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Dogodki

ZAHVALJUJTE SE GOSPODU

»Zahvaljujte se Gospodu, kličite njegovo ime, oznanjajte med narodi njegova 
dela, razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime« (Iz 12,14).
Ob zahvalni nedelji smo povabljeni, da tudi mi pomislimo, komu in kako naj 
se zahvalimo za vse dobro, kar nam je storil. Komu? Samo po sebi nam pride 
misel, da se moramo zahvaliti Gospodu Bogu, od katerega prihaja »vsak dober 
dar in popolno darilo« (Jak 1,17). Ostaja pa še vprašanje, kako?
Letos obhajamo 200-letnico rojstva duhovnika Jurija Humarja, ki ga bolj 
poznamo kot čudodelnika s Primskovega. V pismih svojim sorodnikom, zlasti 

bratu Lovrencu in nečakinji Filemoni, večkrat poudarja, da Bogu ne moramo narediti nič dobrega. 
Bog je »dobrota, vsa dobrota, najvišja dobrota«, kakor je sv. Frančišek Asiški zapisal bratu Leonu. 
Ljubezen do Boga pa lahko kažemo preko ljubezni do bližnjih, kakor je povedal Jezus: »Kar koli ste 
storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). Zato lahko upravičeno 
sklepamo, da je s hvaležnostjo in zahvalo podobno. Če ljubezen do Boga kažemo z ljubeznijo do 
bližnjih, tudi hvaležnost do Boga lahko kažemo z ljubeznijo do bližnjih.
Zato bi kot škof hvaležnost Bogu najprej izrazil z zahvalo duhovnikom. Okoliščine so prej neugodne 
kot ugodne, vi pa, dragi bratje, ne glede na okoliščine ostajate zvesti in prepričujete, svarite in 
spodbujate z vso potrpežljivostjo in poučevanjem (prim. 2 Tim 4,2). Hvala vam, dragi bratje, ker 
ste pastirji in ne najemniki.
Rad bi se zahvalil tudi vsem pastoralnim sodelavcem. V vas se uresničuje Pavlova beseda, da so 
različne službe, različna dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh, kajti vsakemu se razkritje Duha daje 
v korist vseh (prim. 1 Kor 12,5–7). Hvala vam, da s službami in deli gradite Kristusovo skrivnostno 
telo, ki je Cerkev.
Redovniki in redovnice med nami živijo kot povabilo in obljuba prihodnosti. Za nas so priče 
mogočnega delovanja Duha, ki veje, kjer hoče. Zahvaljujem se za delovanje apostolskih redov v 
različnih oblikah pastorale, kontemplativnim pa za zvesto molitev in vztrajanje pred Najsvetejšim 
za vse potrebe naše Cerkve in našega naroda.
Ne morem mimo iskrene zahvale vsem tistim, ki svoje ure in dneve živijo odmaknjeni od sveta, 
obenem pa so s Kristusom združeni preko trpljenja, osamljenosti in onemoglosti. Bratje in sestre 
bolniki in ostareli, vaša molitev in darovanje trpljenja sta mogočen krik Gospodu za potrebe sveta 
in Cerkve. Bog naj vam povrne vse izmoljene rožne vence in iztrpljene ure in dneve.
Rad bi vas povabil še k temu, da se ozrete okoli sebe in pomislite, za kaj in kako bi se bilo treba 
zahvaliti človeku, ki sedi ob vas, ženi ali možu, ki živi ob vas, otrokom, ki izhajajo iz vas in rastejo z 
vami, pa še toliko drugim, ki so del vašega življenja, čeprav se morda včasih tega niti ne zavedate.
Bratje in sestre, na zahvalno nedeljo vsi skupaj povejmo veselo zahvalo Bogu ter bratom in sestram 
za vse dobro, kar so nam storili.

msgr. Stanislav Zore OFM
nadškof

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

- PRAZNIK KRISTUSA KRALJA
  VESOLJSTVA (24.11.)

- 1. ADVENTNA NEDELJA (1.12.)
   blagoslov adventnih venčkov in 
   sprejem veroukarjev 8. in 9. raz-
   reda, med kandidate za birmo;

- MIKLAVŽEVANJE (5.12.) 
  Srečanje veroukarjev s sv. Miklav-
  žem, bo v četrtek, 5.12. ob 17.30;

Letnik XXVI., številka 11, 11.11. 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/

NOVEMBER

25
PONEDELJEK

Katarina 
Aleksandrijska, 

mučenka
NOVEMBER

26
TOREK

Valerjan Oglejski, 
škof

 18.00 + Amalija Svet
 18.00 + Ana Bombač, 30. dan

NOVEMBER

27
SREDA

Modest in 
Virgil, apostola 

Karantanije

   7.30 + Žigonovi
  

NOVEMBER

28
ČETRTEK

Katarina Laboure, 
redovnica

NOVEMBER

29
PETEK

Filomen, mučenec  18.00 + Andrej Ivančič
 18.00 + Sonja Turšič, obl.

