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Kaj nam pomeni župnija ? 
  

 Farno žegnanje (lovrenška nedelja) je priložnost, da se vprašamo, kaj nam 

pomeni župnija in sploh krščanska vera. Župnija naj bi bila Cerkev v malem, živo 

občestvo, božja družina, ki se zbira v Jezusovem imenu, živa prisotnost Jezusa med 

nami. Jezus  pravi: “Kjer sta dva ali so trije zbrani skupaj v mojem imenu, tam sem 

jaz sredi med njimi”(Mt 18,20). Župnija je del božjega ljudstva, ki ga druži ista vera, 

ista evharistija, isti zakramenti in molitev, ista medsebojna ljubezen. Bistvene 

naloge vsake župnije so zlasti tri: oznanjevanje 

evangelija, evharistija in diakonija (dobrodel-

nost). K temu smo vsi poklicani. 

 Naši predniki so bili globoko zakoreninjeni 
v Bogu in tesno povezani z župnijo. Kako so bili 
zavzeti nam kažejo tudi številne cerkve okrog 
nas. Vse to je naloga in poslanstvo tudi za nas. 
Bodimo z združenimi srci zavzeti za življenje 
župnije in vse Cerkve. Ni res, kar pogosto 
slišimo, češ, da je vera čisto osebna stvar 
vsakega posameznika. Bog nas kliče k sebi kot 
skupnost, občestvo, Cerkev. Zato ni prav, če 
svojo vero skrivamo, se je morda sramujemo, 
nismo zanjo pripravljeni ničesar narediti, se v 
javnosti bojimo izpostaviti. 
 Kako bomo gradili župnijo? S poslušanjem 
in premišljevanjem božje besede ter z življenjem 

po tej božji besedi. 
Poskrbimo zlasti, da bi 
molitev po naših dru- 

Obnovljena slika sv. Lovrenca v župnijski cerkvi na Raki. 
Naslikal Leopold Layer leta 1796. 



 
žinah ne utihnila. Naj bo v vsaki družini 
resnična krščanska ljubezen. Bodimo odprti 
in zavzeti tudi za druge, zlasti za bolne, 
trpeče, stiskane, osamljene, zapuščene in 
vse pomoči potrebne. Le tako bomo res 
prava krščanska skupnost in živa župnija. To 
ljubezen moramo zaživeti in uresničevati 
najprej doma, v svoji družini. Širiti pa 
moramo božjo ljubezen tudi povsod tam, 
kjer delamo, živimo in se srečujemo z 
ljudmi. 
 Danes ni lahko dosledno živeti svoje 
vere. Okolje veri ni naklonjeno. Morda se 
bodo mnogi iz nas norčevali, nas 
podcenjevali ali zaničevali. Toda, če bo naša 
vera res osebna in poglobljena, bomo 
spoznali in začutili, da je to vrednota, ki je 

ne more nadomestiti in odtehtati nobena stvar na svetu. Moč za življenje po veri 
pa nam daje Kristus zlasti pri sveti maši. Naj nam bo ravno skupna nedeljska 
župnijska maša vez medsebojne edinosti! 



“Hodi z zbranim duhom v božjo cerkev in ne nosi Boga samo na jeziku, ampak ga 
imej tudi v srcu!” (Ivan Tavčar, pisatelj) 

 

O z n a n i l a ,   o b v e s t i l a . . . 

*** Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa bo letos izjemoma 9. avgusta 
(sobota), ker imate navadno na lovrenško nedeljo doma obiske sorodnikov. 
Vzemimo si to soboto torej še posebej čas za Jezusa, ki dan in noč biva med nami v 
najsvetejšem zakramentu v župnijski cerkvi. Sv. maša bo dopoldne ob 10 h. Od 12 
h do 15 h bo češčenje prekinjeno. Ob 17 h bo sklep češčenja s petimi litanijami 
Srca Jezusovega in sv. mašo, ki jo bo vodil g. Gregor Kunej, doslej pomočnik v 
Škocjanu, sedaj pa župnijski upravitelj župnije Sv. Duh – Vel. trn.  
*** Na lovrenško nedeljo obhajamo farno žegnanje ob godu sv. Lovrenca, 
zavetnika raške župnije in župnijske cerkve. Sv. maša bo ob 7 h in 10 h . Ob 10 h bo 
slovesno sv. mašo vodil g. profesor dr. Silvester Fabijan, župnik stolne župnije 
Novo mesto-Kapitelj, sicer pa doma iz naše soseščine (Nova Gora v župniji Sv. Duh-
Vel. Trn). Pri obeh mašah na lovrenško nedeljo bo ofer za cerkvene potrebe.  



*** Cerkev za lovrenško žegnanje pripravi 
soseska sv. Lenarta. V četrtek, 7. 8. ob 16 h bo 
čiščenje cerkve. Ne zanašajte se drug na drugega 
ampak si vzemite kakšno uro časa za farno 
cerkev. Vabljeni, da spletete tudi še kakšen venec 
(tudi iz drugih vasi). Farno žegnanje naj bo verski 
praznik, ne le veselica in dobro kosilo.  Naj bo to 
dan duhovne obnove za vso župnijo. 

*** Po lovrenški nedelji naj bi začeli z obnovo trona sv. Lovrenca na glavnem 
oltarju župnijske cerkve, kot je bilo že oznanjeno. Obnovili in po potrebi tudi 
pozlatili naj bi kip sv. Lovrenca in angelov ter okraske okrog. Še kaj o tem pa sproti 
pri oznanilih. Tudi ofer na lovrenško nedeljo bo namenjen za stroške te obnove.  
*** 15. avgusta je zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja (Velika maša). sv. 
maša ob 7 h in 10 h. Pri obeh mašah bo obnovitev posvetitve Devici Mariji in 
molitev za mir v svetu.  
*** Od 25. 8. dalje bo večerna maša ob 19 h.  

 
»Kot stoletnik, kot človek, ki je preživel koncentracijsko taborišče, pravim, da 
danes ne pomaga nobena ekonomija, nobena stranka, ne leva , ne desna, samo 
ljubezen še velja!«  (pisatelj Boris Pahor) 

 
 

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


