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Dogodki

PAPEŽ Z APOSTOLSKIM PISMOM APERUIT ILLIS 
DOLOČIL NEDELJO BOŽJE BESEDE

Sveti oče je v apostolskem pismu med drugim zapisal, da je Drugi Vatikanski kon-
cil, dal močno spodbudo ponovnemu odkrivanju Božje Besede z dogmatično kon-
stitucijo Dei Verbum. Na teh straneh, ki so vredne, da jih premišljujemo in živimo, 
se jasno pokaže narava Svetega pisma, njegovo izročanje iz roda v rod, njegov 
božanski navdih, ki vsebuje Staro in Novo zavezo, ter njegov pomen za življenje 

Cerkve.  Za spodbujanje tega učenja, je Benedikt XVI. leta 2008, sklical Sinodo 
škofov na temo »Božja Beseda v življenju in poslanstvu Cerkve«, po kateri je objavil Apostolsko 
spodbudo Verbum Domini, ki prestavlja nepogrešljiv nauk za naše skupnosti. Papež Frančišek na-
daljuje: »Zato je dobro, da nikoli ne izgine v življenju našega ljudstva ta odločilen odnos z živo Bese-
do, ki se je Gospod ne utrudi naslavljati na svojo Nevesto, da bi lahko rastla v ljubezni in pričevanju 
vere. Zato določam, da naj bo 3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju ter 
razširjanju Božje Besede«.
Ta nedelja Božje Besede je tako postavljena v primeren trenutek tistega obdobja cerkvenega leta, 
ko smo povabljeni okrepiti vezi z judi ter moliti za enost kristjanov. Ne gre namreč za čisto časovno 
naključje, kajti obhajanje nedelje Božje Besede izraža ekumensko veljavnost, saj Sveto pismo kaže 
tistim, ki ga poslušajo, pot za dosego pristne in trdne enosti.
Pomenljivo je, da se apostolsko pismo zaključi z besedami: »Dano v Rimu pri sv. Janezu v Lateranu, 30. 
septembra na liturgični spomin sv. Hieronima na začetku 1600. obletnice njegove smrti.«
Geslo letošnje nedelje Božje besede v Cerkvi na Slovenskem »Pogovarjala sta se« (Lk 24,14a), najdemo v 
odlomku o emavških učencih, ki ga je papež Frančišek predstavil vsej Cerkvi ob sklepa sinode o mladih 
kot osnovno svetopisemsko podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve.
S tem geslom Cerkev želi  postaviti v središče našega razmišljanja o Božji besedi pogovor, dialog. Evange-
list Luka poroča o zaskrbljenosti dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub 
razočaranju in negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne samo med seboj, ampak tudi z drugimi, ki sta jih 
srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v pogovor z Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa 
v odnos s človekom. Preko pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogo-
vor je tako tudi najboljši način, za živo katehezo in graditev življenjskih odnosa z Bogom.
Papež Frančišek v motu propriju Aperuit illis v 3. členu poudarja, kako »je pomembno, da se med 
evharističnim slavjem ustoliči sveto besedilo, da zbrano ljudstvo doume normativno vrednost Božje be-
sede.« Med vstopno pesmijo se lahko odvije procesija po cerkvi do posebej pripravljenega prostora. Voditelj 
bogoslužja slovesno nosi Sveto pismo do kraja, kjer je pripravljeno posebno stojalo, kamor Sveto pismo 
odprto odloži.  Nedeljska župnijska sv. maša, predstavlja vrhunec praznovanja in naj bo vsa v znamenju 
zahvale za Božjo besedo, ki jo imamo zapisano v Svetem pismu. Naslov novega dokumenta, Aperuit illis, 
se nanaša na stavek s konca evangelija po Luku: »Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma« (Lk 24,45).

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

- TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
   KRISTJANOV (18. -25.1.)

- NEDELJA SV. PISMA (26.1.)

- TEČAJ ZA ZAROČENCE V NAŠI 
   DEKANIJI, potekal bo v Cerknici,
   začetek 31.1., ob 18. uri. Prijava v 
   župnijski pisarni;

- PRAZNIK JEZUSOVEGA DARO-
   VANJA, nedelja 2.2.;

Letnik XXVII., številka 1, 20.1. 2020,  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/

FEBRUAR

3
PONEDELJEK

Blaž, mučenec  
 19.00 + Jožefa Matičič

FEBRUAR

4
TOREK

Oskar, škof  18.00 - v zahvalo
 18.00 + Janez Štefančič, obl.

FEBRUAR

5
SREDA

Agata, mučenka    7.30 + Marija in Jože Matičič, obl.
  

