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Raški zvon na internetu
Odslej lahko najdete Raški zvon tudi na spletu in sicer na
portalu Krajevna skupnost Raka. Odprete portal
Krajevna skupnost Raka in tam najdete zgoraj na desni
meni Župnija Raka – kliknete, in tam so trije zavihki:
Zgodovina župnije, Raški zvon in Obvestila. Obvestila
vsebujejo predvsem maše tekočega tedna in še kakšno
kratko oznanilo. Mislim, da boste s tem zadovoljni.
Postni čas
S pepelnico začenjamo postni čas, pripravo na
največji krščanski praznik, veliko noč. Postni
čas nas vabi k odpovedi, spreobrnjenju in k
bolj poglobljenemu krščanskemu življenju.
Kristus govori: »Če hoče kdo priti za menoj,
naj se odpove sam sebi in vzame vsak dan svoj
križ ter hodi za menoj.«
Kakšen naj bo naš post? Prostovoljna pokora v
postnem času je lahko npr. omejitev kajenja ali pitja alkoholnih pijač, odpoved
pri hrani, odpoved sladkarijam, televiziji, računalniku ali kakšnim razvadam.
Lahko je to predvsem vestno izpolnjevanje vsakdanjih poklicnih dolžnosti in
družinskih obveznosti. Zopet drugi se bo trudil za večjo potrpežljivost v težavah
ali za več pozornosti do drugega, pomoč trpečim, osamljenim in zapuščenim.
Predvsem naj bi v postnem času več in bolje molili, zlasti skupaj v družini.
Vzemimo si vsaj včasih čas za delavniško mašo ali križev pot ob petkih.
Potrudimo se, da bi letošnji postni čas obrodil bogate duhovne sadove!
»Spreobrni se in veruj evangeliju!« - s temi
besedami nas Cerkev vabi na pepelnico pri
obredu pepeljenja. K temu nas vabijo tudi
slovenski škofje v pastirskem pismu za
postni čas. Spodbujajo nas zlasti k skrbi za
uboge.

Živimo v dokaj negotovih in zmedenih časih. Poleg gospodarske krize stopa vse
bolj na površje kriza vrednot: kriza poštenosti, resnicoljubnosti in
verodostojnosti. Kriza kulturnih in moralnih vrednot je vnebovpijoča. Vse
premalo je solidarnosti, sočutja in medsebojne pomoči. Tudi Cerkev v Sloveniji
je v krizi. Prav je, da priznamo svoje zmote in svojo grešnost. Postni čas nas
kliče k spreobrnjenju in pokori. Današnji kristjan mora plavati proti toku
prevladujoče družbene miselnosti in se usmeriti k spreobrnjenju samega sebe, k
novemu življenju z Bogom.
Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje
Obogati tistega, komur je namenjen in ne siromaši tistega, ki ga
poklanja. * Zablesti kot sončni žarek, a spomin nanj lahko ostane za
vedno. * Nihče ni niti tako bogat niti tako reven, da si ga ne bi mogel
privoščiti. * Z njim vsak samo pridobi. * Nasmeh prinaša srečo v
hišo, pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov. * Je počitek
utrujenemu, kažipot izgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in
najboljše naravno zdravilo proti jezi. * Nasmeha ni moč kupiti,
izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost samo, kadar se
poklanja. - (p. Federico Faber)
Obnova trona sv. Lovrenca na glavnem oltarju
Slika sv. Lovrenca, ki je bila v glavnem oltarju, je obnovljena. V nekaj dneh bo
dokončan tudi okvir in slika bo obešena. Prav bi bilo, da bi obnovili še tron s
kipom sv. Lovrenca in kipi angelov ter okraske. Tako bo res zablestel ves tron
skupaj z lani obnovljenim tabernakljem. K obnovi je spodbujal tudi g. škof in
predstavnica Spomeniškega varstva. Če se bomo lotili tega dela, bo treba vse
kipe prepeljati v restavratorsko delavnico in za ta čas bi dali v oltar sliko. Tako
bo morda letos za lovrenško žegnanje na oltarju še slika.
OZNANILA, OBVESTILA...
 5. marca je pepelnica, začetek postnega časa. Ob 18h posebej vabljeni k sv.
maši, ko bo na začetku maše pepeljenje, kot znak spreobrnjenja in
spokornosti. Ta dan je strogi post.
 V postnem času bo vsak petek na začetku sv. maše
kratek križev pot, občasno pa tudi ob nedeljah.
 Od 31. 3. bo večerna maša ob 19 h.
 Od 31. 3. bo maša ob delavnikih spet v cerkvi.
 19. marca je praznik sv. Jožefa. Sv. maša ob 10 h in
18h. Vabljeni!
 25. marca je praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.
Sv. maša ob 10 h in 18h. Vabljeni!

Prijatelj! Pomlad je čas, da prideš ven, na plano! Pobegniti moraš iz
svoje ječe, ki si ji rešetke naredil sam: rešetke grabežljivosti,
sebičnosti in bednih poželenj. Zlezi ven iz lupine svojega Jaza! Reši
se, da se ne boš zadušil. Pojdi iz sebe! Zunaj je pomlad! Bodimo
odprti drug do drugega. Živimo drug za drugega!
(Ph. Bosmsns)
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