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Dogodki

ŽUPNIKOVE BESEDE OB OBHAJANJU VELIKONOČNIH PRAZNIKOV

               Dragi rakovški in unški farani ter vsi ljudje dobre volje!

Z današnjo velikonočno vigilijo, ki je najslovesnejše bogoslužje vsega 
liturgičnega  leta, vstopamo v velikonočni čas, ko se veselimo Jezusovega 

vstajenja. Sporočilo o Jezusovem vstajenju je najpomembnejša vest celotne 
človeške zgodovine, kajti do tistega trenutka, ko je Jezus vstal od mrtvih, so 
naši koraki vodili samo do groba: do groba naših bližnjih in prej ali slej tudi 

do groba vsakega izmed nas. Ko je Jezus vstal od mrtvih, gredo naši koraki naprej in zato mora 
danes po vsem svetu odmevati svetu sporočilo: Jezus je vstal! Zares je vstal!
Kot apostole po Gospodovi smrti, tudi nas kristjane sodobnega sveta in časa prevzema strahopet-
nost, zaradi katere se večkrat zapiramo vase. Letos smo se dobesedno zaprli v naše domove pred 
nevidnim sovražnikom – virusom, ki grozi vsej človeški družini. Letošnja zarja velikonočnega 
jutra se čez našo deželo razliva zelo drugače kot smo navajeni. Bogoslužja verniki spremljate po 
različnih medijih in spletu, in so menda zelo obiskana. Upamo lahko, da bo tako tudi po končani 
epidemiji, da bodo tudi cerkve in živa bogoslužja tako obiskana ki bodo kazala izraz prave 
velikonočne vere, h kateri je pripomogla situacija v kateri se nahajamo.
A kljub preizkušnji nas v tej tišini in osami še bolj navdaja upanje, da je življenje močnejše od 
smrti in ljubezen močnejša od sovraštva. To upanje nikoli ne osramoti, ampak daje našemu 
življenju smisel in pogum, da lahko z vedrim pogledom zremo v prihodnost in že sedanji trenutek 
živimo v upanju na končno zmago življenja nad smrtjo.
Želim vam iskrenega srečanja z Vstalim Gospodom. Želim vam, da se ne bi ustavili pri cvetni ne-
delji, da bi vzeli zares hrano velikega četrtka in zmogli z Njim v velikem petku že videti zarjo vs-
tajenja. Bog je vstal in tudi mi bomo z njim vstali. Velikonočno jutro je postavilo novo zgodovino. 
Nič več ni tako, kot je bilo. 
Zato Sveta velika noč, bodi nam vsem pomoč, ALELUJA. Blagoslovljene velikonočne praznike!
 

(župnik Gregor, velika sobota, 11.4., 2020)

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

- PROŠNI DNEVI:
  18., 19., in 20.5. molili bomo
  pri svetih mašah ob 19. uri;

- GOSPODOV VNEBOHOD:
  četrtek, 21.5., slovesna maša
  ob 19.30;

Letnik XXVII., številka 3, 11.5. 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/

MAJ

25
PONEDELJEK

Gregor VII., papež  
 

MAJ

26
TOREK

Filip Ner, duhovnik  19.00 + Amalija Peteh
 

MAJ

27
SREDA

Alojzij Grozde, 
mučenec  19.00 + Franc Jelinčič, obl.

MAJ

28
ČETRTEK

German Pariški, 
škof

MAJ

29
PETEK

Maksim Emonski, 
škof   19.00 + Marija Prevec

MAJ

30
SOBOTA

Oglejski mučenci

MAJ

31
NEDELJA

BINKOŠTI, 
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!

