizij, škof   7.30 + Terezija Žigart, obl.

OKTOBER

10
ČETRTEK

Danilo, škof

OKTOBER

11
PETEK

Janez XXIII, papež  18.00 + iz družine Bauman
 18.00 + Ivan Šivec, obl.

OKTOBER

12
SOBOTA

Maksimiljan 
Celjski, mučenec

OKTOBER

13
NEDELJA

28. NEDELJA 
MED LETOM  10.00 + Vinko in Anton Šemrov  
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1600. LETNICA SMRTI SVETEGA HIERONIMA, CERKEVENGA UČITELJA
Raziskovalci in zgodovinarji si že dolgo prizadevajo pojasniti, od kod izvira sv. 
Hieronim. V svojem delu O slavnih možeh (De viris illustribus) o sebi zapiše: 
“Hieronim, sin Evzebija, rojen v mestu Stridon, ki so ga porušili Goti in je bilo 
nekdaj na meji med Dalmacijo in Panonijo”. To mesto naj bi bilo na meji med 
rimsko provinco Dalmacijo in Panonijo. Na žalost ne vemo, kdaj je bil ta nekdaj 
mišljen, niti ne vemo natančne meje med tema dvema provincama”. V zvezi s tem 
so nastale različne hipoteze.
Prof. dr. Rafko Valenčič, v svoji monografiji Sveti Hieronim – mož s Krasa, omenja 
več hipotez o ubikaciji mesta Stridon: dalmatinsko, panonsko, istrsko, liburni-
jsko (na območju Reke) in kraško. “Verjetno ga lahko postavimo na trikotnik 
med Trstom, Postojno in Reko. Ali je bilo točno na področju današnje Slovenije 
ali južneje, na področju Hrvaške, v Istri, ne vemo točno.” Dr. Valenčič na pod-
lagi obsežne literature sklepa, da naj bi bilo Hieronimovo mesto Stridon med 
Snežnikom in Nanosom. To je zanimivo tudi z vidika ljudskega češčenja sv. Hi-
eronima v teh krajih, saj so mu posvečene cerkve na Nanosu, nad Koritnicami pri 
Knežaku, v Čeljah pri Premu, nekoč tudi v Jasenu pri Ilirski Bistrici in v Branici 
na Vipavskem. Sv. Hieronim je upodobljen tudi v več cerkvah in kapelah na tem 
območju. Tudi v naši nepostedni bližini, v Ivanjem selu, je podružna cerkev, 
posvečena svetemu Hireonimu.
Letos mineva 1600 let od smrti sv. Hieronima, zato se bodo raziskovalci z različnih 
področij še posebej posvetili njegovemu življenju in delu. Ob tej priložnosti bodo 
pripravili javna branja njegovih del, načrtujejo celotno izdajo njegovih pisem in 
drugih spisov. Osrednji dogodek leta pa bo konec oktobra, ko bo na SAZU-ju o 
Hieronimu potekal mednarodni simpozij. V Ivanjem selu, bomo to častitljivo ob-
letnico slovesno proslavili v nedeljo, 29.9., ob 10. uri, kamor ste povabljeni tudi 
rakovški farani. 

župnik Gregor

NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV LJUBLJANSKE METROPOLIJE (15.9.)
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – škofa Friderika Baraga, 
nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, duhovnika Andreja 
Majcna in profesorja Antona Strleta, bomo letos obhajali 15. septembra 2019, v 
cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani.
V ospredju praznovanja bo lik Božjega služabnikaškofa Janeza Frančiška Gnidov-
ca, katerega 80-letnico smrti obhajamo letos. Ob 16. uri bo v cerkvi molitev pred 
Najsvetejšim. Ob 17.00 bo sledilo somaševanje, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav Zore. Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka pred-
stavitev beatifikacijskih postopkov.

SREČANJE STAREJŠIH V NAŠI ŽUPNIJI - DAN SLUŽENJA (22.9.)
Srečanje bo potekalo v nedeljo 23.9., pri sveti maši ob 10.00. Med mašo, bomo 
obhajali zakrament sv. bolniškega maziljenja. V pripravi naprejem zakramenta 
bolniškega maziljenja, vedno opravimo tudi sveto spoved. Pred mašo in med njo, 
bo na voljo spovednik. Omogočite vsem starejšim s prevozi, prihod v cerkev. Po 
maši bo v dvorani pogostitev in srečanje za starejše.

