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Oznanila župnije Rakek

Dogodki

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV 2019

Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v
času zimskega sončnega preobrata, ko se tema najdaljših
noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: 
Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč,
kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo 
nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice 
iz betlehemske noči: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam 
veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, 
Gospod« (Lk 2,10). Samo On je in ostane Pot (Jn 14,6)
izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).
Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem
vam, dragi bratje in sestre v župnijskih občestvih, pa
tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in
redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem
ožjim sodelavcem, vsem našim zamejcem in zdomcem
ter slovenskim misijonarjem, še posebej pa vsem
bolnikom in najbolj preizkušanim bratom in sestram,
(pri)voščimo obilje Božjega kruha, ki naj vaše
življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno
hišo kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!
Enako voščilo namenjamo v duhu ekumenskega
sožitja tudi vsem pravoslavnim in evangeličanskim
bratom in sestram.
                                                                                                     Vaši škofje

V praznovanju božičnega  praznika, mu odprimo svoje srce 
in ga sprejmimo, da ga bomo mogli prinašati današnjemu svetu.
Blagoslovljene božične praznike in pogumen vstop v novo leto!     
                                                                                                  župnik Gregor

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

- MAŠA NA SVETI VEČER (24.12.)
  ob 18. uri;
- BOŽIČ (25.12.)
   polnočnica
   dnevna sveta maša ob 10. uri;

- SVETI ŠTEFAN (26.12.)
  praznična sveta maša ob 10. uri;

- SVETA DRUŽINA (29.12.)
 blagoslov otrok, pri maši ob 10. uri;

- NOVO LETO (1.1.)
praznična sveta maša ob 10. uri;

- GOSPODOVO RAZGLAŠENJE(6.1.
 praznična sveta maša ob 19. uri

- JEZUSOV KRST (12.1.)
Božični koncert ob 17. uri;

Letnik XXVI., številka 12, 23.12. 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/

JANUAR

6
PONEDELJEK

GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE, 

slov. praznik

 
 19.00 + Joža Saje in starši Zalar

JANUAR

7
TOREK

Rajmund 
Penjafortski, 

duhovnik
  18.00 - v zahvalo

JANUAR

8
SREDA

Severin Norški, 
opat

   7.30 - za zdravje
  

JANUAR

9
ČETRTEK

Hadrijan, opat

JANUAR

10
PETEK

Gregor Niški, 
cerkveni učitelj

 18.00 + Janez Mekina, obl.
 18.00 + Olga Šemrov (Argentina)

JANUAR

11
SOBOTA

Pavlin Oglejski, 
škof

JANUAR

12
NEDELJA

JEZUSOV KRST, 
slovesni praznik

 
 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!

JANUAR

13
PONEDELJEK

Hilarij, škof

JANUAR

14
TOREK

Sava, škof  18.00 + Anton in Antonija Bombač

JANUAR

15
SREDA

Mihej, Habakuk, 
preroka    7.30 + iz družine Žnidaršič

JANUAR

16
ČETRTEK

Honorat, škof

JANUAR

17
PETEK

Anton, puščavnik, 
opat

 18.00 - za dušno in telesno zdravje
 18.00 + Franci in Frančiška Rot, obl.

JANUAR

18
SOBOTA

Marjeta Ogrska, 
knehinja

JANUAR

19
NEDELJA

2. NEDELJA MED 
LETOM  10.00 + iz družin Vidrih in Stražišar,

             + Roman Hiti in Vida Filipčič
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DOGODKI PRED NAMI

SVETI VEČERI (24.12., 31.12. in 5.1.) 
Ob svetih večerih se zberemo v molitvi, da bi  Božji blagoslov počival nad vso 
hišo. Ob večernem zvonjenju Ave Marije, se družina zbere pri jaslicah ob molit-
vi. Takrat tudi pokropimo in pokadimo domove. Naj ne bo to le lepa navada, 
ampak izraz naše vere v moč Božjega blagoslova in Njegovega varstva. Kadilo 
in blagoslovljena voda je na razpolago v cerkvi.

