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Farno žegnanje je poseben praznik, ko naj bi se bolj zavedeli, 

da pripadamo župniji, da smo člani posebnega občestva, ki 

temelji  na skupni veri in pripadnosti božjemu ljudstvu.  Ob 

tem naj bi se vprašali, kakšna je naša vera, kaj nam pomeni 

župnija in kako trdna je naša pripadnost župniji.  

Središče župnije je župnijska cerkev in Jezus v njej. Pri vsaki 

sv. maši se Jezus za nas daruje in se nam daje kot hrana za 

naše duše. Ne bodimo do Njega brezbrižni in hladni. Kako 

žalostno je, ko je cerkev ob nedeljah čedalje bolj prazna… 

Poleg maše je temelj naše vere molitev. Kdor ne moli, ni 

kristjan.  Seveda pa nepremišljeno »drdranje« ni dobra molitev. Slaba molitev 

lahko vodi v nevero.  

Velika žalost in sramota za župnijo je preklinjanje, ki je ne le nekulturno ampak 

tudi znak nevere. Kako more nekdo reči, da je kristjan, pa hkrati preklinja 

Boga in Marijo?  

K bistvu župnije spada tudi dobrodelnost. Imejmo 

odprte oči in srce za potrebe bližnjega, ki je 

morda v takšni ali drugačni stiski ali po-

manjkanju.  

Skušajmo torej ob farnem prazniku utrditi svojo 

vero in pripadnost župniji. Pravzaprav lahko 

rečemo, da je temelj mnogih kriz in problemov 

ravno pomanjkanje vere in ljubezni.  

Zgolj materialne dobrine človeka ne morejo popolnoma 

osrečiti. Potrebna je tudi duhovna hrana: vera, kultura, 

izobrazba, umetnost, medčloveški odnosi, itd. Kako 

plitvo je mišljenje nekaterih, ki so si nekoliko ekonomsko 

opomogli, pa potem mislijo, da nič in nikogar ne 

potrebujejo: ne človeka, ne Boga, ne kulture, ne kaj 

drugega. Samozadostnost vodi v diktaturo in agresijo. 

Kot kristjani smo še posebej poklicani, da bi živeli svoje 
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življenje polno in kvalitetno, da ne bo le životarjenje od danes do jutri.  

Vsak dan znova naj bi se prenavljali. Vsak dan znova naj bi se dvigali iz 

mlačnosti in površnosti. Poglobimo se vase. Ne bodimo sužnji materializma, 

medijev, politike in vsakovrstnih reklam, ki nas odvračajo od bistva in prave 

sreče. Bodimo osveščeni, samozavestni in ponosni kristjani!  
 

Obnovitvena dela 
 

*** Kot veste poteka obnova fasade na cerkvi in zvoniku sv. Marjete v Podulcah 

(Fasaderstvo Bajc, Goli vrh). Dela bodo v kratkem končana. Obenem so 

strokovno obnovili (konzervirali) tudi okna in vrata ter restavrirali polkrožno 

apsido cerkve za oltarjem, ki je še v romanskem stilu, kar pomeni, da je lahko 

nekje iz 14. stoletja (Obnavlja Restavratorski atelje Aleš Vene, Štrit). Dela 

potekajo pod nadzorstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane, 

zato tudi potekajo malo počasneje. »Likof« bomo naredili verjetno nekje v 

septembru, ko bo blagoslov obnovljene fasade in sv. maša, ki jo bo imel g. prelat 

dr. Janez Gril, ekonom novomeške škofije. Moram reči, da sem zelo vesel in 

presenečen, da je tako lep odziv za obnovo cerkve. Zadnja leta je bilo narejenega 

zelo veliko: novi zvon, nova streha na cerkvi, bakrena pločevina na strehi 

zvonika in sedaj nova fasada na cerkvi in zvoniku. Glede na to, da je to zelo 

majhna soseska (menda niti trideset hiš) je to vsekakor fenomen, vreden vse 

pohvale in zahvale. Nekateri so darovali res veliko. Bog povrni za vse po 

priprošnji sv. Marjete! Dokončen obračun in še kaj o delu in zgodovini cerkve 

pa takrat ob »likofu«. Hvala, dobrotniki!  

Izdatki: Fasaderstvo Bajc 6000.-€ (delni račun). 

* Kot veste se obnavlja tudi tron sv. Lovrenca na oltarju v farni cerkvi. Tudi ta 

dela so končana. Izdatki: Restavrator Aleš Vene, Štrit 6.000.-€, nakup zlata 

1.100.€  
 

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

*** 10. avgusta, na god našega farnega zavetnika sv. 

Lovrenca bo v naši župniji dan celodnevnega češčenja sv. 

Rešnjega Telesa. Vzemimo si ta dan še posebej čas za 

Jezusa, ki dan in noč prebiva med nami v najsvetejšem 

zakramentu v tabernaklju v župnijski cerkvi. Počastimo 

ga, molimo ga in se mu zahvalimo za ta dar  neskončne 

božje ljubezni. 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. Anton Bobič, župnik na Studencu, ki te dni obhaja 80-

letnico. Lepo vabljeni! 

*** Na lovrenško nedeljo, 9. avgusta bomo obhajali zunanjo slovesnost našega 

farnega zavetnika sv. Lovrenca (žegnanje). Sv. maša ob 7 h in 10 h. Ob 10 h bo 

slovesno sv. mašo vodil g. prelat Božidar Metelko, generalni vikar novomeške 

škofije. Pri obeh mašah na lovrenško nedeljo bo ofer za cerkvene potrebe. 
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*** Farno cerkev za lovrenško žegnanje pripravi soseska sv. Neže. V sredo, 5. 8. 

ob 16 h bo čiščenje cerkve. Ne zanašajte se drug na drugega ampak si vzemite 

kakšno uro časa za farno cerkev. Vabljeni, tudi iz drugih vasi, da spletete tudi 

kakšen venec. Farno žegnanje naj bo verski praznik vse župnije, ne le veselica in 

dobro kosilo. Naj bo to dan duhovne obnove za vso župnijo.  

*** 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 24. 8. dalje bo večerna maša ob 19 h.  

 

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve: 

1.8. Ardro, lovren. nedelja soseska sv. Neže, 14.8. Celine, 22.8. Jelenik, 

Koritnica, Planina, 29.8. Podulce, 5.9. Zabukovje in Brezje, 12.9. Pristav, 

Dobrava, 19.9. Dolenja vas, 26.9. Površje, Vrh, 3.10. Cirje, 10.10. Raka, 17.10. 

Dolga Raka, 24.10. Podlipa in Goli vrh, 31.10 Ravno in Koren, 7.11. Zahvalna 

ned. VSI 

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

Telefon: 07/49-75-303 ali 141/268-082 
 


