
 SREČNO 2021! 

Vstopili smo v novo leto, 21. leto 21. stoletja.  Živimo v 
težkih časih, v težki preizkušnji epidemije. Težko je 
razumeti zakaj. Skušajmo v luči vere in v luči božjega 
razodetja osmisliti in sprejeti te težke dneve. Takšno 
utesnjeno življenje v karanteni seveda ni normalno. V 

takšnih težkih trenutkih še 
toliko bolj čutimo in spoz-
navamo, kako človek bolj kot 
vse materialno bogastvo, 
potrebuje sočloveka. Na le-

tošnjem župnijskem koledarju je napisana misel 
psihologa Trstenjaka: »SREČA JE V SREČANJU«. Srečen ne 
moreš biti sam. Zato pa, vzemimo si čas za srečanje s 
sočlovekom. Naj se nam ne mudi. Skušajmo ga poslušati, 
ga slišati, se vanj vživeti, ga razumeti, biti sočutni, 
empatični. Čas temu sicer ni naklonjen. Plavati moramo 
proti toku današnjega krutega kapitalizma, materializma 
in liberalizma, ki nima čuta za sočloveka. Srečni smo, ko 
druge osrečimo… 

 
   Glasilo župnije Raka 
              Januar 2021 
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Verska statistika za leto 2020 
 

KRSTI – Krstov je bilo preteklo leto samo 11, prejšnje leto 
24. Tako majhno število najbrž zato, ker je epidemija 
zaustavila možnost krsta, vsaj v bolj slovesni obliki. V 
najožjem krogu samo najbližjih in ob upoštevanju vseh 
ukrepov pa je krst vedno možen. Samo dva otroka sta 
cerkveno zakonska. Večina bi lahko uredili zakon. Seveda 
je krst samo prva klica vere. Važna je verska vzgoja, že 
pred vstopom v šolo in k verouku.  
* V preteklem letu so bili v božje otroke pri sv. krstu 
prerojeni tile otroci:   Hrušovar Žak, Jelenik 3 (23. 2.); 
Pintarič Gaja, Jelenik 6 (7. 3.); Rabzelj Jan, Zabukovje 7 (7. 
3.); Rumenovič Lovro, Poklek 31, ž. Brestanica (17. 5.); 
Tomažin Maša, Kržišče 6 (7. 6.); Pirc Žiga, Straža 5, ž. 
Leskovec/K. (7. 6.); Černec Sofija, Raka 104a (20. 6.); Duh 
Oskar, Gmajna 10 (21. 6.); Piletič Lia, Planina 18 (19. 7.); 
Perner Lovro, Zaloke 2 (26. 7.); Žigič Iza, Zaloke 13 (23. 8.) 
 

POGREBI – Pogrebov je bilo preteklo leto 13, prejšnje leto 
25. Na žalost le redki domači pokličejo k bolniku 
duhovnika, čeprav je bolnik bolan morda že dolgo. Nič ne 
pomaga slovesen pogreb, če človek ni bil pripravljen na 
srečanje z Bogom. 
* V novo življenje so v preteklem letu odšli naslednji: 
Kern Jože, Podulce 27a (r. 1940, u. 25. 1.); Fabjan Drago, 
Vrh 4a (r. 1927, u. 26. 1.); Tomažin Vinko, Gmajna 27 (r. 

1937, u. 30. 1.); Skinder Franci, Gmajna 9 (r. 1984, u. 20. 
4.); Kostrevc Marica, r. Humek, Cirje 17 (r.1939, u. 25. 5.; 
Tomažin Martin, Gmajna 22 (r. 1930, u. 8. 7.); Kostrevc 
Ljudmila, r. Slivšek, Dolga Raka  19 (r. 1924, u. 18. 8.); 
Levičar Julijana r. Gunčar, Raka 25 (r. 1930, u. 22. 9.); Bajc 
Alojzij, Ravno 7 (r. 1937, u. 15. 10.); Zalokar Justina, r. 
Tomažin (r. 1931, u. 2. 11.); Pečerič Antonija r. Salmič, 
Ravno 3 (r. 1930, u. 20. 11.); Kotar Martin, Brezje 8 (r. 
1926, u. 10. 12.); Hočevar Nada, r. Tuđina, Cirje 24 (r. 
1938, u. 12. 12.) – Naj počivajo v miru! 
 

POROKE – Poroki sta bili preteklo leto samo dve, že tretje 
leto zapored samo dve. Mladi se bojijo prevzeti 
odgovornost. Zakon in družina za mnoge nista več 
vrednoti. K takemu mnenju pripomore tudi javno mnenje 
in razna družabna omrežja na internetu in pa mediji.  
* Pred Bogom in pred Cerkvijo sta v preteklem letu 
obljubila zvestobo naslednja para: 
Kurnik Peter, Planina pri Raki in Bajc Anja, Gmajna 13 (4. 
7.);  Gazvoda Jurij, Dolenje Grčevje 4, ž. Št. Peter-Otočec 
in Zore Katarina, Dol. Težka voda 36, ž. Stopiče (10. 10.) – 
Mnogo sreče na skupni življenjski poti!  
 

VEROUK. Veroukarjev je 221. Kar dosti. Večina otrok na 

Raki še hodi k verouku. Prvoobhajancev je bilo 27 (28. 

junija). Birmancev je bilo 42 (6. septembra). Moram reči, 

da sem bil zelo zadovoljen z letošnjimi  prvoobhajanci in 



birmanci in z njihovimi starši, ki so lepo sodelovali v tem 

težkem času epidemije. Želim, da bi še naprej živeli lepo 

krščansko življenje. Zame je verouk že kar napor, zato sem 

obdržal samo še dve uri, ostali verouk imajo drugi, sedaj 

večinoma tudi »na daljavo«. Glavni verouk je seveda 

zgled staršev. Brez tega ne gre.  
Gospodarstvo. Na gospodarskem področju ni bilo veliko 
narejenega. Je pa treba vedno kaj obnavljati in vzdrževati. 
Obnovljen in restavriran je bil spodnji del glavnega oltarja sv. 
Lovrenca v župnijski cerkvi (restavrator Vene). Cena je bila 
6.400.-€; pol je prispevala občina Krško, ki je obljubila 
finančno pomoč tudi za obnovo in restavriranje oltarja 
podružnice sv. Marjete. Upam, da bo restavrator Aleš Vene s 
Štrita kmalu začel z delom. Ne bomo pa se lotili obnove škarpe 
okoli župnijske cerkve, ker naj bi menda kmalu začeli z obnovo 
trga na Raki in takrat bi v tem sklopu obnovili tudi škarpo. – 
Potres je naredil nekaj škode pri sv. Neži in pri sv. Lenartu.   
HVALA vsem za vse kar daste ali pomagate za župnijo ali zame! 
Hvala lepa in Bog povrni! Mnogi ste se me spomnili ob zahvalni 
nedelji, za praznike ali pa tudi sicer. Lačen in žejen na Raki 
nisem in tudi zmrznil ne bom. Da bi bilo le še zdravje vsaj za 
silo. * Vsem faranom želim srečno, zdravo, mirno in 
blagoslovljeno leto 2021! Naj vas na vseh vaših poteh spremlja 
Bog in Mati Marija! 

 
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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