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Dogodki

KAKŠNO JE NAŠE DOMOLJUBJE?
Z izrazom »skupno dobro« mislimo na vse ugodne pogoje, ki jih potrebujemo, da 
razvijamo sposobnosti ter postajamo vedno bolj srečni in izpopolnjeni ljudje. Skup-
no dobro ne pomeni, da nam država »na krožniku« prinaša čim več ugodnosti. To bi ne 

bilo »dobro«. Država nam samo pomaga, da si lažje pomagamo sami; da postanemo ustvarjalni, izna-
jdljivi in delavni, kajti k naši sreči sodi tudi to, da smo lahko samisvoje sreče kovač. Skupno dobro zato ni 
samo materialni »standard«, ampak tudi kakovost naših odnosov, pravična pravna ureditev in varnost, 
vzgoja novih rodov, ki nam zagotavljajo prihodnost, ter duhovna omika, vera in kreposti, ki osmišljajo 
naše življenje. Za to skupnodobro smo odgovorni. Odgovornost za skupno dobro je del našega domoljub-
ja. Z izrazom domoljubje označujemo dejavno ljubezen do domovine. To ni samo čustvena naveza-
nost na našo preteklost in njena izročila. Sicer je lepo, če radi prepevamo narodne pesmi, obiskujemo 
lepote naše dežele in se ponosno trkamo na prsi zaradi vsega, s čimer se kot državljani Slovenije lahko 
pohvalimo. A to še zdaleč ni dovolj, saj domoljubje zahteva veliko več!
Domoljubna čustva so častna, in kdor ne spoštuje sebe in svojega naroda, tudi drugih ne bo znal prav 
spoštovati. Domoljubje ni nič drugega kakor povsem upravičena in potrebna narodna zavest, ko vemo, 
kdo smo, od kod prihajamo in kaj moramo tudi v prihodnosti biti in ostati. Zrel človek se veseli svojega 
življenja, je ponosen in vzravnan, sebe sprejema in pričakuje, da ga sprejemajo in spoštujejo drugi. K tej 
spoštovanja vredni vrednoti spada tudi njegova vera. Enako velja za njegovo pripadnost narodu in državi,
katere državljan je. Ne samo da to pričakovanje nikakor ni pretirano, ampak je celo nujno potrebno, da v 
zdravi narodni samozavesti in ponosu vzgajamo tudi mlade rodove.
Posebno pa se domoljubje nanaša na lastno kulturo. Z besedo »kultura« ne mislimo samo na 
umetniško ustvarjalnost, ampak na vse duhovne značilnosti, zaradi katerih smo to, kar smo, in so 
torej bistvene za našo identiteto. Brez identitete je človek razklana osebnost, zato brez nje ni nihče, kdor 
je zrela osebnost. Gre samo za to, ali bomo ohranili identiteto, ki nam je bila položena v zibelko, ali pa 
se bomo prelevili v nekaj drugega, pravzaprav v ponaredek nekoga drugega, ki pa bo vedno ostal samo – 
ponaredek. Kultura se začne z materinščino, ki zato zasluži naše spoštovanje in skrbno rabo. Nadalje sodi 
k temu vse, kar je bilo značilno in dragoceno za naše prednike in kar so požrtvovalno zgradili, gojili in ne-
govali. Za večino naših prednikov je k temu spadala tudi katoliška vera s svojimi praznovanji, bogoslužjem 
in številnimi cerkvami, ne nazadnje pa tudi naša lepa narava, na katero smo upravičeno ponosni. Za 
prihodnost krščanske kulture med nami so izjemnega pomena katoliške šole od vrtca do visokih šol. 
Zato se krščansko domoljubje kaže tudi v tem, koliko smo jih pripravljeni podpirati in skrbeti za njihov 
razvoj. Naša prihodnost je usodno povezana z zdravim in naravnim družinskim življenjem. Mnogi danes 
družino omalovažujejo ali jo celo zavračajo kot obliko oblastnosti in medsebojnega podrejanja. Cerkev 
jo ponosno brani kot Božjo ustanovo in od svojih vernikov pričakuje, da bodo sklepali zakonske zveze in 
na njih gradili trdne družine. Podobno velja za spoštovanje človeškega življenja od naravnega spočetja 
donaravne smrti.                                 (povzeto iz Pastirskega pisma slovenskih škofov za postni čas 2020)

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

- PEPELNICA (26.2.): sveta maša z
   obredom pepeljenja ob 19. uri;

- POSTNI VEČERI: postni petki ob
   19. uri v dvorani župnišča;

- KRIŽEV POT: postni petki pol ure 
   pred sveto mašo, in ob postnih ne-
   deljah ob 14. uri;

- POPOLDANSKO POSTNO RO-
   MANJE: nedelja, 29.3.;

- ŽUPNIJSKO VEČDNEVNO RO-
  MANJE: od 26. do 29.4.;

