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“Mir vam dam !” 
Tako je  Jezus pozdravil učence po vstajenju. 
Daje nam tisti mir, ki ga svet ne more dati, 
danes še posebno ne. 
Ali si človeštvo sploh želi mir? Če pogledamo 
nekatera dejstva, bi mogli reči, da pravzaprav 
ne. Koliko je danes nespametnega obo-
roževanja in vojskovanja, po drugi strani pa 
vsako sekundo  ljudje umirajo od lakote, zlasti 
otroci! Koliko terorizma, revolucij, izzivanja! 
Tudi v vsakdanjem življenju se tako rekoč na 
vsakem koraku srečujemo z agresivnostjo, 
brezobzirnostjo, neprijaznostjo, neurejenimi 
strastmi, preklinjanjem, nekulturnim obnaša-
njem. Koliko je nasilja na televiziji, na internetu, 
otroške igrače so orožje,  ideal mnogih mladih 
je anarhija. Koliko je ponekod med ljudmi tudi v 

vsakdanjem življenju surovosti in grobosti!  
To so dejstva, ki hočejo tudi med kristjane zasejati bacile nasilja in sovraštva, kar 
pa nikoli ne smemo dopustiti. Upreti se jim moramo z edinim zdravilom, ki obstaja 
- z ljubeznijo. Samo ljubezen, ki pomeni ponižnost, lahko prežene sleherno 
sovraštvo. 
Korenina vsake vojne je pravzaprav strah. Ljudje nikomur nič več ne zaupajo in ne 
verjamejo, ker so nehali verjeti v Boga. Svojo hudobijo potem vidijo v drugih, zato 
so nestrpni. Ko bi vladarji, politiki in vojskovodje res imeli vero v Boga, ne bi 
povzročali vojn, razprtij in sovraštva.  
Za nekatere je mir le mirno izkoriščanje drugih, ropanje drugih, priložnost za 
lakomnost, za užitke, za nagone, za udobje, strasti. To ni krščanski pogled in ne 
evangeljsko merilo. 
Za nas kristjane je merodajno samo tisto znano Jezusovo zlato pravilo, ki pravi: 
“Kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim; in kar nočete, da bi ljudje 
storili vam, tudi vi njim ne storite.” Vse, kar ni v skladu s tem pravilom, ni božja 
volja. Božja volja je, da delamo dobro, samo dobro. 
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BIRMANCEM  

                      Dragi birmanec, draga birmanka! 
6. maja letos bo zate 
pomemben dan. Lahko 
rečemo, da bo to zate 
najpomembnejši dan v 
letošnjem letu. Seveda, če 
veš kaj je birma in če 
birmo jemlješ resno, z 
vero. Pri birmi nas Bog - 
Sveti Duh utrdi v veri. Če 

vere ni, nima Sv. Duh kaj utrditi. Zato se najprej vprašaj, kako je s tvojo vero. Ne le, 
da verjameš, da Bog obstaja, ampak, da po veri tudi živiš. To pomeni, da 
izpolnjuješ božje zapovedi, se ravnaš po Kristusovem nauku in se varuješ greha. 
Seveda se moraš za Boga odločiti sam, sama. Nihče se ne more odločiti namesto 
tebe - ne starši, ne duhovnik, ne kdo drug. Bog tudi nikogar za lase ne vleče v 
nebesa, ker spoštuje našo svobodo in želi naše sodelovanje. Zato pa vzemi 
pripravo na birmo resno. Naj bo to bolj kot priprava na birmo, priprava na 
življenje. Ni dovolj samo “piflanje” vprašanj in guljenje na pamet, čeprav je tudi 
versko znanje važno. Važnejše pa je, da se z vsem srcem, z vsem bitjem odločiš za 
Boga in zvestobo Kristusu, ki edini človeka ne razočara in je naš edini Odrešenik. 
 

STARŠEM BIRMANCEV 
 

Dragi starši!  
 Bliža se birma in nekateri ste morda že vznemirjeni 
in zaskrbljeni. Morda si nekateri celo mislijo: Samo, 
da bo še birma mimo, pa bo bolje. Toda takšno 
razmišljanje ni dobro. Po birmi se mora šele začeti:  
otrok naj začne čim bolj samostojno živeti svojo vero. 
Seveda tega še ne zmore čisto sam. Potrebna mu je 
vaša opora, zgled in spodbuda. Ob svojem otroku 
skušajte tudi sami poživiti, poglobiti in utrditi svojo 
vero. 
Morda je otrokova vera v teh pubertetniških letih v 
krizi. To je normalno. Otročja vera izginja in tudi 
mora izginiti. Zgradil in izoblikoval pa naj bi otrok - tudi z vašo pomočjo - zrelo, 
osebno, odraslo vero, ki bo mogla kljubovati valovom in viharjem življenja. V 
pubertetniku se dogajajo velike spremembe. Otroci postanejo zelo kritični, 
izzivalni, agresivni, nekateri tudi važni in trmasti. Njihova čustva so zelo nestalna. 



So pa polni energije in to energijo naj bi jim pomagali prav usmerjati za dobre 
stvari. Otrok v teh letih potrebuje prijatelje, tudi vaše iskreno prijateljstvo. 
Pridobiti si morate otrokovo zaupanje. Le tako bo otrok sprejel vaše nasvete, 
oporo in pomoč. Predvsem pa bodite otroku zgled z življenjem. 

**  »Ne dopustite, da bi katerikoli človek, ki je prišel k vam, ne odšel od vas vsaj 
malo srečnejši. (Sv. mati Terezija) 

**  »Duša polna milosti, je kakor večna pomlad. (Sv. Janez Vianej) 

 

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

** 1. aprila je VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja,  
največji krščanski praznik. Ob 6.30 h »vstajenje in vstajenjska 
procesija ter nato slovesna sv.maša. Pri obeh mašah bo ofer za 
cerkvene potrebe.  
** 2. aprila je Velikonočni ponedeljek. Sv. maša ob 7 h in 10h. 
Lepo vabljeni k sv. maši! 

** 8. aprila je Bela nedelja, nedelja božjega usmiljenja. Ob 11 h žegnanje pri sv. 
Neži. 
** V nedeljo, 15. 4. po prvi maši bo sestanek za starše birmancev. Obvezno! 
** 25. 4. bo pri sv. Neži Markova procesija in sv. maša za blagoslov na polju. 
1. maja je sv. Jožef Delavec in začetek šmarnic. 
** V sredo, 2. maja bo sv. maša pri kapeli sv. Florijana na Ardru. Vabljeni posebno 
gasilci! 
** V petek, 4. maja ob 18 h bo srečanje birmancev s škofom birmovalcem in 
»spraševanje«, nato sv. maša. 
** V nedeljo, 6. maja ob 10 h bo sv. birma (škof msgr. Andrej Glavan). Več o tem še 
v majski številki Raškega zvona.  
** Birmanci naj se učijo in resno pripravljajo na birmo! 
** 13. 4. ob 18 h se začne tečaj priprave na zakon v Kostanjevici.  

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


