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SREČNO 2015 !
Življenje je kot knjiga.
Za listom list, za dnevom dan,
nihče ne ve, kdaj bo roman…
(Alojz Gradnik)

Novo leto je lahko lepa priložnost za nov začetek. Pravzaprav je
vsako jutro, vsak nov dan, nova priložnost, dana, da spremenim svet,
tako, da sam postajam dober. Skušajmo biti srečni s tistim, kar imamo, in
ne hrepenimo po tem, česar ne moremo ali celo ne smemo imeti.
Verjetno se vsi strinjamo, da se v svetu mora nekaj spremeniti, da
se človeštvo mora spreobrniti. In kaj lahko naredimo mi? Najbrž bo
marsikdo rekel: nič! Pa ni tako. Vsi lahko naredimo kaj dobrega. Začeti pa
moramo pri sebi, pred svojim pragom. Pri sebi, ne pri drugem.
Spreobrniti moramo sebe, ne najprej spreobračati druge. Ne pomaga
veliko kazati s prstom na druge, se jeziti, ker drugi ne storijo tega in
onega. Potrudimo se torej biti dobri, delati dobro in Bog bo gotovo
blagoslovil naša dobra prizadevanja.

NEKAJ STATISTIKE VERSKEGA ŽIVLJENJA ZA LETO 2014
KRSTI * Krstov je bilo preteklo leto 16 ( prejšnje leto 31). Od teh je bilo
pet otrok iz druge župnije. Krščenih je bilo 9 dečkov in 7 deklic. Samo
štirje otroci so zakonski in kar dvanajst nezakonskih. Večina bi lahko

uredili zakon, pa se ne potrudijo in kar odlašajo. Najbrž gre tudi za
pomanjkanje odgovornosti do partnerja, do otroka in do družbe. Tudi
vzgajati je težko v neurejenem zakonu.
V preteklem letu so bili v božje otroke pri sv. krstu prerojeni tile otroci:
Skube Maša, Ardro 5 (19.1.), Tomažin Erika, Straža 15a,Lesk.(23.2.), Pirc
Sonja, Podulce 25 (6.4.), Mirt Nika, Gmajna 28 (20.4.), Fink Matej, Planina
8 (4.5.), Leskovec Aljoša, Hotedrščica 50a (11.5.), Čeplak Tiana, Raka 116
(18.5.), Krošelj Dominik, Cirje 6 (24.5.), Klančišar Ema, Volovnik 11, Lesk.
(24.5.), Felicijan Rok, Kržišče 12 (8.6.), Cemič Matija, Dolga Raka 22
(10.8.), Tomažin Tobi, Raka 62 (11.9.), Lipar Klemen, Dedni vrh 6,Lesk.
(14.9.), Dolinšek Gal, Raka 105 (21.9.), Šiško Jan, Dobrava 3 (23.11.) –
Staršem iskrene čestitke!
POGREBI * Pogrebov je bilo preteklo leto 15 (prejšnje leto 23), od tega 6
moških in 9 žensk. Domači bi dostikrat lahko pravočasno poskrbeli, da bi
bolni in ostareli pravočasno prejeli zakramente (tudi npr. redno mesečno
za prvi petek).
V novo življenje so v preteklem letu odšli naslednji:
Vrček Otilija, Gmajna 2 (r.1933. u.1.1.), Kralj Franc, Vrh 10 (r.1946, u.3.1.),
Kralj Jožefa, Celine 3 (r.1921, u.5.1.), Oprešnik Dominik, Sevnica (r.1925,
u.23.2.), Žabkar Štefan, Dobrava 4 (r.1987, u.26.2.), Lekše Franc, Mikote
17 (r.1929, u.31.3.), Šiško Ana, Sela 24 (r.1922, u.5.4.), Žabkar Neža,
Ravno 14 (r.1917, u.9.4.), Jan Marija, Sela 7a (r.1929, u.21.4.), Mladič
Henrik, Raka 57 (r.1943, u. 19.5.), Lokanc Matilda, Brusnice-prej Raka
(r.1921, u. 17.7.), Solce franc, Brezje 17 (r.1952, u.25.9.), Cemič Slavica,
Raka 18 (r.1958, u. 9.10.), Shrai Emilija, Jelenik 8 (r.1926, u.22.10.), Žabkar
Antonija, Vrh 6 (r.1928, u.25.10.) – Naj počivajo v miru!
POROKE * Poroki sta bili v naši župniji preteklo leto samo dve, prejšnje
leto šest. Tudi to kaže na brezbrižnost mladih do zakona in družine. Dva
sta se poročila v drugi župniji. Kandidatov za poroko je torej veliko.
Pred Bogom in pred Cerkvijo so si v preteklem letu obljubili zvestobo
naslednji:
Lesjak Borut in Pavlin Jožica, Raka 99 (14. 6.), Plut Luka, Ljubljana –
Šentvid in Pečarič Špela, Gmajna 8 (30. 8.)
- Mnogo sreče na skupni življenjski poti!

Veroukarjev je 165. Prvoobhajancev je bilo 19, letos jih bo 18. Glavni
veroučitelji so starši z besedo in zgledom. Verouk brez maše in molitve je
brez temelja. Bolj kot otroci bi včasih potrebovali verouk starši. Skoraj ves
verouk učita sestri Terezija in Marjeta iz Šentjerneja ter naša katehistinja
Alenka Žabkar. Vsem se za to delo lepo zahvaljujem.
Gospodarstvo. Na gospodarskem področju ni bilo narejenega veliko.
Prebeljena je bila notranjost cerkve sv. Lenarta, v župnijski cerkvi je bila
obnovljena slika sv. Lovrenca, obnovljeni so bili nagrobniki duhovnikov na
pokopališču, trenutno pa se obnavlja tron sv. Lovrenca v župnijski cerkvi.
Za naprej računamo na obnovo fasade cerkve sv. Marjete.
Hvala vam za vse, kar prispevate, pomagate, sodelujete. Bog povrni!
Samo s skupnimi močmi bomo še kaj naredili za župnijo. Hvala tudi za
vse, kar daste ali pomagate meni.
Sem pa včasih ob sobotah razočaran, ko pride le ena ženska ali dve za
čiščenje in krašenje cerkve. Ali se res ne zavedamo, da je cerkev od vseh.
Pričakoval bi malo več pripravljenosti za to delo ob sobotah.
- Za župnijsko cerkev so darovali: 100.-€ N.N. Jelenik; za obnovo oltarja
sv. Lovrenca neimenovana 500.-€. Hvala dobrotniki! Bog povrni!
- 24. 1. bo na Čatežu duhovna obnova za člane ŽPS. Vabljeni!
- 6. 2. se začne v Kostanjevici tečaj priprave na zakon.
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
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