
 

Farno žegnanje  je praznik vse župnije. 
Pred nas pa postavlja zlasti vprašanja: Kaj 
nam pomeni župnija? Kaj nam pomeni 
župnijska cerkev? Kaj nam pomeni maša, 
nedelja, duhovnik? Kaj nam pomeni vera? 
In še veliko podobnih vprašanj. Predvsem 
pa: Kaj nam pomeni Bog? Na katerem 

mestu je Bog v našem vsakdanjem življenju? – Naj bo farno žegnanje 
vzpodbuda, da bi Boga postavili v središče svojega življenja – in vse v 
življenju bo na pravem mestu. 

800 let Rake 
Ko smo leta 2004 praznovali 200-letnico župnijske cerkve na Raki, 
je izšel tudi članek v časopisu Družina, kjer je omenjeno, da se Raka 
prvič omenja leta 1178 kot posest stiškega samostana. Na ta članek 
se je odzval nekdo, ki se je podpisal F.v.W. - Lipnica pri Radovljici in 
je poslal kopijo članka, ki je izšel v brošuri Ostbairische 
Grenzmarken – Passauer Jahrbuch - letnik 36 – 1994 (glej kopijo v 
R. zvonu 2005/8!). Avtor je prof. dr. Friderik Haussmann. Kot je 
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razvidno, se ime kraja Raka omenja že med leti 
1120 in 1130.  Takrat  naj bi grof Siegfried I. 
stolnemu kapitlju v Freisingu podaril neko 
posest iz svoje dediščine. Dedoval je tudi 
posest na Kranjskem. V tej darilni listini se je 
grof Siegfried I. podpisal kot »comes de Arge = 
Arch, danes Raka«. Verjetno se je grof 
Siegfried I. tako poimenoval po gradu ali 
utrdbi. Omenjena darilna listina spada v za-
puščino freisinške nadškofije in je bila objavljena leta 1890 v 
Münchnu. - Glede prve omembe Rake še tole: Grof Siegfried I. je bil 
sin grofa Engelberta I. Španheima s Koroške, ki je leta 1090 
ustanovil benediktinski samostan Št. Paul v labotski dolini na 
Koroškem. Grofje Španheimski s Koroške so imeli družinsko posest 
na Kranjskem še pred ustanovitvijo cistercijanskega samostana v 
Stični leta 1135. Direktni potomci grofov »von Španheim« po moški 
liniji še danes žive v dvorcu Tambach blizu kraja Coburg v Nemčiji.  
 

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, letos malo 
prej, že 9. avgusta. Letos jo bomo obhajali najbrž malo drugače 
zaradi epidemije. Vseeno se potrudimo, da bo praznik lep. Za 
čiščenje in krašenje farne cerkve sta letos na vrsti soseski sv. 
Marjete in sv. Petra. Dobrodošli in zaželeni tudi venci (tudi iz drugih 
sosesk). Čiščenje bo v četrtek, 6. avgusta ob 16 h. Vzemite si čas; ne 
zanašajte se na druge. Treba je tudi pokositi pri cerkvi in pri 
župnišču.  
* V nedeljo, 9. avgusta bomo obhajali zunanjo slovesnot godu sv. 
Lovrenca, zavetnika naše župnije in župnijske cerkve. Naš letošnji 
gost bo g. Blaž Franko, letošnji novomašnik iz Šentjerneja. Maševal 

bo pri obeh mašah, zjutraj in ob 10 h. Pri obeh 
mašah bo na lovrenško nedeljo ofer za 
cerkvene potrebe. 
 * V ponedeljek, na god sv. Lovrenca, pa 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 in se 
mu zahvaliti za dar sv. evharistije. Sv. maša bo ob 10 
h in 17 h, ko bo sklep češčenja z litanijami in 
blagoslovom. Sklep češčenja in sv. mašo bo vodil g.  
Janez Zdešar, letošnji srebrnomašnik (25 let 
duhovništva), župnik na Veliki Dolini.  Pri obeh 
mašah bo priložnost za sv. spoved.  
* V soboto, 15. 8. je praznik Marijinega vnebovzetja 
(»Velika maša«). Sv. maša ob 7 h in 10 h. Po obeh mašah bo 
obnovitev posvetitve Devici Mariji. 
* Birma bo, kot je predvideno, v nedeljo, 6. septembra ob 10 h. 
Birmoval bo g. msgr. Božidar Metelko, generalni vikar novomeške 
škofije. Za birmance je obvezna priprava in 9-dnevnica. Prva 
priprava in kratek sestanek za starše bo 14. avgusta ob 17 h v cerkvi. 
Birmanci naj prinesejo s seboj pisalo, da bodo napisali birmansko 
prijavnico. Birmanci naj se učijo, ker bo pred birmo tudi 
spraševanje. – Več o birmi pa naslednjem Raškem zvonu.  
* Pravkar je bil obnovljen in restavriran del glavnega oltarja v 
župnijski cerkvi – tudi obnovljeni in restavrirani kipi svetnikov ter 
lepi reliefi pod oltarno mizo na pročelju oltarja.  

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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Letošnji prvoobhajanci (27) 
 

 
 
 

 

 
 
 


