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                                         SREČNO 2019 ! 
- Pusti, naj prihajajo stvari same kot noč, 
jutro in dan. - Počakaj, da ljudje potrkajo pri 
tebi kot dež, kot lačen ptič, kot izgubljen 
popotnik. - Dovoli, da stvari odtečejo kot čas 
in voda. - Sprejmi in užij s hvaležnostjo kar ti 
je podarjeno. - Prihodnost je ponujena 
razprta dlan za dotik – dejanje – 
pričakovanje. (N.N.) 
* Vsem faranom želim srečno, mirno, zdravo in blagoslovljeno novo leto 2019! –  
                                                                                                                     vaš župnik. 
 

Verska statistika za leto 2018 
KRSTI. * Krstov je bilo preteklo leto 18, prejšnje leto 16.  
Krščenih je bilo 9 dečkov in 9 deklic. Sedem otrok je bilo 
cerkveno zakonskih, dva civilno zakonska, devet 
izvenzakonskih. Večina bi lahko uredili zakon. Šest otrok 
ima bivališče v drugi župniji. Iz naše župnije je bilo 
krščenih samo 12 otrok. Premalo se zavedamo, kako 
pomembna je verska vzgoja že kmalu po krstu, pred 
vstopom v šolo in k verouku. Otrok takrat res veliko ne 
razume, vendar vse opazuje, posluša, vsrkava, doživlja, sprejema. Zato je še kako 
pomemben zgled staršev in pogovor tudi o verskih stvareh. 
* V preteklem letu so bili v božje otroke pri sv. krstu prerojeni tile otroci: 
Cemič  Ana, Dolga Raka 17 (14. 1.), Vene-Kovač Julian, Smednik 15 (4. 2.), Duh 
Maša, Gmajna 10 (4. 3.), Fink Manca, Planina 8 (29. 4.), Blaževič Žan, Hudo Brezje 
5a/Studenec (20. 5.), Miklič Matic, Raka 106 (2. 6.), Sintič Luka, Kočarija 
4/Kostanjevica (9. 6.), Tomažin Mia, Kržišče 6 (10. 6.), Kotar Zala, Podlipa 16 (10. 
6.), Macedoni Tim, Libelj 9/Leskovec (10. 6.), Gorenc Aiša, Mali Koren 8 (17. 6.), 
Žigič Gal, Zaloke 13 (8. 7.), Polšak Rene, Ravno 17 (28. 7.), Novak Andraž, Ravno 24 
(12. 8.), Četrtič Sansa Antonia, Raka 37 (1. 9.), Sikošek Zala, M. Spasiča 11, 
Ljubljana/Bežigrad (2. 9.), Češnovar Zara Lia, Veniše 17a/Leskovec (16. 9.), 
Češnovar Vito, Veniše 17a/Leskovec (16. 9.) - Staršem iskrene čestitke! 
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POGREBI. * Pogrebov je bilo preteklo leto 21, prejšnje leto 14.  Lani je 
bilo torej  več pogrebov, kot krstov. Slovenski narod izumira. Že 
prihajajo drugi narodi, migranti, ki bodo naselili Slovenijo.  Lani je 
umrlo 10 moških in 11 žensk. Več bi bilo lahko previdenih, da bi 
domači poklicali za spoved in obhajilo. Ne razumem, da nekateri 
starejši, ki so redno hodili v cerkev, sedaj pa ne morejo, ne pokličejo 
duhovnika niti za praznike.  
* V novo življenje so v preteklem letu odšli naslednji: 
Tomlje Janez, Celje (r.1937, u.9. 1.), Tomažin Rezka, Ljubljana (r.1926, 
u.5.10.), Šiško Alojz, Straža 24/Leskovec (r.1937, u.1.4.), Gorenc Jože, Gmajna 21 
(r.1950, u.20.4.), Naglič Stanko, Površje 15 (r.1938, u.25.4.), Tomažin Marija r. 
Kralj, Raka 84 (r.1928, u.21.6.), Tomažin Jožefa r. Selak, Smednik 11 (r.1933, 
u.13.7.), Kerin Marija, r. Rajh, Dolga Raka 11 (r.1926, u.17.7.), Junkar Justina r. 
Vodopivec, Videm 3 (r.1954, u.28.7.), Žibert Alojz, Celine 2 (r.1950, u.5.8.), Vidovič 
Alojzija, r. Turšič, Ardro22 (r.1926, u.8.8.), Poljšak Anica, r. Pavkovič, Jelenik 11 
(r.1965, u.21.8.), Rabzelj Vladimir, Pristava 6 (r.1984, u.25.8.), Češnovar Franc, Vrh 
8 (r.1956, u.29.8.), Jan Bojan, Sela 7a (r.1964, u. 16.9.), Mlakar Alojz, Raka 63 
(r.1935, u.17.9.), Povhe Jožefa, r. Krištof, Krško/prej Cirje (r.1928, u.23.11.), Opalk 
Jakob, Zabukovje 7 (r.1923, u.23.11.), Jordan Kristina, r. Opalk, Smednik 8 (r.1927, 
u.7.12.), Bizjak Angelca r. Pečnik, Ardro 1 (r.1938, u.17.12.) – Naj počivajo v miru! 
 
