
 
 

 

 

 

 

 

LOVRENŠKA  NEDELJA 

- farno žegnanje 

 

Kaj nam pomeni župnija ? 

 Farno žegnanje (lovrenška nedelja) je priložnost, da se vprašamo, kaj nam pomeni župnija, farna 
cerkev in sploh krščanska vera. Župnija naj bi bila Cerkev v malem, živo občestvo, živa prisotnost Jezusa 
med nami. Jezus  pravi: “Kjer sta dva ali so trije zbrani skupaj v mojem imenu, tam sem jaz sredi med 
njimi”(Mt 18,20). Župnija je del božjega ljudstva, ki ga druži ista vera, ista evharistija, isti zakramenti in 
molitev, ista medsebojna ljubezen. Bistvene naloge vsake župnije so zlasti tri: oznanjevanje evangelija, 
evharistija in diakonija (dobrodelnost). Naši predniki so bili globoko zakoreninjeni v Bogu in tesno povezani 

z župnijo. Kako so bili zavzeti nam kažejo tudi številne cerkve okrog 
nas.  Vse to je naloga in poslanstvo tudi za nas. Bodimo z združenimi 
srci zavzeti za življenje župnije in vse Cerkve. Ni res, kar pogosto 
slišimo, češ, da je vera čisto osebna stvar vsakega posameznika. Bog nas kliče k sebi kot 
skupnost, občestvo, Cerkev. Zato ni prav, če svojo vero skrivamo, se je morda 
sramujemo, nismo zanjo pripravljeni ničesar narediti, se v javnosti bojimo izpostaviti. 
   Kako bomo gradili župnijo? S poslušanjem in premišljevanjem božje besede ter z 
življenjem po tej božji besedi. Poskrbimo zlasti, da bi molitev po naših družinah ne 
utihnila. Naj bo v vsaki družini resnična krščanska ljubezen. Bodimo odprti in zavzeti 
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tudi za druge, zlasti za bolne, trpeče, stiskane, osamljene, zapuščene in vse pomoči potrebne. Le tako bomo res prava 
krščanska skupnost in živa župnija. * Sveti Lovrenc – prosi za nas! 

 
 

S. Milena (Jožefa) Jordan 
 

7. junija letos je umrla raška rojakinja, redovnica usmiljenka, sestra Milena (Pepca) Jordan, doma s 
Smednika, rojena leta 1931. Izhajala je iz verne kmečka družine, v kateri je bilo sedem otrok. Ob 
začetku druge svetovne vojne je bila desetletna Pepca izseljena z družino v Šlezijo. To so bili težki časi 
izgnanstva. Jeseni leta 1945 so se iz izgnanstva vrnili na prazen dom, niso imeli ne hrane ne obleke. 
Živeli so zelo skromno. Leta 1948 je tedanja oblast v razpadajoči grad na Raki naselila bolne in ostarele 
sestre usmiljenke. Sestre so živele v velikem pomanjkanju brez vode in elektrike. Pepca je sestre 
večkrat obiskala. Ob srečanju s sestrami, ki so bile kljub svojemu uboštvu srečne, se je v mladi Pepci 
prebudil poklic in želja, da bi tudi ona postala usmiljenka. Leta 1957 je prosila za sprejem v Beogradu. 
Po dobrem letu je dobila redovniško ime s. Milena. Leta 1961 se je vpisala v zdravstveno šolo in se 
zaposlila v ambulanti travmatološke bolnice. V službi bolnikov je ostala vse do upokojitve. Po 

upokojitvi je skrbela za bolne sestre in obiskovala bolnike na domu. Zaradi vojnih razmer je prišla leta 1993 v Slovenijo v 
Šentjakob in kasneje na Mirenski Grad. Leta 1998 je zbolela, vendar proti pričakovanju ob molitvi sester skoraj čudežno 
ozdravela. Leta 2015 je prišla v Šentjakob in skoraj do zadnjega pomagala v hiši. Trpljenje je prenašala z veliko vdanostjo in 
vedrino. Bila je  izredno dobrohotna redovnica, pozorna, zelo skromna, radodarna in hvaležna za vse. Naj ji bo Bog bogat 
plačnik za vse! 
 

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

*  Pred nami je lovrenška nedelja, naše farno žegnanje. Za čiščenje in krašenje farne cerkve je letos na vrsti soseska sv. Neže. 
Dobrodošli in zaželeni tudi venci (tudi iz drugih sosesk).  
*  Čiščenje cerkve bo v sredo, 7. 8. ob 16 h. Vzemite si čas; ne zanašajte se na druge. Treba je tudi pokositi pri cerkvi in pri 
župnišču.  



** V soboto, 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 17 h, ko bo sklep češčenja, 
ki ga bo vodil  župnik pri Sv. Duhu na Velikem Trnu, g. Marko Burger. K sklepu ste še posebej lepo 
vabljeni! Pri obeh mašah bo priložnost za sv. spoved.  
*  V nedeljo, 11. avgusta, bomo obhajali naše farno žegnanje, zunanjo slovesnost godu sv. Lovrenca, 
zavetnika naše župnije in župnijske cerkve. Ob 10. uri bo imel slovesno praznično mašo naš letošnji 
gost g. profesor dr. Silvester Fabijan, župnik stolne župnije Novo mesto – Kapitelj, sicer pa doma iz 
naše soseščine (Nova Gora v župniji Sv. Duh.- Vel. Trn). Pri obeh mašah bo na lovrenško nedeljo ofer 
za cerkvene potrebe. 
*  V četrtek, 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 26. 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 
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