Letnik XXVII., številka 2, 17.2. 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/

MAREC

2
PONEDELJEK

Neža Praška, 
opatinja

 
 

MAREC

3
TOREK

Kunigunda, 
kraljica

 18.00 + Marija, obl. in Ciril Matičič
 18.00 + Davorin Matičič, 30. dan

MAREC

4
SREDA

Kazimir, poljski 
kraljevič

   7.30 + Anton, obl. in + iz družine 
               Homovec

MAREC

5
ČETRTEK

Hadrijan, mučenec

MAREC

6
PETEK

Fridolin, opat
+ postni petek

 17.30 - križev pot
 18.00 + Anton Modic, obl.
 18.00 + Ivan Gregorič, 30. dan

MAREC

7
SOBOTA

Perpetua in 
Felicita, mučenki

MAREC

8
NEDELJA

2. POSTNA 
NEDELJA

 
 10.00  - za žive in pokojne farane 
 14.00 - križev pot

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!

MAREC

9
PONEDELJEK

Frančiška Rimska, 
redovnica

MAREC

10
TOREK

Makarij 
Jeruzalemski, škof  18.00 + Anton in Giorgia Berdon 

MAREC

11
SREDA

Benedikt, škof    7.30 + Ana Matičič, + iz družine 
               Korenčič

MAREC

12
ČETRTEK

Inocenc I., papež

MAREC

13
PETEK

Kristina, mučenka
+ postni petek

 17.30 - križev pot
 18.00 + iz družin Kočevar in Žnidaršič

MAREC

14
SOBOTA

Pavlina, redovnica

MAREC

15
NEDELJA

3. POSTNA 
NEDELJA  10.00 + starši in brat Novak

 14.00 - križev pot
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DOGODKI PRED NAMI

POSTNA POSTAVA 2020
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto znova vabi k 
pripravi na Veliko noč, največji praznik vseh kristjanov. Naj bo to zares 
čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za 
potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne 
oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (26.2.) in na 
veliki petek (10.4.). Na ta dneva, se le enkrat do sitega najemo in se 
vzdržimo mesnih jedi. Strogi post nas veže od izpolnjenega 18. leta 
do začetka 60. leta starosti. Samo zdržek od mesnih jedi, pa je na vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa, smemo zdržek od mesnih jedi zamen-
jati z dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Kadar je praznik 
(cerkveni ali državni) na petek ali imamo v družini kakšno slovesnost, 
post in zdržek odpadeta. Cerkev nas vabi tudi k postni pobožnosti, 
križevem potu, ko premišljujemo Gospodovo trpljenje.

POSTNA PREDAVANJA 2020
Tudi v letošnjem postnem času, bodo v dvorani župnišča, potekala 
postna predavanja, ki se dotikajo aktualnih tem družbenega nauka 
Cerkve in splošne izobrazbe kristjana, ki naj bi jo imel za pričevanje 
v sodobnem svetu, hkrati pa tudi pravilnega pogleda nazaj v zgodovi-
no. Datumi in gostje bodo znani v prihodnji številki tiskanih oznanil.

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Od 26. do 29.4., bo potekalo župnijsko romanje na Češko, ki je po-
vezana tudi s Svetima bratoma, apostoloma Slovanov, svetim Cirilom 
in Metodom. Več informacij na programu, dobite osebno v pisarni. 
Rok prijave je do 15.3.

POSTNA POBOŽNOST - KRIŽEV POT
V postnem času bomo še posebej premišljevali Jezusovo smrt in vs-
tajenje z molitvijo križevega pota. Vsak postni petek, bomo ob 17.30, 
v župnijski cerkvi skupaj molili in premišljevali Jezusovo trpljenje. 
Ob nedeljah bomo molili križev pot ob 14. uri. Oblikovale ga bodo 
različne župnijske skupine. Na tiho nedeljo, 29.3., bo v popoldanskem 
času, postno romanje.

28.2., ob 17.30 4. RAZRED
1.3., ob 14. uri ŽUPNIJSKA KARITAS
6.3., ob 17.30 3. RAZRED
8.3., ob 14. uri 8. RAZRED
14.3., ob 17.30 7. RAZRED
15.3., ob 14. uri 1. in 2. RAZRED
20.3., ob 17.30 5. in 6. RAZRED
22.3., ob 14. uri BIBLIČNA SKUPINA
27.3., ob 17.30 9. RAZRED
29.3. - popoldne POSTNO ROMANJE
5.4., ob 14. uri ČLANI ŽPS

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

7. NEDELJA MED LETOM (23.2.)
MARJETA HRIBERNIK,
ROMANA GODEŠA
PEPELNICA (26.2.)
MATEJ KRANJEC,
MARIJA BREZEC

1. POSTNA NEDELJA (1.3.)
MONIKA JAMBROŠIČ,
SIMONA ŠTRUKELJ

2. POSTNA NEDELJA (8.3.)
ZALA STRAŽIŠAR,
MARTINA ŠVIGELJ

3. POSTNA NEDELJA (15.3.)
JANJA PETEH,
URŠKA ZALOKAR

MISEL ZA ŽIVLJENJE
Če je tvoje srce napolnjeno 

s stvarmi,ki so te zasužnjile, 
izgubljaš veliko življenjskega 

veselja. Postaneš lahko 
suženj denarja ali televizije. 

