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ADVENT
Advent nas vabi k spreobrnjenju, k odpovedi grehu in k
novemu življenju. Greh človeka zasužnjuje in dela razdore
med ljudmi. Prijateljstvo z Bogom pa prinaša veselje, ki ga
ne morejo dati vsi užitki tega sveta. Advent nas spodbuja,
da ne bi bili kristjani samo iz navade, samo na papirju,
ampak v dejanju in življenju. Spreobrnjenje pomeni Boga
postaviti v središče življenja. Skušajmo se v teh adventnih
dneh poglobiti vase in v Boga. Dajmo prostor božji energiji, božjemu življenju. Bog
znova in znova prihaja, le mi prevečkrat spregledamo njegov prihod. Odprimo se
žarkom božje milosti. Priznajmo svojo grešnost in zaupajmo usmiljeni božji ljubezni, ki
se nam razodeva v božični skrivnosti.
BOŽIČ
Razodelo se je božje usmiljenje. Božja ljubezen je neskončna. Bog
je prišel k nam, da bi mi nekoč prišli k Njemu. Sporočilo božiča je
mir, veselje, življenje, sprava, usmiljenje in dobrota. Vse to danes
še kako potrebujemo. Če hoče človeštvo preživeti, bo moralo še
kako prisluhniti oznanilu božičnega praznika, ki nas spodbuja k
sožitju, odpuščanju, dobroti in plemenitosti. Božični dogodek nas
spodbuja k preprostosti in ponižnosti, pa moderni človek včasih
ne ve s tem kaj početi. Zakonitost današnjega krutega kapitalizma in
razpuščenega liberalizma je napuh in nasilje. Če ni Boga, je vse
dovoljeno. Človek pa ostaja prazen in razočaran. Božič nam
oznanja, da je Bog ljubezen in nas ima rad kljub naši grešnosti.
Prišel je k nam in ostal z nami. Tega božičnega optimizma želim
vsem v teh prazničnih dneh. Naj nas božična skrivnost navda z
novim upanjem in veseljem!
Miklavž prihaja
MIKLAVŽ bo prišel na Rako v soboto, 5. decembra. Zberemo se ob 17. uri v župnijski
cerkvi na Raki. Miklavž bo nagovoril otroke in jim razdelil darila. Darila prejmejo vsi
otroci, od najmlajših do vključno 3. razreda. – Vabljeni!

Sveto leto božjega usmiljenja
8. decembra na praznik Brezmadežne, se začenja izredno
sveto leto božjega usmiljenja, ki ga je razglasil sveti oče
Frančišek, ki vedno znova poudarja in oznanja usmiljenje.
Kakor je Bog usmiljen do nas grešnikov, tako naj bi bili
usmiljeni tudi mi drug do drugega. Sveto letonaj bo čas
srečevanja z usmiljenjem Boga. Sveti oče na začetku izrazi
svojo željo, da bi bilo »obhajanje svetega leta za vse
vernike resnični trenutek srečanja z usmiljenjem Boga.« Da
bi bil »jubilej živa izkušnja Očetove bližine, skoraj kot bi se
z roko želeli dotakniti njegove nežnosti; da bi se okrepila
vera vsakega vernika in bi tako pričevanje postalo vedno
bolj učinkovito.«

Družinski referendum
V nedeljo, 20. 12. bo pomemben referendum, ki
se dotika družine, zakona, otrok, življenja. Kot
kristjani smo dolžni vse to spoštovati, saj je
družina temeljna celica človeške družbe. Če je
ideja družine sprevržena, je potem še marsikaj
drugega postavljeno na glavo. Zdrava pamet
nam govori, da družino lahko sestavljajo le oče,
mati in otrok. Vsak otrok ima pravico do mame
in očeta, česar v istospolni družini nima.
Referendum otroku odvzema pravico do mame in
očeta. Zato bomo kot kristjani in odgovorni državljani na referendumu glasovali PROTI
takemu zakonu. Če nam je mar za srečo otrok, družine in slovenskega naroda se bomo
referenduma udeležili.
Ljubezen je cilj življenja. Kdor živi za kaj drugega, je vedno znova razočaran.
Ljubezen je edini ključ, ki odpira nebeška vrata. (Phil Bosmans)






OZNANILA, OBVESTILA...
V torek, 8. decembra, je praznik Brezmadežne Device Marije. Maša ob
10h in 17 h. – Ta dan se začenja tudi sveto leto božjega usmiljenja.
V zakristiji bodo na razpolago božične voščilnice, pratike, kadilo. Za božič
boste lahko kupili Družino s koledarjem, tudi tisti, ki niste naročeni.
Upam, da boste tudi letos dobili stenski koledar za naslednje leto
(brezplačno).
Tudi letos bodo skavti prinesli betlehemski ogenj, luč miru, ki jo boste
lahko ponesli na domove. Dobili jo boste v nedeljo, 20. 12. pri drugi maši.








 Otroci in odrasli lepo
vabljeni k božični devetdnevnici
kot pripravi na božične praznike.
 Pred božičem poskrbite, da
bodo bolni in ostareli prejeli
zakramente na domu. – Seveda
tudi sami ne pozabimo na dobro
božično spoved.
 24. 12. je SVETI VEČER.
Preživimo ga v družini ob jaslicah,
v molitvi in petju božičnih pesmi
ter družinskem pogovoru. Kdor vsaj malo pozna in sprejema vsebino ter
vrednoto božiča, gotovo ne bo motil okolja s petardami. Bodimo kulturni
in obzirni!
25. 12. BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva. Opolnoči bo slovesna
polnočnica. Na božič bo maša še ob 7 h in 10 h.
26. 12. Sv. Štefan, prvi mučenec, praznik. Sv. maša ob 7 h in ob 10 h.
31. 12. Silvestrovo, zadnji dan leta. Po maši, ki bo ob 17 h, bomo zapeli
zahvalno pesem Bogu v zahvalo za vse prejete darove preteklega leta.
Vabljeni!
26. 12. bo zvečer v župnijski cerkvi božični koncert ob 18 h.
27.12. je nedelja sv. Družine.
Naslednja številka Raškega zvona bo izšla šele po novem letu.
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
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