FEBRUAR

6
ČETRTEK

Japonski mučenci

FEBRUAR

7
PETEK

Rihard, kralj  18.00 + Marija Šafarič Puntar (Unec)
 18.00 + Alojzija Jesih, 30. dan

FEBRUAR

8
SOBOTA

Jožefina Bakhita, 
sužnja

Prešernov dan

FEBRUAR

9
NEDELJA

5. 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!

FEBRUAR

10
PONEDELJEK

Sholastika, 
redovnica

FEBRUAR

11
TOREK

Lurška Mati Božja
 18.00 + Antonija Kogovšek in Frančiška
               Doles
 18.00 + Jožef Verček, 30. dan

FEBRUAR

12
SREDA

Feliks, opat    7.30 + Janez Lebar

FEBRUAR

13
ČETRTEK

Gilbert, škof

FEBRUAR

14
PETEK

Valentin, mučenec
 18.00 + starši Benčan
 18.00 + iz družin Kogej, Štrukelj in 
               Juvančič

FEBRUAR

15
SOBOTA

Klavdij, redovnik

FEBRUAR

16
NEDELJA

6. NEDELJA MED 
LETOM  10.00 + Franc Mišič
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VERSKA STATISTIKA ŽUPNIJE RAKEK V LETU 2019 :
KRSTI: V letu 2019,  so bili krščeni  4 otroci (leto prej pa 5). Dva od krščenih 
sta iz  krščanskega zakona, dva pa iz civilnega zakona. Od teh sta 2 dečka in 2 
deklici. 
POROKE: V letu 2019, so bile v naši župniji 3 poroke, leto poprej je bila 1.
KRŠČANSKI POGREBI:  V letu 2019, je bilo 11 cerkvenih pogrebov (leto poprej 
enako 11); med umrlimi je bilo 6 žensk in 5 moških;  najstarejša ženska je bila 
stara 97 let, najmlajša pa 80 let, med umrlimi moškimi je imel najstarejši 87 
let, najmlajši pa 61 let. 
Med umrlimi je bilo  7 neprevidenih,  2 sta prejela zakrament bolniškega ma-
ziljenja v domu za ostarele in bonišnici, 2 pa sta redno prejemala zakramente.
Prvemu sv. obhajilu, so  v letu 2019 pristopili 4 prvoobhajanci iz tretjega 
razreda.
V veroučno šolo v letošnjem veroučne letu prihaja 46 veroukarjev iz rakovške 
župnije, pridruženi pa so tudi veroukarji iz unške župnije.
Rednih nedeljnikov je vsako nedeljo povprečno 220. Z vsako smrtjo starejših 
ljudi število pada.
V preteklem letu smo poleg rednih gospodarskih stvari in zdrževanja, v celoti 
obnovili župnijsko pisarno.

DOGODKI PRED NAMI
JANUAR - MESEC VERSKEGA TISKA
Januar  je  mesec  verskega  tiska.  Lepa priložnost  obenem  pa  spodbuda  
in  povod, da vsakdo izmed nas premisli, kako je glede tega pri njem. Kaj ima 
od verskega tiska naročeno, koliko knjig z versko vsebino kupuje,  najprej  
pa,  koliko  od  tega  sploh bere in iz prebranega živi. V današnjem tako proti 
versko usmerjenem svetu, je še kako pomembno, da poznamo katoliški nauk. 
Tega lahko spoznavamo tudi preko verskega tiska, ki prinaša aktualne verske 
vsebine v naše družine. Tako Družina, Ognjišče in druge revije krepijo našo 
versko zavest in pripadnost Cerkvi. Izkoristimo bogastvo pisane besede in s 
tem krepimo našo vero!

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV (18. do 25.1.)
Gradivo za letošnji teden molitve za edinost so pripravili kristjani različnih 
Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. Zgodovina krščanstva na tem 
sredozemskem otoku sega nazaj vse do časa apostolov. Sveti Pavel se je kot 
brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O gostoljubnih domačinih je 
njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli nadvse 
ljubeznivo.« Te besede so izbrane za letošnjo vodilno misel.
Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in škodujejo 
oznanjevanju evangelija. Molitev za edinost ni nekaj osamljenega, ampak je 
pridružitev Jezusovi molitvi v dvorani zadnje večerje. V tem sta njena posebna 
odličnost in lepota. Ne molimo sami, ampak svoj šibki glas pridružimo glasu 
Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob svojem času uslišal. Jezus je 
molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet veroval« v Sina in prek njega 
v Očeta.
JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA (2.2.)
Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, je tam 
srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju 
Mesija. Svečnico obhajamo predvsem kot praznik luči pred nastopom tako 
imenovanih svetnikov – pomladinov. Tako, kot je starček Simeon v templju v 
slovitem spevu spregovoril o “luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi 
na ta dan prispodoba Mesije, ki razsvetljuje človeštvo. Sveča ima velik simbolni 
pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme duha ter kristjana opom-
inja, da mora biti otrok luči.