Lahko te zasužnjijo jed, 
pijača ali cigarete. 

Troši svoj denar, da boš živel 
in pustil živeti, toda naj te 

ne zadušijo te strasti.
Uporabljaj svoj avto, 

televizijo, računalnik – toda 
tako, da drugi ob tebi ne 

trpijo.
Drži se meja pri jedi, pitju 
in kajenju. Naj tvoj trebuh 

ne postane tvoj bog. 
Celo tvoj hobi lahko postane 
tiran, ki v tvojem življenju 
ne pusti prostora za druge. 

Kje se čutiš vezanega? 
Osvobodi se!

                          (P. Bosmans)

SVETNIK MESECA
17. februar

SEDMERI SVETI 
 USTANOVITELJI

»Po Mariji k Jezusu!« S tem 
kratkim geslom bi lahko pov-
zeli bistvo prizadevanja za 
evangeljsko življenje onih, ki se 
jih spominjamo pod imenom 
»sedmeri sveti ustanovitelji«. 
Bili so pobožni in premožni 
meščani Firenc, ki so živeli v 
viharnem 13. stoletju. Čeprav 
so znana njihov osebna imena, 
jih ponavadi častimo pod tem 
skupnim imenom in pod tem 
imenom jih je tudi papež Leon 
XIII. Leta 1887 razglasil za sve-
tnike. Bili so trgovci in so imeli 
dobre poslovne zveze z veliki-
mi trgi na Vzhodu in Zahodu. 
Na svojih potovanjih so na la-
stne oči videli, kako pogubne 
so posledice vojne predvsem 
za moralno in versko življenje. 
Spoznali so, da se stiskam časa 
ni mogoče uspešno upirati le z 
molitvijo, treba je ustanavljati 
tudi verska združenja. V teh 
naj bi se zbirali ljudje enakega 
mišljenja, se pogumno in od-
ločno uprli vsem skrajnežem 
in oznanjevalcem krivih nau-
kov. V družbi ustanoviteljev so 
se člani med seboj imenovali 
»bratje«. Sredi sveta so hoteli 
živeti spokorno in v uboštvu. 
Središče njihovega skupnega 
življenja je bila maša, moli-
tev v koru, duhovno branje in 
dela usmiljenja v službi revnih. 
________________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 22.2. ob 8. uri: 
  Partizanska in Stara Cesta;
- sobota, 29.2. ob 8. uri: 
  Pot na Kilovec in Pot v Dele;
- sobota, 7.3. ob 8. uri: 
 Gasilska in Vrtna ulica;
- sobota, 14.3. ob 8. uri: 
 Vodovodna pot;

FEBRUAR

24
PONEDELJEK

Matija, apostol  
 

FEBRUAR

25
TOREK

Valburga, 
opatinja   

FEBRUAR

26
SREDA

++ PEPELNICA, 
začetek 

postnega časa

 19.00 + iz družine Svet
 19.00 + Franc Brecelj, obl.

FEBRUAR

27
ČETRTEK

Gabrijel 
Žalostne Matere 
Božje, redovnik

FEBRUAR

28
PETEK

Roman, opat
+ postni petek

 17.30 - križev pot
 18.00 + Majda Bauman, obl. in + Franja
               in Andrej Bombač
 18.00 + Korenčičevi (Andrejčkovi)

FEBRUAR

29
SOBOTA

Antonija 
Firenška, vdova

MAREC

1
NEDELJA

1. POSTNA 
NEDELJA

 10.00 - za zdravje
 14.00 - križev pot

FEBRUAR

17
PONEDELJEK

Silvin, škof

FEBRUAR

18
TOREK

Frančišek Regis 
Clet, mučenec

 18.00 + Janez Homovec, obl.
 18.00 + Marinka Stefanovska

FEBRUAR

19
SREDA

Konrad, 
spokornik   7.30 + Franc in Frančiška Juvančič, obl.

FEBRUAR

20
ČETRTEK

Perzijski 
mučenci

FEBRUAR

21
PETEK

Peter Damiani, 
cerkveni učitelj   

FEBRUAR

22
SOBOTA

Sedež apostola 
Petra

FEBRUAR

23
NEDELJA

7. NEDELJA 
MED LETOM

  
 10.00 - za žive in pokojne farane

GODOVI IN SVETE MAŠE
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