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Sv. birma - 6. maja ob 10 h 
 

Birma je praznik in duhovna obnova za vso žu-
pnijo. Neposredno pripravo na birmo zače-
njamo z devetdnevnico, ki je za birmance ob-
vezna, zelo pa so povabljeni tudi starši in botri, 
pa tudi vsi drugi verniki. Če je le mogoče, naj 
birmanec k devetdnevnici ne hodi sam. -  V 
petek, 4. maja, ob l8 h bo srečanje birmancev z 
birmovalcem  g. škofom Andrejem Glavanom. Pri 
tem srečanju bo tudi nekaj »spraševanja« birmancev. K temu srečanju naj pridejo 
tudi ostali veroukarji, vabljeni pa ste tudi starši, botri in drugi farani. G. škof želi 
posebej nagovoriti tudi starše in botre, potem pa bo med mašo na razpolago v 
spovednici. 
Po maši se bo g. škof v kaplaniji srečal s člani Župnijskega pastoralnega sveta. V 
nedeljo, 6. maja,  naj se birmanci z botri zberejo ob 9.45 h  pri kaplaniji, od koder 

bo šel sprevod z g. škofom v cerkev. Če bo slabo 
vreme, se zberemo v cerkvi. Prve klopi bodo 
rezervirane za birmance in botre. Med mašo in 
birmovanjem bo le en fotograf, zato naj drugi ne 
motijo obreda. - Sv. birma je resna in sveta stvar. 
Vzemimo jo resno in potrudimo se, da bi obrodila 
bogate sadove za birmance, njihove družine in vso 
župnijo. Nekaj navodil bo še pri nedeljskih oznanilih. 
 

 

VOLITVE 2018 
 

3. junija bodo volitve v državni zbor in lokalne 
volitve. Volitve so naša državljanska pravica in 
dolžnost. Vsi smo odgovorni za prihodnost 
slovenskega naroda. Ne bodimo pa zaslepljeni od 
raznih predvolilnih obljub in laži. Kako nespametni 
so tisti, ki pravijo: »Volil bom tega, ki je to ali ono 
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vsaj obljubil, oni drugi še obljubil ni.« Obljubljajo seveda vsi, čeprav niso niti 
sposobni,  niti pripravljeni obljubljeno tudi narediti. Volímo poštene, sposobne in 
moralno neoporečne ljudi, ki so pripravljeni narediti nekaj za skupno dobro, ne 
samo za svoj žep. Volímo, take, ki so v preteklosti  že kaj dobrega naredili za 
skupnost. Ne morejo slovenski narod voditi taki, ki so desetletja zatirali 
demokracijo, svobodo, vero, kulturo. Komunizem je to delal in še dela, samo pod 
drugim imenom, v drugih strankah. Pa nič jih ni sram. Kot kristjani moramo voliti 
ljudi, ki spoštujejo vero in krščanske vrednote. Smo pa kot kristjani tudi dolžni 
moliti za svojo domovino in za tiste, ki jo vodijo. 

Ljubezen ne gleda na barvo stranke. Dobra politika upošteva predvsem človeka, 
konkretnega človeka, njegovo osebo. V politiki glasuj – za srce! (Phil Bosmans) 

 

O Z N A N I L A ,  O B V E S T I L A . . . 
** 1. maja je praznik sv. Jožefa Delavca. Ta dan je tudi 
začetek šmarnic (vsak dan pri maši).  
** V sredo, 2. maja bo ob 10 h sv. maša pri kapeli sv. 
Florijana na Ardru. Lepo vabljeni, zlasti gasilci! 
** V četrtek, 3. maja ob 17 h bo kratek sestanek za 
starše birmancev. Po sestanku čiščenje cerkve. 
** V nedeljo, 6. maja ob 10 h slovesnost sv. birme  
(37 birmancev).  
** 7., 8. in 9. maja so prošnji dnevi, ko bomo posebej 
molili za blagoslov na polju, v vinogradih in sploh na 
zemlji, za odvrnitev hude ure in drugih naravnih nesreč ter za blagoslov pri našem 
vsakdanjem delu. Na prošnje dni bo maša vsak dan ob 19.30 h in sicer: v 
ponedeljek 7. maja pri sv. Lenartu, v torek 8. maja pri sv. Marjeti, v sredo 9. maja 
pri sv. Petru. Pred mašo bo kratka prošnja procesija, ko se bomo z litanijami 
priporočili svetnikom. Lepo vabljeni! Vabljeni tudi otroci! 
** 10. maja je praznik, vnebohod. Sv. maša ob 10 h in 19 h.  
** V nedeljo, 13. maja ob 10 h bo slovesnost prvega sv. obhajila (21 
prvoobhajancev). V petek, 11. 5. ob 17 h bo še en kratek sestanek za starše in 
čiščenje cerkve. V soboto 12. maja ob 17 h bodo prvoobhajanci imeli prvo sv. 
spoved. Za starše in druge bo na razpolago tuj spovednik.  
** 20. maja so binkošti, praznik Sv. Duha.  
** 21. maja binkoštni ponedeljek, Marija Mati Cerkve. Maša samo zvečer. 
** 24. maja je god Marije Pomočnice kristjanov. 
** 27. 5. pri drugi maši podelitev nagrad za Slomškovo bralno značko.  
** 31. maja zapovedan praznik, Sv. Rešnje Telo in Kri.    

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

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