POROKE. * Poroki sta bili preteklo leto samo dve, 
prejšnje leto štiri.  Mladi se bojijo prevzeti odgovornost. 
Zakon in družina za mnoge nista več vrednoti. K vsemu 
temu v mnogo čem pripomorejo tudi razna družabna 
omrežja na internetu in pa mediji.  
* Pred Bogom in pred Cerkvijo sta v preteklem letu obljubila zvestobo naslednja 
para:  
Vizlar Matjaž in Novak Nina, Gmajna 6 (26. 5.); Sintič Tomaž in Grabnar Sergeja, 
Kočarija 4, Kostanjevica (9. 6.) – Mnogo sreče na skupni življenjski poti! 
 
VEROUK. Veroukarjev je okrog 210. Prvoobhajancev je bilo preteklo leto 21, letos 
naj bi jih bilo 29. Prvo sv. obhajilo bo 12. maja. Birmancev je bilo preteklo leto 37. 
Otroci verouk obiskujejo razmeroma redno, tudi po birmi. Se pa na žalost za 
mnoge vse konča po osemletki, ko pridejo v drugo okolje. Glavni veroučitelji bi 
morali biti starši – z besedo in zgledom. Verouk brez redne nedeljske maše in 
molitve v družini je brez temelja.  
Obisk maše ob nedeljah tudi peša, čeprav vsako nedeljo vidim kakšnega, ki ga že 
dolgo nisem videl in sem ga zelo vesel, ko vidim da je še marsikakšna iskra ver v 
ljudeh. Verjamem pa, da je danes težko vztrajati v veri.  
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Gospodarstvo. Velikih stvari v preteklem letu nismo naredili, nekaj stvari sem pa 
že sproti povedal. Sicer pa včasih tudi majhne stvari veliko stanejo. Stalno je treba 
kaj obnavljati in vzdrževati. Posebnih načrtov nimam, kakšnih velikih stvari si tudi 
ne upam začeti. Nekaj smo se pogovarjali o obnovi oltarjev pri sv. Marjeti, pri sv. 
Petru, pa morda tudi pri sv. Neži. Pri takih dragih stvareh bi morala vsaj malo 
pomagati vsa župnija, pa tudi škofijo bi malo »pofehtali«. Sicer pa povejte, če 
imate kakšne ideje, želje, potrebe. Kar nekaj ljudi je reklo, naj bi pri pokopališču 
naredili kapelo, da bi bila ob pogrebu tam maša. O tem nisem nič razmišljal, 
nemogoče pa najbrž ne bi bilo. Sicer pa ne vem koliko 
bom jaz še zmogel, imam kar nekaj težav z zdravjem.  
HVALA vsem za vse kar prispevate ali pomagate! Še 
enkrat želim vsem faranom srečno in blagoslovljeno leto, 
ki je pred nami! Naj vas na vseh vaših poteh spremlja Bog 
in Mati Marija! 

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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