BOŽIČ (25.12.) 
Božični praznik je eden od štirih zapovedanih praznikov. Vabljeni k prazničnim 
bogoslužjem, predvsem polnočnici, saj je to prva Božična maša, ko iz radost-
nega srca zapojemo: »Sveta noč, blažena noč!« Na Sveti dan, bo praznična maša 
ob 10. uri. Ofer ob polnoči bo namenjen obnovi župnijske pisarne. Bog povrni 
za vaše darove!

SVETI ŠTEFAN (26.12.) 
Dan po Božičnem prazniku,  goduje prvi mučenec in diakon, sveti Štefan. Na 
ta dan, po starodavni slovenski navadi blagoslavljamo konje in druge živali. 
Praznična sveta maša bo ob 10. uri. Ta dan je tudi državni praznik, dan samos-
tojnosti, zato molimo tudi za našo domovino! Ne pozabimo izobestiti sloven-
skih zastav!

NEDELJA SVETE DRUŽINE (29.12.) 
Na praznik Svete Družine, Cerkev blagoslavlja otroke. V naše molitve vključimo 
družine. Po maši bo posamičen blagoslov otrok in staršev, zato vabim starše in 
otroke, da skupaj pridete k blagoslovu, saj je tudi Jezus posebno rad blagoslav-
ljal otroke, ki so prihajali k njemu. 

NOVO LETO - MARIJA SVETA BOŽJA MATI (1.1.) 
Prvi dan novega leta izročamo Mariji v varstvo, ki naj nam izprosi Božje varstvo 
in pomoč. Obhajamo tudi svetovni dan miru, kar v današnjem času ni samo 
po sebi umevno. Slovenski pregovor pravi: «Z Bogom začni vsako delo, da bo 
dober tek imelo«! Naj bo mir Novorojenega, ki ga ob Božičnem prazniku vsem 
podarja, viden v naših medsebojnih odnosih.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (6.1.) 
Novorojeni Odrešenik, se je učlovečil za vse človešvo, zato se je tudi  razodel 
vsem narodom. Otroci naj k praznični maši ob 19. uri, prinesejo darove, ki 
so jih zbirali v adventu in jih položijo k jaslicam. Pri jaslicah bo nabiralnik, 
kamor boste lahko tudi vsi farani darovali za otroke v misijonih, ob trikralje-
vski akciji. Bog povrni!

OFER ZA DOMAČEGA DUHOVNIKA (12.1.)
Na nedeljo Jezusovega krsta, se bomo Gospodu zahvalili za dar vere, ki smo ga 
nezasluženo prejeli pri svetem krstu, po duhovniku, ki nas je v Kristusovem 
imenu sprejel v skupnost verujočih, Cerkev.
Ta dan bo ofer za domačega župnika. Iskren Bog povrni, za vse vaše darove in 
za biro, ki sem jih/je deležen. S tem konkretno pomagate duhovniku, da lahko 
dostojno preživi.

BOŽIČNI KONCERT ŽUPNIJSKIH ZBOROV (12.1.)
Ob sklepu božičnega časa, na nedeljo Jezusovega krsta, vas pevci otroškega in 
odraslega zbora vabijo na koncert božičnih pesmi. Koncert bo potekal v farni 
cerkvi, v nedeljo, 12.1., ob 17. uri. Vsi lepo povabljeni.

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

SVETI VEČER (24.12.) ob 18. uri:
BREDA HRIBERNIK,
MARTINA ŠVIGELJ

BOŽIČ - POLNOČNICA  (25.12.)
ZALA STRAŽIŠAR,
ROMANA GODEŠA

BOŽIČ - DNEVNA MAŠA  (25.12.)
MONIKA JAMBROŠIČ,
SIMONA ŠTRUKELJ

SVETI ŠTEFAN (26.12.)
MARJETA HRIBERNIK

SVETA DRUŽINA (29.12.)
VESNA HRIBERNIK,
BREDA HRIBERNIK

NOVO LETO (1.1.)
DARJA DEBEVEC,
JANJA PETEH

2. NEDELJA PO BOŽIČU (5.1.)
MONIKA JAMBROŠIČ,
SIMONA ŠTRUKELJ

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (6.1.)
URŠKA ZALOKAR,
MATEJ KRANJEC