NOVEMBER

30
SOBOTA

Andrej, apostol

DECEMBER

1
NEDELJA

1. ADVENTNA 
NEDELJA

nedelja Karitas

 
 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!

DECEMBER

2
PONEDELJEK

Vivijana, mučenka

DECEMBER

3
TOREK

Frančišek Ksaver, 
redovnik

 18.00 - po namenu
 18.00 + Marija Ileršič, + Ovčarjevi

DECEMBER

4
SREDA

Janez Damaščan, 
cerkveni učitelj    7.30 + Franc Jelinčič

DECEMBER

5
ČETRTEK

Saba, opat

DECEMBER

6
PETEK

Miklavž, škof  18.00 + iz družine Trdina
 18.00 + Jože in Vida Bončina

DECEMBER

7
SOBOTA

Ambrož, cerkveni 
učitelj

DEVEMBER

8
NEDELJA

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE 

DEVICE MARIJE, 
slovesni praznik

 10.00 + iz družine Lampič  

Mesečni list nas rakek.indd   1 4.11.2019   21:02:37



SPOŠTOVANJE TELES UMRLIH, KRŠČANSKI POGREB, 
ŽARNI POKOP IN RAZTROS PEPELA

Slovenska škofovska konferenca želi s Pastoralnimi smernicami za krščanski 
pogreb in žarni pokop, ponuditi duhovnikom, pastoralnim delavcem ter 
vernemu občestvu učinkovit pripomoček, ki jim bo ob veljavnih določilih 
pomagal pri spremljanju umirajočih, pogrebih in pri oznanjevalnem delu. 
Pogrebno bogoslužje ni samo izročitev telesa rajnega v kraj zadnjega počitka 
v pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je namenjeno tudi tolažbi svojcev 
in krščanske skupnosti ter izraža krščansko upanje v večno življenje. 
1. Cerkveno pogrebno opravilo je urejeno s kanoni 1176–1185 Zakonika 
cerkvenega prava, določili Katekizma Katoliške Cerkve o spoštovanju do 
mrtvih (2299–2301), pogrebnim obrednikom Krščanski pogreb in upošteva 
področno civilno zakonodajo.
2. Pokop pokojnikovega telesa je za Katoliško Cerkev najprimernejša oblika 
slovesa od tistih, ki so se ločili od tega sveta in so odšli k Očetu, saj ohranja 
možnost spomina na pokojnega brata ali sestro in poudarja simbolno pov-
ezanost s Kristusovo velikonočno skrivnostjo.
3. Vsak kristjan mora gledati na smrt kot na srečanje z Gospodom; v smrti se 
namreč na edinstven in najbolj oseben način srečata Bog in človek.
4. Pogrebni obred je za svojce pokojnika posebna veroizpoved, s katero 
skupaj s krščanskim občestvom izpovedo svojo vero v posmrtno življenje in 
pričakovanje vstajenja teles poslednji dan.
5. S polaganjem telesa v zemljo na blagoslovljenem pokopališču se na sim-
bolni ravni spominjamo Kristusove velikonočne skrivnosti: trpljenja, smrti, 
polaganja v grob in vstajenja od mrtvih. Če se iz tehtnih razlogov izbere 
kremacija trupla, mora biti pepel pokojnika praviloma shranjen na svetem 
kraju, torej na pokopališču ali, če je primerno, v cerkvi oziroma na za to s 
cerkvene strani posebej namenjenem območju (Kongregacija za nauk vere, 
Navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju 
pepela v primeru kremacije, 5).
Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu oziroma na pokopališču, 
je krščansko nesprejemljiva, saj je v takšnih primerih bolj poudarjena ljubezen 
do narave, to je želja ostati povezan s tistim, s čimer je bil pokojnik povezan 
v zemeljskem življenju, kot pa z Bogom in bližnjimi. Pri tem ni prostora za 
upanje na večno življenje in življenje v Bogu. Raztros pepela izpušča možnost 
za molitveno spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Kdor 
nima groba, ne dopušča spomina, zato hitro pride do pozabljanja. To lahko 
vodi v panteistično in naturalistično ali nihilistično dojemanje življenja in sm-
rti. Če ni določenega kraja pokopa, groba, ne more biti molitve niti spomina, s 
tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju določene osebe. Naslednjim generaci-
jam se tako odvzame vsaka možnost zgodovinskega spomina.
Da bi se izognili vsaki obliki panteističnega, naturalističnega ali nihilističnega 
zmotnega pojmovanja, ni dovoljen raztros pepela v zrak, zemljo, vodo ali 
na pokopališče kakor tudi pretvorba pepela v spominke, zlatarske izdelke 
ali druge predmete, saj v teh primerih ne moremo upoštevati higienskih, 
socialnih ali ekonomskih razlogov, ki bi utemeljevali odločitev za kremacijo 
(Navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu pokojnih in shranjevanju 
pepela v primeru kremacije, 7).

