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Srečno 2016! 
 

 
Za srečo ni pomembno veliko imeti,  
ampak malo si želeti.  (Ph.Bosmans)  

       
Ljubimo drug drugega,  
a drugih ne skušajmo imeti v lasti. (Paulo Coelho) 

       
 

 
 

Verska statistika za leto 2015 
 

KRSTI * Krstov je bilo preteklo leto 24 (prejšnje leto 16). Dva otroka sta bila iz 

druge župnije. Krščenih je bilo 12 dečkov in 12 deklic. Zakonskih otrok je 14, 

nezakonskih 10. Nekateri bi lahko uredili zakon, treba je samo malo dobre volje. 

Krst seveda predvideva tudi versko vzgojo, pa se tega nekateri starši premalo 

zavedajo. Lepo bi bilo, ko bi bil krst večkrat med mašo.  

* V preteklem letu so bili v božje otroke pri sv. krstu prerojeni tile otroci:  

Salobir Blaž, Gmajna 34 (22. 2.), Žabkar Nejc, Površje 18 (22. 2.), Piletič 

Patricija, Planina n.h. (22.2.), Mlakar Manca, Gmajna 26 (1. 3.), Resnik Mia, 

Raka 56 (6. 4. ), Lešnjak Mark, Dolenja vas 16 (25. 4.), Novak Ana, Raka 114 

(24. 5.), Skinder Lovro, Gmajna 43 (7. 6.), Vincent Eliza, Raka 20 (12. 7.), 

Miklavčič Lovro, Sela 18 (12. 7.), Žabkar Izza, Ravno 14 (2. 8.), Povhe Maša, 

Raka 32 (2. 8.), Humek Martin, Cirje 27 (18. 8.), Maver Julija, Gabrovka 

67/Zagradec (29. 8.), Maver Mark, Gabrovka 67/Zagradec (29. 8.), Skinder 

Aljaž, Gmajna 44 (13. 9.), Gorenc Ema, Površje 17 (29. 9.), Fabjančič Žiga, Mali 

Koren 4 (3. 10.), Češnjevar Neža, Planina 20b (11. 10.), Simončič Žiga, Brezje 5 

(31. 10.), Odlazek Liza, Mikote 19 (18. 11.), Novak Jernej, Koritnica 4 (28. 11.), 

Rozman Rozina, Podulce 42b (29. 11.), Dornik Marko, Raka 33a (5. 12.) 

- Staršem iskrene čestitke! 
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POGREBI * Pogrebov ja bilo preteklo leto 14 (prejšnje leto 15), torej deset manj 

kot krstov. Vendarle zmaguje življenje. Umrlo je 8 moških in 6 žensk. Domači bi 

včasih lahko bolj poskrbeli za prejem zakramentov na domu, če je človek že 

ostarel ali je težje bolan (zlasti npr. za prve petke).  

* V novo življenje so v preteklem letu odšli naslednji:  

Lokanc Marica r. Španović, Sela 26 (r.1951, u.27.1.), Šinkovec Branko, Cirje 23 

(r.1968, u.24.2.), Kocjan Franc, Ardro 16 (r.1956, u.28.2.), Kranjc Jožef, Raka 

67a (r.1923, u.31.3.), Povhe Jože, Smednik 14 (r.1940, u.2. 4.), Križe Ana r. 

Pezdirc, Mikote 10 (r.1932, u.2.6.), Hruševar Justina, Ljubljana - Vič (r.1933, 

u.30.6.), Žabkar Silvester, Straža 25/Leskovec (r.1953, u.7.7.), Duh Franc, 

Gmajna 10 (r.1963, u.12.8.), Tomšič Marija r. Božič, Zaloke 7 (r.1939, u.19.9.), 

Šribar Jože, Planina 13 (r.1961, u.23.9.), Pavkovič Jože, Raka (r.1933, u.7.11.), 

Škoda Alojzija r. Martinčič, Ravno 8 (r.1933, u.9.11.), Narat Frančiška, r. 

Kunštek (r.1924, u.28.11.) 

- Naj počivajo v miru! 

 

POROKE * Porok je bilo preteklo leto 10 (prejšnje leto le 2). Tudi tukaj se 

morda nekaj premika. Seveda je kandidatov za poroko še veliko. Nekaj porok je 

bilo drugje. 