JEZUSOV KRST (12.1.)
BREDA HRIBERNIK,
MARTINA ŠVIGELJ

2. NEDELJA MED LETOM (19.1.)
MARJETA HRIBERNIK,
VESNA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE
Vera ni luč, 

ki prežene vsako našo temo, 
ampak svetilka, 

ki vodi naše korake ponoči.
(papež Frančišek)

SVETNIK MESECA
29. december

TOMAŽ BECKET
Rodil se je v Londonu najbrž 
leta 1118. Šolal se je pri avgu-
štinskih korarjih, s sedemnaj-
stimi leti pa je odšel študirat 
na pariško univerzo. Po vrnitvi 
v domovino je sprejel službo 
knjigovodje in se temeljito se-
znanil s pravnimi in davčnimi 
vprašanji kraljevine. Ko mu je 
bilo petindvajset let, se je srečal 
s canterburyjskim nadškofom 
Teobaldom, ki mu je omogo-
čil študij prava v Bologni in 
Auxerru, nato pa ga je imeno-
val za svojega diakona. Kralj 
Henrik ga je ob nastopu svoje 
vladavine imenoval za kancler-
ja in v tej službi je pokazal izre-
dne diplomatske sposobnosti 
ter globoko privrženost kroni. 
Po smrti nadškofa Teobalda 
leta 1162  je postal canterbu-
ryjski nadškof in primas angle-
ške Cerkve. Takoj po izvolitvi 
za škofa se je odpovedal kan-
clerski službi in pričel odločno 
braniti pravice in svoboščine 
Cerkve. Kralj Henrik II. je od 
njega pričakoval, da bo angle-
ško Cerkev podredil njegovi 
vladarski oblasti. Tomaž se je 
temu odločno uprl, zato so ga 
29. decembra 1170 z meči po-
bili vitezi iz kraljevega sprem-
stva, ko je bil na poti v njegovo 
stolnico.

________________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 28.12. ob 8. uri: 
  Partizanska in Stara cesta;
- sobota, 4.1. ob 8. uri: 
  Pot na Kilovec in Pot v Dele;
- sobota, 11.1. ob 8. uri: 
 Gasilska in Vrtna ulica;
- sobota, 18.1. ob 8. uri: 
 Novo naselje;

DECEMBER

30
PONEDELJEK

Feliks, I., papež  
 

DECEMBER

31
TOREK

Silvester, papež

drugi sveti večer

 18.00 + Anica in Tone Hace
 18.00 + Nuška Steržaj, obl. 

JANUAR

1
SREDA

MARIJA, BOŽJA 
MATI, slovesni 

praznik
 10.00 + Janez, obl. in Marija Ileršič

JANUAR

2
ČETRTEK

Bazilij Veliki, 
škof in cerkv. 

učitelj
JANUAR

3
PETEK

Presveto 
Jezusovo Ime

 18.00 + starši Drame
 18.00 + iz družin Urbas in Jernejčič

JANUAR

4
SOBOTA

Angela, 
redovnica

JANUAR

5
NEDELJA

2. NEDELJA 
PO BOŽIČU

tretji sveti večer
 10.00 + Tadej Prijatelj in Jeremy Hibbins

DECEMBER

23
PONEDELJEK

Janez Kancij, 
duhovnik

božična 
osemdnevnica

 19.00 + iz družin Vadnu in Bole

DECEMBER

24
TOREK

Adam in Eva, 
prastarši -

prvi sveti večer

 18.00 + Ivica Šušteršič
 

DECEMBER

25
SREDA

BOŽIČ - 
Gospodovo 

rojstvo, slov. in 
zapovedan praz.

 polnočnica: + Terezija in Benedikt Zupan
                          + Ludvik in Ana Mulec, obl.
 10.00               - za žive in pokojne farane    

DECEMBER

26
ČETRTEK

Štefan, diakon  10.00 + starši Meden in Kogej

DECEMBER

27
PETEK

Janez, evangelist  18.00 - za zdravje
 18.00 + Marija Urbas, obl.

DECEMBER

28
SOBOTA

Nedolžni otroci

DECEMBER

29
NEDELJA

SVETA 
DRUŽINA, 

slov. praznik

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE
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