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Oktober – mesec rožnega venca 

Mesec oktober je posebej posvečen molitvi rožnega venca. Rožni venec 
je lahko tudi danes sodobna molitev, če ga prav molimo.  Potruditi se 
moramo, da to ne bo zgolj neko drdranje, ampak res zbran osebni 
pogovor z dobrim Bogom, ki nas neskončno ljubi in vabi k sebi.  

 

Kakršna molitev - takšen kristjan 

Molitev je ena najvažnejših stvari naše 
krščanske vere in našega krščanskega 
življenja. Brez molitve ni vere. Vsaka kriza 
vere se začne s krizo molitve. Pregovor 
pravi: “Povej mi, kako moliš in povedal ti 
bom, kakšen vernik si.” Seveda velja tudi 
obratno: Kakršna je tvoja vera, tako moliš. 
Vsekakor je molitev temelj naše vere. 
Moramo pa prav moliti, “v duhu in resnici”, 
kot pravi Jezus. Molitev naj bo iskrena, 
pristna, naravna, iz srca in iz življenja. Iz 
molitve se vidi kakšen je naš Bog, v 
kakšnega Boga verujemo. Pri molitvi 
moramo odložiti vse svoje pobožne maske 
in biti kakor otroci. Molitev zahteva od nas 
najprej spreobrnjenje.  
Molitev je pogovor z Bogom; z Bogom, ki ni stvar, temveč Oseba, ki 
nam je blizu in nas ima rad.  Iskati moramo vedno nove izraze molitve. 
“Ne blebetajte kakor pogani, ki mislijo, da bodo uslišani zaradi mnogih 
besed”, pravi Jezus. Kdor moli vedno enako, ne moli najbolje, ker v 
molitvi ne napreduje. Bog je namreč neizrekljiv in neizčrpen. Če se mu v 
molitvi popolnoma predamo ter prisluhnemo Njegovemu glasu, bo naša 
duša gotovo spontano spregovorila.  
Tudi mi prosimo, kakor nekoč učenci:“Gospod, nauči nas moliti!” 
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VSI MORAMO BITI MISIJONARJI 

Tretjo nedeljo v oktobru vsako leto obhajamo kot misijonsko nedeljo, ko 
naj bi še posebej premišljevali o daljnih deželah Afrike, Azije in Oce-
anije, kjer Kristusa še ne poznajo. Molili naj bi za misijonarje, ki z 
velikimi napori oznanjajo evangelij sredi velike revščine in bolezni. Po 

svojih močeh naj bi jim pomagali tudi z darovi in 
molitvijo. 
Kristus naroča: “Pojdite in učite vse narode!” Bog 
želi zveličanje vseh ljudi. Kristus je umrl in vstal za 
vse. Vsi smo poklicani, da bi oznanjali odrešenje. Če 
smo sami srečni, ker smo kristjani in odrešeni, 
bomo skušali to srečo posredovati tudi drugim, če 
nam seveda Kristus in njegov evangelij kaj pomeni. 

Vsi  naj bi bili misijonarji z besedo in 
zgledom. Najbrž ne bomo šli v Afriko. 
Misijoni so tudi pri nas: v Evropi, v 
Sloveniji, na Raki. Tudi pri nas mnogi 
Kristusa ne poznajo, ga poznajo 
napačno ali pa imajo neutemeljene 
predsodke o krščanstvu in Cerkvi. 
Bodimo  torej misijonarji vsak v svojem 
okolju, kjer živimo in delamo: v vasi, 
med sosedi, v službi, v šoli, na cesti, na 
avtobusu, v gostilni, v zidanici. Tu-kaj 
pokažimo, kaj smo. Tukaj pokažimo, da 
smo kristjani. Tukaj pričujmo za 
Kristusa. Tukaj naj se pokaže naša 
misijonska zavest! 

20-letnica »Raškega zvona« 

Mineva 20 let odkar izhaja Raški zvon, glasilo župnije Raka. Za nekatere 
farane je to skoraj edina povezava z župnijo. Glasilo je tudi svojevrstna 
kronika nekega časa, kronika župnije in verskega življenja faranov. V 
njem najdemo marsikakšno misel, spodbudo ali zanimiv podatek. 
Včasih z glasilom zamujam, tu in tam tudi kdaj izpade, morda se kdaj 
tudi ponavljam. Morda tudi komu ni dovolj zanimivo v današnji poplavi 
tiska, interneta in drugih medijev. Kljub vsemu pa želim, da bi »Raški 
zvon« kljub skromni obliki farane še naprej povezoval, informiral in tudi 
oblikoval v dosledne in samozavestne kristjane. »Raški zvon« najdete 
tudi na internetu na naslovu Župnija Raka (v barvni podobi).  
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 -  Lepo je biti srečen, še lepše je osrečevati druge. 
 -  Če ljudi obsojaš, nimaš časa, da bi jih ljubil. 
                                                                                                                   (Anonimus)                 

O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 
 

*  V sredo, 7. oktobra, bo na Raki »konferenca«, mesečni sestanek vseh 
dekanijskih duhovnikov. Ob pol desetih dopoldne bo sv. maša, h kateri 
ste še posebej lepo vabljeni. Z udeležbo boste pokazali tudi pozornost 
do duhovnikov. Lepo vabljeni! 
*  V soboto, 17. 10. bo v Novem mestu na Kmetijski šoli Grm v Sevnem 
škofijsko srečanje družin. V cerkvi dobite prijavnico in program 
zanimivega celodnevnega srečanja. Vabljene družine! 
*  11. 10. ob 19 h je v Kostanjevici začetek Šole za zakon za tiste, ki se 
želijo temeljito pripraviti na zakon.  
*  V soboto, 17. 10. ob 19 h bo v Ljubljani v hali Tivoli dobrodelni koncert 
za misijon na Madagaskarju. Sodeluje znani misijonar Pedro Opeka, ki 
bo tudi vodil pogovor.  
*  V nedeljo, 18. 10. po drugi maši bo vpis za prvi razred verouka v 
učilnici v kaplaniji.  

*  V nedeljo, 11. oktobra ob 11 h bo blagoslov 
obnovljene fasade podružnice sv. Marjete v 
Podulcah in sv. maša, ki jo bo daroval g. prelat 
dr. Janez Gril, ekonom novomeške škofije.  
Opravljeno je bilo veliko delo. glede na to, da k 
tej podružnici spada le nekaj hiš. Kot sem že 
omenil, so nekateri darovali res veliko in sem 
nad tem presenečen in vesel. Morda je bila to 

zadnja priložnost, da se je to delo naredilo. To je delo, narejeno za sto 
let. Bogu hvala in vsem darovalcem ter izvajalcem! Bog povrni vsem po 
priprošnji sv. Marjete! Hvala, dobrotniki! 
*  Izdatek: Restavratorstvo Aleš Vene, Štrit: 5.368.-€ 

 
Raški zvon izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik 

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

 

 