* Pred Bogom in pred Cerkvijo so si v preteklem letu obljubili zvestobo naslednji 

pari:  

Lipar Vid in Kodrič Sabina, Dedni vrh 6/Leskovec (25. 4.);  Luzar Andrej, 

Dolenja vas 11 in Pavlenč Anja, Dolenja vas 8 (6. 6.); Skube Boštjan, Železno 

5/Dobrnič in Zalokar Petra, Ardro 5 (29. 8.); Maver Andrej, Gabrovka 

67/Zagradec in Zaletelj Marija, Marinča vas 30/Krka (29. 8.); Hočevar Jurij in 

Saje Karmen, Orehovec 54a/Kostanjevica (5. 9.); Šterk Jernej, Raka 60 in 

Češnovar Špela, Cirje 10 (12. 9.); Tomšič Leopold in Tomšič Marija r. Božič, 

Zaloke 7 (14. 9.); Cizerle Blaž in Oberč Mateja, Hudo Brezje 28/Studenec (24. 

10.); Novak Marjan, Preloge 8/Mokronog in Gorenc Helena, Koritnica 4 (28. 

11.); Dornik Borut, Drnovo 34/Leskovec in Krevs Aleksandra, Raka 33a (5. 12.) 

- Mnogo sreče na skupni življenjski poti! 

 

VEROUK * Veroukarjev  je 170. 

Glavni veroučitelji bi morali biti starši 

– z besedo in zgledom. Verouk brez 

maše in molitve je brez temelja. Bolj 

kot otroci, bi včasih potrebovali 

verouk starši. Jaz učim samo prvo-

obhajance in birmance (štiri ure). 

Ostale učijo sestri iz Šentjerneja in 

katehistinja Alenka, za kar se jim lepo 

zahvaljujem. Je pa težko učiti, če so 

otroci razpuščeni in nimajo doma 

nobene verske opore in vzpodbude. - Prvo sv. obhajilo bo 15. maja, birma pa 8. 

maja. Nekateri birmanci so pridni in se vestno pripravljajo na birmo, nekateri 
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pa samo čakajo, da bo vsega konec. Verjetno je največ odvisno od staršev. Bojim 

se, da nekaj birmancev ni bilo pri maši niti na božič, seveda tudi staršev ne. Te 

starše bi vprašal, zakaj silijo otroka k birmi, če že vnaprej vedo, da se bo po 

birmi vse končalo?  
GOSPODARSTVO * Preteklo leto je bila narejena nova fasada na cerkvi sv. 

Marjete. To je bilo vsekakor veliko delo in nekateri so res velikodušno prispevali 

denarna sredstva za kar jim gre posebna pohvala in zahvala. Pri sv. Lenartu je 

bil na novo narejen tlak pod zvonikom. V župnijski cerkvi je bil obnovljen tron 

sv. Lovrenca na glavnem oltarju in delno je bilo obnovljeno ostrešje na cerkvi, 

kjer je zamakalo in je les zgnil. Za naprej bo treba čim prej prebarvati zvonik 

na cerkvi sv. Neže. Seveda pa je treba vedno kaj popravljati in vzdrževati. – 

Hvala vam za vse, kar daste, pomagate in sodelujete. Hvala vam tudi za vse, kar 

daste meni osebno. Že večkrat sem rekel, da na Raki lačen in žejen nisem. Bog 

povrni za vse! 

Tudi za naprej prosim za sodelovanje. Samo s skupnimi močmi bomo zmogli še 

kaj narediti. Imam spet nekaj težav z zdravjem. Ne vem, kako bo. Vem, da sem 

že predolgo na Raki, bojim pa se, da bi se kje drugje sedaj težko navadil.  

Me pa skrbi in žalosti, da je cerkev čedalje bolj prazna in so mnogi ljudje do 

vere in župnije čedalje bolj brezbrižni. Po drugi strani me pa veseli in včasih 

preseneča, ko vidim, da je le še veliko dobrih ljudi, ki jim tudi vera in župnija še 

kaj pomeni in to mi daje upanje in veselje za delo naprej.  

Vsem želim srečno in blagoslovljeno novo leto 2016 z željo, da bi rasli in se 

utrjevali v veri in medsebojnem razumevanju v zavesti, da prave sreče ni brez 

Boga. Naj torej Bog v novem letu blagoslavlja vsa naša pota in vsa naša dobra 

prizadevanja!  

 

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve: 

23.1. Podulce, 30.1. Zabukovje in Brezje, 6.2. Pristava in Dobrava, 13.2. Dol. vas, 

20.2. Površje in Vrh, 27.2. Cirje, 5.3. Raka, 12.3. Dolga Raka, 18.3. Podlipa in 

Goli vrh, 22.3. VSI (čiščenje za Vel. noč), 2.4. Ravno in Koren, 9.4. Smednik, 

16.4. Kržišče, 23.4. Zaloke, 30.4. Gmajna, 7.5. birmanci, 14.5. prvoobhajanci, 

21.5. Mikote, 28.5. Sela, 4.6. Ardro 

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

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

 