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

3. NEDELJA MED LETOM (26.1.)
ZALA STRAŽIŠAR,
ROMANA GODEŠA

GOSPODOVO DAROVANJE (2.2.)
MONIKA JAMBROŠIČ,
SIMONA ŠTRUKELJ

5. NEDELJA MED LETOM (9.2.)
BREDA HRIBERNIK,
MARTINA ŠVIGELJ

6. NEDELJA MED LETOM (16.2.)
MATEJ KRANJEC,
URŠKA ZALOKAR

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Vedno izkazujmo ljubezen, 
da jo bomo našli 

tudi pri nebeškem Očetu! 
Ljubezen, ljubezen! 

Samo z ljubeznijo in po 
ljubezni

 smo v miru z Bogom, 
z bližnjim in s seboj.

(sv. Leopold Mandič)

SVETNIK MESECA
23. januar

ILDEFONZ

Rodil se je okoli leta 607 v dru-
žini Vizigotov (Zahodni Goti), 
ki pa je bila že ponosna na svo-
jo novo špansko narodnost ter 
polna gorečnosti, ki je lastna 
spreobrnjencem. Starši so ga 
namenili za državno službo, 
on pa se je bolj ogreval za re-
dovniški poklic, kjer je imel živ 
zgled: strica Evgenija, vzornega 
redovnika. Ni mogel premagati 
odpora pri domačih, zato je od 
doma kar zbežal. Ko je prišel 
v samostan, je bil zaradi svoje 
vestnosti in pobožnosti vsem 
za vzor. Kmalu je bil izbran za 
opata, škofje so ga prosili, naj 
prihaja na sinode, na katerih 
so se zbirali v Toledu vsako 
leto. Njegovi pobudi pripisuje-
jo uvedbo novega praznika na 
dan 18. decembra z naslovom 
Marijino veselo pričakovanje. 
Prvič so ga obhajali leta 657. 
Po smrti strica sv. Evgenja je bil 
izvoljen za nadškofa v Toledu. 
Nadškofijo je vodil deset let in 
ves čas je imel veliko težav za-
radi kralja. Ta mu je prepove-
dal sklicevati sinode. Ildefonz 
je tako vse več pisal, in sicer o 
velikih možeh tedanje Cerkve, 
o temeljnih verskih resnicah, 
najprisrčneje pa o Mariji. Umrl 
je leta 667.

________________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 25.1. ob 8. uri: 
  Novo naselje;
- sobota, 1.2. ob 8. uri: 
  Pod Srnjakom;
- sobota, 8.2. ob 8. uri: 
 Dovce in Na vasi;
- sobota, 15.2. ob 8. uri: 
 Škocijanska pot;

JANUAR

27
PONEDELJEK

Angela Merici, 
redovna 

ustanoviteljica
 
 

JANUAR

28
TOREK

Tomaž Akvinski, 
cerkveni učitelj

 18.00 + Milena Hertarič, obl.
  

JANUAR

29
SREDA

Konstancij, škof   7.30 + Ljudmila Romac, obl.

JANUAR

30
ČETRTEK

Martina, 
mučenka

JANUAR

31
PETEK

Janez Bosko, 
redovni 

ustanovitelj
 18.00 + Ciril Modic, obl.

FEBRUAR

1
SOBOTA

Brigita Irska, 
opatinja

FEBRUAR

2
NEDELJA

JEZUSOVO 
DAROVANJE - 

SVEČNICA
 10.00 + Ivanka Bombač

JANUAR

20
PONEDELJEK

Fabijan in 
Boštjan, 
mučenca

JANUAR

21
TOREK

Neža, mučenka  18.00 + Jakov Peteh
 18.00 + Jožef Verček, 7. dan

JANUAR

22
SREDA

Vincencij, 
diakon   7.30 + Stanko in Dragica Urbančič

JANUAR

23
ČETRTEK

Ildefonz, škof

JANUAR

24
PETEK

Frančišek 
Saleški, cerkveni 

učitelj
  18.00 + bratje in starši Ivančič

JANUAR

25
SOBOTA

Spreobrnitev 
apostola Pavla

JANUAR

26
NEDELJA

3. NEDELJA 
MED LETOM, 
svetopisemska

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE
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