Povzetek Pastoralnih smernic za krščanski pogreb, iz redne seje Slovenske 
škofovske konference, 7.10.2019 v Novem mestu)

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA (5.12.)
Tudi letos bo sveti Miklavž s svojim spremstvom obiskal našo župnijo. 
Miklavževanje bo potekalo v župnijskih prostorih v četrtek, 5.12., ob 17.30. 
Starši, ki bi želeli, da vašega otroka obdaruje sv. Miklavž, se oglasite v pisarni in 
prijavite otroka, najkasneje do 30.11.

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

33. NEDELJA MED LETOM (17.11.) 
MATEJ KRANJEC,
ZALA STRAŽIŠAR

KRISTUS KRALJ  (24.11.)
SIMONA ŠTRUKELJ,
MONIKA JAMBROŠIČ

1. ADVENTNA NEDELJA (1.12.)
URŠKA ZALOKAR,
MARTINA ŠVIGELJ

BREZMADEŽNA (8.12.)
ROMANA GODEŠA,
MARJETA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Če človekovo srce ni dobro, 
potem ne more postati  nič 
drugega dobro.  In dobrota 

srca more naposled priti 
samo od tistega, ki je 

dobrota Dobrota sama.

(Benedikt XVI.)

SVETNIK MESECA
20. november

GELAZIJ I., papež
Doma je bil najbrž iz Afrike in 
je že v času svojih predhodni-
kov imel pomembno besedo v 
vodstvu Cerkve. Izvoljen je bil 
leta 492. V cerkvenopolitičnih 
zadevah je bil za Leonom Ve-
likim najpomembnejši papež 
5. stoletja. Njegova ohranjena 
pisma izpričujejo, da je bil teo-
loško izredno izobražen ter zelo 
odločen v še vedno trajajočih 
sporih z Vzhodom zaradi za-
vračanja sklepov kalcedonskega 
koncila. V pismu bizantinskemu 
cesarju Anastaziju leta 494 je iz-
redno jasno opredelil odnos med 
svetno in duhovno oblastjo. Na 
zemlji sta dve oblasti, ki sta obe 
od Boga, duhovna in svetna, na 
čelu prve je papež, na čelu druge 
pa cesar. Med seboj se razliku-
jeta in sta druga od druge ne-
odvisni, vendar se dopolnjujeta 
in složno skrbita za krščansko 
družbo. V vseh duhovnih za-
devah je vladar odvisen od 
Cerkve, v svetnih zadevah pa 
so vsi podvrženi vladarju. Du-
hovna oblast je zaradi svojega 
odrešenjskega poslanstva nad 
svetno, vladar nima pravice 
vmešavati se v notranje zadeve 
Cerkve, mora pa skrbeti za pra-
vovernost.  Umrl je 21. novem-
bra 496, v koledarju vatikanske 
bazilike pa je njegov god že 20. 
novembra. 
________________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 16.11. ob 8. uri: 
  Novo naselje;
- sobota, 23.11. ob 8. uri: 
  Dovce in Na vasi;
- sobota, 30.11. ob 8. uri: 
 Pod Srnjakom;
- sobota, 7.12. ob 8. uri: 
 Škocijanska pot;

NOVEMBER

18
PONEDELJEK

Posvetitev 
bazilik sv. Petra 

in Pavla
 
 

NOVEMBER

19
TOREK

Matilda, 
redovnica  18.00 - za zdravje in v zahvalo 

NOVEMBER

20
SREDA

Edmund, kralj   

NOVEMBER

21
ČETRTEK

Darovanje 
Device Marije

NOVEMBER

22
PETEK

Cecilija, 
mučenka

 18.00 + Jože Bončina, obl.
 18.00 + Anton Lampič, obl.

NOVEMBER

23
SOBOTA

Klemen I., 
mučenec

NOVEMBER

24
NEDELJA

KRISTUS 
KRALJ 

VESOLJSTVA, 
slov. praznik

 10.00 + Ivica Šušteršič

NOVEMBER

11
PONEDELJEK

Martin, škof

NOVEMBER

12
TOREK

Jozefat Kuncević, 
mučenec

 18.00 + Ivica Šušteršič
 18.00 + Jože Brezec, obl., + Turšičevi

NOVEMBER

13
SREDA

Stanislav Kostka, 
redovnik    

NOVEMBER

14
ČETRTEK

Lovrenc Irski, 
škof

NOVEMBER

15
PETEK

Albert Veliki, 
škof in cerkv. 

učitelj

 18.00 + Emil Bajt, + Strgarjevi
 18.00 - v zahvalo

NOVEMBER

16
SOBOTA

Marjeta Škotska, 
kraljica

NOVEMBER

17
NEDELJA

33. NEDELJA 
MED LETOM

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE
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