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NOVI ŽUPNIK
Kot že veste, bo prišel na
Rako nov župnik, Boštjan
Gorišek, sedaj kaplan v
Črnomlju, ki je bil predstavljen
že v junijskem Raškem zvonu.
V soupravo bo dobil še župnijo
Studenec, ki je brez župnika.
Prav je, da dobi župnija Raka novo, mlado moč. Prav je
tudi, da se v verskem življenju župnije kaj spremeni in
premakne. Gotovo je poln energije, ima nove ideje,
načrte, vizije. Gotovo bo mladi župnik delal marsikaj
drugače kot jaz in jaz ga ne bom nič komandiral. Vsak
človek je drugačen. Po svojih močeh mu bom pomagal,
kolikor bom mogel. Imam pa težave z zdravjem. Uradno
bo nastopil novi župnik v nedeljo, 1. avgusta. Ob tej
priložnosti bo prišel na Rako naš novomeški škof g. Andrej
Glavan, ki bo pri maši ob 10 h umestil novega župnika.

Molimo za novega župnika, da bi modro in uspešno vodil
raško župnijo.
* (Mobi novega župnika: 040/504-145)

NOVI ŠKOF
30. junija je bil imenovan novi
novomeški škof g. msgr. Andrej
Saje. Posvečen bo 26. 9. Njegov
življenjepis lahko preberete na
mnogih portalih interneta, npr.
Radio Ognjišče, škofija Novo
mesto, itd. ali v časopisu Družina.
Doma je iz župnije Mirna peč in sem bil deset let njegov
župnik, skoraj do nove maše, zato se dobro poznava. Tudi
na Raki je že bil za lovrenško nedeljo. Je vrhunski pravnik,
zelo sposoben, sicer pa preprost. Molimo zanj, da bi
modro in uspešno vodil našo škofijo v današnjih težkih
časih.

P. Igor Salmič
Minoritski pater dr. Igor Salmič, ki
je napol Račan, je prevzel visoko
službeno mesto v Rimu kot vrhovni
predstojnik vseh evropskih minoritov. Čestitamo! Doslej je bil
vrhovni
predstojnik
slovenskih
minoritov.

HVALA BOGU IN RAŠKIM FARANOM!
Službo župnika na Raki
bom končal v nedeljo, 25.
7. Ker bom ostal na Raki
kot duhovni pomočnik, ne
bo nobenega poslavljanja
in jokanja… Po obeh
mašah bomo zapeli zahvalno pesem in se Bogu
zahvalili za številne darove božje milosti. Na Raki sem že
29 let. Morda predolgo. Kot sem že rekel, nikoli nisem
mislil, da bom na Raki toliko časa. Bogu hvala za vsa ta
leta! Bogu hvala za številne božje darove! Bogu hvala za
vse dobre ljudi, ki sem jih veliko srečal tukaj na Raki!
Oprostite za vse, kar je bilo z moje strani morda narobe.
Pravijo, da kdor dela, tudi greši… - Kot veste, se bom
preselil v mežnarijo na Raki, ki je cerkvena last. Hvala
vsem, ki ste pomagali pri obnovi mežnarije. Upam, da se
bom do 1. avgusta preselil, malo bo pa tudi novi župnik
moral z menoj potrpeti.
Če na hitro pogledam statistiko zadnjih 29 let, vidim,
da je v tem času bilo približno 624 krstov, 650 pogrebov,
189 porok, 591 prvoobhajancev, 617 birmancev.
Veroukarjev je trenutno 220. Tudi na gospodarskem

področju je bilo veliko narejenega,
seveda po zaslugi dobrih faranov.
Posebno sem vesel, da je lepo
obnovljena lepa in mogočna župnijska
cerkev. V spominu imam lepe župnijske
slovesnosti, misijon, miklavževanja,
množično obiskane materinske dneve,
itd. Konec leta 1995 je začel izhajati
Raški zvon, ki ga s to številko končujem.
Naslednik bo verjetno odprl župnijsko stran Facebook-a
ali kaj podobnega. Tudi tedensko objavljanje maš bo
verjetno drugačno. Tudi tukaj gre čas naprej.

»Bog je ljubezen«
Moje novomašno geslo je bila misel apostola Janeza:
»Bog je ljubezen«. Po domače bi rekli: Bog nas ima rad. V
tem duhu sem tudi oznanjal evangelij. Ravno to je bistvo
naše krščanske vere, da verujemo, verjamemo, da nas ima
Bog rad, kljub naši grešnosti in
nevrednosti. To misel namenjam in
zapuščam vsem raškim faranom z
željo, da bi ostali zvesti Bogu in
njegovi ljubezni
– vaš župnik
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

