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Farno žegnanje ob godu farnega zavetnika
sv. Lovrenca je praznik za vso župnijo. Ne sme pa
biti to zgolj zunanja slovesnost s slovesnim
kosilom in veselico. Kot kristjani naj bi ob farnem
prazniku skušali poživiti in poglobiti svojo vero
ter svojo pripadnost župniji.
Župnija naj bi bila družina božjih otrok, živa
skupnost, dejavno občestvo, farna cerkev pa naš
skupni dom. Najbrž za vse to premalo naredimo.
Morda se med seboj niti ne poznamo, med nami
ni povezave, si ne pomagamo, nismo med seboj
solidarni. Vsakdo od nas lahko kaj prispeva, da bi
župnija bila ne le okostenela struktura, ampak živa skupnost verujočih.
Kot kristjani ne moremo uspešno živeti svoje vere kot posamezniki, ampak le kot skupnost
verujočih. Če hočemo v današnjem času ohraniti svojo vero trdno in dejavno, nam je potrebno
občestvo, potrebna nam je Cerkev. Osnovna celica Cerkve je župnija. Tukaj nam Bog še posebej
prihaja naproti s svojo milostjo.
Središče župnije pa je Evharistija. Pri sv. maši sam Bog prihaja med nas in
ostaja z nami. Božji Sin Jezus Kristus se pri sv. maši za nas daruje
nebeškemu Očetu in mi z njim ter pri obhajilu prihaja kot hrana in moč za
naše duše, za naše krščansko življenje. Ni dovolj, če hodimo k maši zgolj iz
navade. Prvi kristjani, ki so jih preganjali in mučili, ker so se zbirali pri maši,
so rekli: »Mi brez teh svetih skrivnosti ne moremo živeti.« Ker so res živeli iz
evharistije in iz vere v Jezusovo vstajenje, so v kratkem času neprisiljeno

osvojili s krščanskim naukom ves tedanji znani svet. Med seboj so živeli v čudovitem prijateljstvu in
miru. Polni so bili krščanskega veselja in so navdušeno oznanjali Jezusov evangelij.
Tudi danes je krščanstvo lahko napredno in simpatično, če ga vzamemo zares in ne samo na pol.
Zlasti v medijih se pogosto govori, da je vera nekaj nazadnjaškega in mračnega. Kristjanom
vsiljujejo občutek manjvrednosti. Toda, če svojo vero vzamemo zares in jo tudi dejavno živimo, smo
lahko samo ponosni, notranje mirni in srečni zaradi upanja, ki ga neverni nimajo. Bodimo torej
samozavestni, dejavni in odprti kristjani in farani!

Kristjan in šport
Ob nedavnem svetovnem prvenstvu v nogometu je bilo kar veliko pretiravanja, kot da je
nogomet ena najpomembnejših stvari na svetu, ko pa je nešteto pomembnejših. Seveda je tudi
šport lahko nekaj dobrega.
Že stari Grki so rekli: “Zdrav duh v zdravem telesu”. Tudi kristjani sprejemamo zdrav in pošten
šport. Gibanje pripomore k zdravju in lepemu razvoju telesa. Pameten šport je koristen za telo in
dušo, krepi voljo, premaguje lenobo, daje čut odgovornosti, pomaga k družabnosti in
pripravljenosti pomagati bližnjemu, pospešuje povezanost med narodi in rasami.
Pretiran šport pa je nevaren za zdravje in ne vodi k pravemu cilju (zgolj rekorderstvo, oholo
uveljavljanje ali celo nasilje). Poleg tega v vrhunskem
športu na žalost dostikrat igra glavno vlogo le denar.
Kristjani se moramo s športom ukvarjati tako, da ne
žalimo Boga ali ljudi in da zaradi športa ne zanemarimo
svojih krščanskih dolžnosti (maša, molitev). Bolj kot telo,
je važna duša. Nikdar šport ne sme biti cilj, ampak je
vedno le sredstvo za krepitev telesa in duha.

RAZSTAVA
Od 8. avgusta do 2. septembra bo v kaplaniji na Raki razstava arhivskih
fotografij o slovenskih beguncih v Avstriji po letu 1945. 8. 8. ob 20.30 h
bo v kapeli v župnišču odprtje razstave in predavanje dr. Helene
Jaklitsch. Razstava bo na ogled v veroučni učilnici v kaplaniji. Lepo
vabljeni!
*****

»Ti govoriš o miru, jaz govorim o miru in ne razumeva se. Pridi, umolkniva,
spustiva mir med tebe in mene! Sprava je čudež, ki celi rane.« (Elisabeth S. Lucas)
OZNANILA, OBVESTILA...
* Pred nami je lovrenška nedelja, naše farno žegnanje (12. avgusta). Za čiščenje in krašenje
farne cerkve je letos na vrsti soseska sv. Lenarta. Dobrodošli in zaželeni tudi venci (tudi iz drugih
sosesk).
* Čiščenje cerkve bo v sredo, 8. avgusta ob 16 h. Vzemite si čas; ne zanašajte se na druge.
* V petek, 10. avgusta, na god sv. Lovrenca, bo za našo župnijo dan
celodnevnega češčenja Sv. Rešnjega Telesa. Vzemimo si ta dan čas za
Jezusa, ki stalno prebiva med nami v tabernaklju v župnijski cerkvi pod
podobo kruha v sv. hostiji. Pridimo ga v cerkev počastit, zahvalimo se
mu za dar sv. evharistije. Sv. maša bo ob 10 h in ob 17h, ko bo sklep

češčenja, ki ga bo vodil letošnji novomašnik g. Branko Jurejevčič, doma iz Podzemlja v Beli
Krajini. K sklepu češčenja ste še posebej lepo vabljeni! Pri obeh mašah bo priložnost za sv.
spoved.
* 12. avgusta bomo obhajali naše farno žegnanje, zunanjo
slovesnost godu sv. Lovrenca, zavetnika naše župnije in naše
farne cerkve. Ob 10. uri bo imel slovesno praznično mašo naš
letošnji gost ljubljanski nadškof g. monsignor Stanislav Zore. Pri
obeh mašah na lovrenško nedeljo bo ofer za cerkvene potrebe.
* V sredo, 15. avgusta je praznik Marijinega vnebovzetja
(»Velika maša). Sv. maša ob 7 h in 10 h. Po obeh mašah bo
obnovitev posvetitve Devici Mariji.
* Od 27. 8. dalje bo večerna maša ob 19 h.
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