JUNIJ

1
PONEDELJEK

Marija, Mati 
Cerkve - binkoštni 

ponedeljek
 19.30 + Ivan Gregorič

JUNIJ

2
TOREK

Erazem, škof  19.00 + Amalija Peteh 

JUNIJ

3
SREDA

Ugandski mučenci    7.30 - za zdravje

JUNIJ

4
ČETRTEK

Peter Veronski, 
mučenec

JUNIJ

5
PETEK

Bonifacij, škof  19.00 + Janez Ileršič
JUNIJ

6
SOBOTA

Nobert, škof

JUNIJ

7
NEDELJA

SVETA 
TROJICA, 

slov. praznik
 10.00 - na čast svetemu Roku 
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DOGODKI PRED NAMI
MAJ - MARIJIN MESEC V LUČI LETOŠNJE EPIDEMIJE
Koronavirus.  Menda  ima  obliko  krone.    Pravi  posmeh  vabilu:   »Pridi,  pridi    
z  Libana; pridi, da boš kronana.« Prihaja ne oziraje  se  na  vse  karantene  v  svoj  
maj.  Ne  pozna  zaprek  razen  zaledenelosti  v  človeškem srcu. Tja žal niti majska 
Kraljica ne more. Dosedanji veki, stoletja, ljudje so v trumah bežali k Njej, da je le 
stalo kje kako Marijino znamenje.  Odganjala je kugo in Turke, vojske in lakoto. 
Spremljala je izseljence, brezdomce, begunce, popotnike, romarje.  Razumne  in  
blodnjave,  mlade  in  postarane.  Prestrezala  je  strele,  umirjala  grom.  Uglasila  se  
je  v  zvonove,  da  nam  še  zdaj  naznanjajo  avemarijo.  Pred  Njenim  zvonom  se  
je  z  glave  privzdignil  vsak  klobuk  in  pred Njenim znamenjem tudi. Porednež 
in cinik bosta rekla, klobukov ni več. Res komaj še kakšen,  žal so se porazgubile 
tudi pobožne navade. Opešala je verska zavest. Vas kdaj zaskeli pri srcu, če niste 
odmolili angelovega čaščenja, ko je zazvonilo poldan, jutranjo uro in večerni ave?  
Naj nas prebudi Njen maj! Majska jutra, majske rose. Naj pride z Libana! Lepa 
šmarnica. Vode valovi, ki mimo hite, v daljave naj nosijo Njeno ime.    Pohitimo    
se  kesat  za  vse  grešnosti  sveta,  da  bi  našel  spet  Boga.
                                                                                                                            (B. Golob)
Povabljeni k šmarnični pobožnosti, ki bo združena s sveto mašo. V letošnjih šmarnicah 
bomo spremljali življenjsko pot Janeza Henrika Newmana, spreobrnjenca iz An-
glikanske cerkve v Katoliško in kasnejšega kardinala, ki ga je papež Frančišek leta 
2019 razglasil za svetnika. Njegova osupljiva življenjska pot, ki je intimno prepletena 
s splošnim versko-izobraževalnim dogajanjem na britanskem otočju 19. stoletja, nas 
bo s svojim svetlim zgledom spodbujala in navdihovala.

PROŠNJI DNEVI (18. do 20.5.)
Prošnji  dnevi  pred  praznikom  Gospodovega vnebohoda, so posebni dnevi, v 
katerih se obračamo s prošnjo in molitvijo k Bogu. Starejši ljudje se še spomnite 
prošnjih procesij, ki so potekale po mestih in vaseh. Ljudje so z živo vero prosili  
Boga  za  blagoslov  pri  vsakdanjem delu, za odvrnitev naravnih in drugih nesreč 
itd. Tudi mi vsako leto obhajamo prošnje dneve, ko se obračamo k Bogu, mnogi  
pa  se  za  to  ne  zmenijo.  Sami  lahko  vidimo, kako smo nebogljeni že pred 
mi-kroskopsko  majhnim  virusom,  ki  je cel svet postavil na glavo. Imamo torej 
veliko razlogov za gorečo prošnjo Gospodu.

GOSPODOV VNEBOHOD  (21.5.)
Vera  nam  govori,  da  Kristus  štirideseti  dan po svojem vstajenju ni izginil v 
neke  oddaljene  svetove,  da  bi  se  umaknil  človeškim tegobam in trpljenju. 
Ko obhajamo praznik Njegovega vnebohoda, se spominjamo dogodka, ko je po 
zmagi  nad  grehom,  hudobijo  in  smrtjo  prejel od Očeta zasluženo plačilo za 
svojo zvestobo do konca. Zaživel je novo življenje v nebesih, življenje poveličanega 
Kralja vesoljnega stvarstva. Poveličanje je namenjeno tudi nam. Nebesa, kamor je 
šel naš Gospod, so nov, višji način bivanja.

OBVESTILO ZA VEROUKARJE IN NJIHOVE DRUŽINE
V skladu z navodili slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, v letošnjem 
pastoralnem letu ne bo več skupnega verouka. Znova ga bomo začeli v mesecu 
septembru. Kateheza in versko življenje, mora biti najprej navzoče v domači družini, 
zato imate družine v letošnjem letu lepo priložnost, da to tudi v polnosti uresničite. 
Skupaj s svojimi otroki, se vsak teden pogovorite o temi, ki jo zajema posamezna 
lekcija. Veroukarji vsak teden naredite tudi domačo nalogo. Ob koncu leta boste to 
oddali katehetom, ki bodo ocenili vaše delo. Slovesnost prvega obhajila in birme, 
bo v prihodnjem pastoralnem letu. O vsem boste pravočasno obveščeni.

NABIRKE IN VZDRŽEVANJE ŽUPNIJE
Župnija živi izključno iz prostovoljnih prispevkov vernikov. To niso sredstva 
župnika, pač pa vseh faranov, župnije. Nekateri  ste  tudi  v tem času z nakazili,   
podprli  delovanje  župnije,  saj  veste,  da kljub  temu  da  ni  verouka,  svetih  maš  
z ljudstvom in raznih skupin, položnice vseeno prihajajo. Boglonaj vsem, ki čutite 
z župnijo in jo imate radi. 