SODELOVANJE PRI MOLITVI ROŽNEGA VENCA V MESECU OKTOBRU

TOREK, 1.10., ob 17.30 9. in 8. razred skupaj s starši

PETEK, 4.10., ob 17.30 1. in 2. razred skupaj s starši

TOREK, 8.10. ob 17.30 5. in 6. razred skupaj s starši

PETEK, 11.10., ob 17.30 4. razred skupaj s starši

TOREK, 15.10. ob 17.30 7. razred skupaj s starši

PETEK, 18.10., ob 17.30 3. razred skupaj s starši

TOREK, 22.10. ob 17.30  biblična skupina

PETEK, 25.10., ob 17.30  člani Župnijskega pastoralnega sveta

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

25. NEDELJA MED LETOM (22.9.) 
MATEJ KRANJEC,
ZALA STRAŽIŠAR

26. NEDELJA MED LETOM  (29.9.)
URŠKA ZALOKAR,
MARTINA ŠVIGELJ

27.  NEDELJA MED LETOM (6.10.)
DARJA DEBEVEC,
ROMANA GODEŠA

28. NEDELJA MED LETOM (13.10.)
SIMONA ŠTRUKELJ,
BREDA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Človeško življenje je 
podobno delavniku, v 

katerem se delavcu miza 
trikrat pogrne: zajtrk je 

naša mladost, ali je kratka; 
kosilo je naših odraslih 

starost in ljudje za to veliko 
skrbijo; večerja je v hiši 

večnosti.

(bl. Anton Martin Slomšek)

SVETNIK MESECA
SV. HIERONIM     

30.9.
Rodil se je v mestu Stridon, 
okoli 347. Njegov oče je bil 
Evzebij, bogat posestnik, ki se je 
ukvarjal pretežno z živinorejo. 
Družina je bila krščanska. Hie-
ronim je imel še precej mlajšega 
brata Pavlinijana, ki je kasneje 
tudi postal puščavnik, in sestro 
prav tako neznanega imena, ki 
je postala spokornica. Doma je 
bil skupaj z Bonozon deležen 
prvega izobraževanja, nato pa 
so ga starši dokaj zarana poslali 
na študij v Milan in Rim, kjer 
je spoznaval latinske in grške 
klasike. V Trieru je stopil med 
menihe. Bivanje v Ogleju leta 
370 mu je omogočilo stike s ka-
toliško skupino v Emoni. Leta 
379 so ga posvetili v duhovnika. 
Papež Damaz I. ga je povabil 
v Rim za tajnika in svetovalca 
ter mu naložil zahtevno nalo-
go – revizijo obstoječega pre-
voda evangelijev. To je začetek 
njegovega monumentalnega 
dela, prevoda Svetega pisma 
v latinščino, ki ga imenujemo 
Vulgata (ljudska).  Nastal pa 
je po hebrejskih, aramejskih 
in grških izvirnikih. Cerkev ga 
je razglasila za standard in ga 
vsesplošno uporabljala vse do 
drugega vatikanskega koncila, 
torej več kot 1500 let.Leta 384 
je odšel v Betlehem, kjer je ostal 
do svoje smrti, 419 ali 420. 
_______________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 21.9. ob 8. uri: 
  Dovce in Na vasi;
- sobota, 28.9. ob 8. uri: 
  Pod Srnjakom;
- sobota, 5.10. ob 8. uri: 
 Škocjanska pot;
- sobota, 12.10. ob 8. uri: 
 Vodovodna cesta;

SEPTEMBER

23
PONEDELJEK

Pij iz Pietrelcine, 
redovnik

 
 

SEPTEMBER

24
TOREK

Anton Martin 
Slomšek, škof  19.00 + Jelka in Jože Ileršič

SEPTEMBER

25
SREDA

Nikolaj iz Flue, 
spokornik   7.30 + Marija Mlinar

SEPTEMBER

26
ČETRTEK

Kozma in 
Damjan, 
mučenca

SEPTEMBER

27
PETEK

Vincencij 
Pavelski, redovni 

ustanovitelj

 19.00 + Viktor, in + iz družine Junc
 19.00 + iz družine Šivec in starši Šop

SEPTEMBER

28
SOBOTA

Venčeslav, 
mučenec

SEPTEMBER

29
NEDELJA

26. NEDELJA 
MED LETOM  10.00 + Franc Lešnjak, obl.

SEPTEMBER

16
PONEDELJEK

Kornelij in 
Ciprijan, 
mučenca

SEPTEMBER

17
TOREK

Robert 
Bellarmino, 

cerkveni učitelj

 19.00 + Ivica Šušteršič
 19.00 + Franc Kranjc, 7. dan

SEPTEMBER

18
SREDA

Jožef 
Kupertinski, 

redovnik
   7.30 + Marija Matičič (Na vasi 19)

SEPTEMBER

19
ČETRTEK

Januarij, 
mučenec

SEPTEMBER

20
PETEK

Korejski mučenci  19.00 + Anton Puntar, obl.
 19.00 + Slavko Mesesnel, obl.

SEPTEMBER

21
SOBOTA

Matej, apostol in 
evangelist

SEPTEMBER

22
NEDELJA

25. NEDELJA 
MED LETOM

Slomškova

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

SREČANJE STAREJŠIH

GODOVI IN SVETE MAŠE
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