BRALCI BOŽJE 
BESEDE

6. VELIKONOČNA NEDELJA (17.5.)
MONIKA JAMBROŠIČ,
SIMONA ŠTRUKELJ

GOSPODOV VNEBOHOD (21.5.)
JANJA PETEH,
ZALA STRAŽIŠAR

7. VELIKONOČNA NEDELJA (24.5.)
MATEJ KRANJEC,
URŠKA ZALOKAR

BINKOŠTI (31.5.)
DARJA DEBEVEC,
ROMANA GODEŠA

SVETA TROJICA (7.6.)
MARJETA HRIBERNIK,
VESNA HRIBERNIK

MISEL ZA ŽIVLJENJE
O Marija, kako sem srečen, 

da imam tebe za mater, 
ki si zavetnica grešnikov. 
Tvojemu vzoru hočem 

slediti: kot katoliški kristjan 
zvesto izpolnjevati vse 

običaje, zato da bo luč ljube 
vere svetlo zasijala, bom 
pogosteje in vredno prejel 
sv. zakramente, opravil 

pokoro in obhajilo s čistim 
srcem, da operem svatovsko 

oblačilo milosti.

(bl. Anton Martin Slomšek)

SVETNIK MESECA
28. maj

GERMAN PARIŠKI
O svetem Germanu nimamo 
veliko zgodovinskih podatkov. 
Stara kronika, ki so ji dodane 
legendarne primesi, o njem 
pripoveduje, da ga je Bog ob-
varoval že ob rojstvu: mater, ki 
je imela že več otrok, je namreč 
obšla čudna misel, da bi ga ro-
dila mrtvega; vsa sredstva, ki 
jih je za to uporabila, pa niso 
nič pomagala: German je prišel 
na svet čil in zdrav leta 496. Ker 
ga je hotela spraviti s sveta hu-
dobna teta, je odšel k bratran-
cu, pobožnemu duhovniku. Ta 
ga je prijazno sprejel in ga pou-
čeval v veri. Živela sta bogoljub-
no, se skupaj učila in se vadila v 
ostri spokornosti. Po petnajstih 
letih je bil German posvečen v 
mašnika. Postal je tudi opat v 
Autunu. Največje veselje mu je 
bilo, če je lahko pomagal ubo-
gim. Ko nekega dne v samosta-
nu ni bilo več koščka kruha, ker 
je German vsega razdal, so me-
nihi začeli godrnjati. German je 
šel tiho v svojo sobico in zaupno 
molil k Bogu. Ko je nehal moli-
ti, sta se pred vrati samostana 
ustavila konja, otovorjena z 
živežem – poslala ju je neka po-
božna žena. Naslednji dan so v 
samostan pripeljali živež še od 
drugod. Menihi so se sramova-
li svojega nezaupanja in odslej 
so svojega opata spoštovali kot 
svetnika.
_______________________
CERKEV ČISTIJO:
- sobota, 9.5. ob 8. uri: 
  Pod Srnjakom
- sobota, 16.5. ob 8. uri: 
  Vodovodna pot
- sobota, 23.5. ob 8. uri: 
 Ljubljanska cesta
- sobota, 30.5. ob 8. uri: 
 Novo naselje

MAJ

18
PONEDELJEK

Janez I., papež
prošnji dan

 
 

MAJ

19
TOREK

Krispin, 
redovnik

prošnji dan
 19.00 + Ivan Zalar, obl.

MAJ

20
SREDA

Hilarij, škof
prošnji dan  19.00 + iz družine Nagode

MAJ

21
ČETRTEK

GOSPODOV 
VNEBOHOD, 
slov. praznik

 19.30 + Franc Kranjc
 19.30 + Marija Matičič (Na vasi 19)

MAJ

22
PETEK

Julija, mučenka  19.00 + Andrej Ivančič
MAJ

23
SOBOTA

Evtihij, opat

MAJ

24
NEDELJA

7. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA

 
10.00 + Vinko Korošec, + iz družine
                 Korošec
 

MAJ

11
PONEDELJEK

Pankracij, 
mučenec

MAJ

12
TOREK

Leopold Mandić, 
redovnik

 19.00 + Vida in Vladimir Strohsack,
           + Anton Lampič

MAJ

13
SREDA

Fatimska Mati 
Božja  19.00 - za zdravje

MAJ

14
ČETRTEK

Bonifacij, 
mučenec

MAJ

15
PETEK

Zofija, mučenka  19.00 + Ileršičevi (Ovčarjevi)
MAJ

16
SOBOTA

Janez Nepomuk, 
mučenec

MAJ

17
NEDELJA

6. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA

  
 10.00 - za žive in pokojne farane
 

GODOVI IN SVETE MAŠE
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