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Skrb za zdravje duše in telesa
Smo v času počitnic in dopustov. Včasih si
moramo v današnjem hitrem tempu življenja izrecno
vzeti čas za Boga in zase, za umiritev in poglobitev, za
premišljevanje in molitev, za družino in prijatelje ter
za notranje ravnotežje. Današnja naglica ni
naklonjena duhovnemu življenju, pa tudi ne
medsebojnim odnosom v družini in družbi. Čez dan
služba, potem toliko opravil in skrbi doma, zvečer
utrujenost, pa še televizija nas moti in nam jemlje čas,
pa internet in še nešteto ponudb in možnosti. Samo
hitimo, nič se ne ustavimo in se ne zamislimo o smislu
vsega tega, kar počnemo. In tako življenje kljub vsej
natrpanosti postane lahko prazno.
Zato je treba napolniti akumulator svoje duše,
se ustaviti, umiriti, utihniti, odstraniti vse, kar nas
dela nervozne, kar nas raztresa in utesnjuje. Iti
moramo vase, se poglobiti in se najprej srečati sami s sabo. Nato pa kot
kristjani srečati se z Bogom v molitvi, meditaciji, pri maši (morda kdaj tudi med
tednom), po zakramentih, ob sv. pismu ali dobri knjigi, v molitvi, s kakšnim
romanjem, izletom, sprehodom v naravo ali pa s pogovorom z bližnjim. Nobeno
pretiravanje ni po božji volji, tudi pretiravanje z delom ne. Zato je potreben tudi
dopust, tudi počitnice in morje, gore, potovanja in podobno – toda ne pozabimo
na Boga. Za Boga, za mašo, za molitev, za
krščansko življenje ni nikoli počitnic.
Ravno obratno: prav takrat se pokaže naša
vera, ko si posebej vzamemo čas za Boga.
»Čas je stvar interesa…« pravi pregovor.
Skušajmo torej stalno ohranjati stik z
Bogom, s Kristusom dobrim Pastirjem; v
njem bomo našli smisel življenja in moč za
življenje.
 Pravi prijatelji so tisti, ki nas spodbujajo,
da delamo dobro (Kitajski pregovor)

Prava smer življenja
Ko je Jezus oznanjal, so se mu nekoč ljudje posebej
zasmilili, ker so bili kakor ovce brez pastirja. Tudi danes
so ljudje večkrat kakor ovce brez pastirja, prepuščeni
sami sebi, mnogi morda tudi izgubljeni.
Mnoge so zasvojili in zasužnjili maliki in bogovi
današnjega časa: denar, zabave, izživljanje. V ljudeh je
nemir, zmešnjava, praznina. Vzrok vsemu temu je, da se
je človek oddaljil od Boga, zašel v greh, ki je tema in
puščava. Zapustili smo Pastirja in smo kot trmasti
»koštruni«.
Kristus je Pastir, ki kaže izhod in rešitev, kaže pot,
resnico in resnično življenje. Je Luč, ki nam razsvetljuje
temine življenja.

*

Greh je v tvoji duši sprva tujec, nato gost,
a ko se nanj navadiš, je že gospodar. (L. N. Tolstoj)

Volitve – naša pravica in dolžnost
V nedeljo, 13. 7. bodo volitve v državni zbor. Včasih kdo pravi:
»Politika me ne briga, tudi na volitve ne bom šel.« Pa to ni prav.
Politika je, oz. naj bi bila, delo za javni blagor. K temu lahko vsi vsaj
nekaj malega pripomoremo s tem, da se udeležimo volitev ter
odgovorno in pametno volimo. Ne nasedajmo lepim besedam. Kako
smešno in hkrati žalostno je poslušati nekatere politike, ki čvekajo o
poštenosti in uspehih, ko so bili na oblasti pa niso naredili nič, razen
to, da so marsikaj pokradli in se strašno zadolžili. Vsak prebivalec
Slovenije je zadolžen za skoraj 14.000 evrov. To je katastrofa! Ta »puf« bo moral nekdo plačati.
Plačali ga bomo vsi. Ljudje pa še kar verjamejo lepim obljubam, ko pa vemo, da to ni mogoče
niti v pravljici. Slišali smo te dni misel, da smo se leta 1991 osamosvojili, osvobodili pa še ne,
saj nam vladajo isti. Zakaj? Zato, ker jih volimo. Čas je da spregledamo. Kdor ne gre na volitve,
nima pravice kritizirati oblasti. Kot kristjani smo dolžni voliti poštene politike, ki spoštujejo
temeljne človeške in krščanske vrednote. – Nekdo je rekel: Slabe politike izvolijo dobri
ljudje, ki ne gredo na volitve.

Obnova oltarja pri sv. Petru
Že večkrat je bila izražena želja, da bi obnovili oz. restavrirali oltar sv. Petra v
podružnici v Koritnici. Oltar je v zelo slabem stanju. Črvi so naredili svoje, nekaj
delov oltarja že manjka, ukradena pa sta bila tudi dva kipa. Oltar je tako imenovani
»zlati oltar« iz leta 1660, obnovljen pa je bil leta 1892. Oltar ni zelo velik, pa vendar
obnova ne bi bila poceni. Po predračunu Restavratorstva Vene s Štrita pri Bučki bi
obnova stala 10.300.-€, dodatno pa še dva kipa 2.300.-€ (vse z davkom). Malo se
pogovorite ali to zmoremo. Prijavili bi se na občinski razpis za obnovo sakralnih

spomenikov, kjer pa na kakšno večjo vsoto ne moremo računati. Nabirka pri žegnanju
letos je bila 422.-€, od prej pa je 600.-€ Povejte svoje mnenje glede obnove.
* * * 20. julija ob 11 h bo žegnanje pri sv. Marjeti.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve:
5.7. Pristava, Dobrava; 12.7. Dol. vas; 19.7. Površje, Vrh; 26.7. Cirje; 2.8. Raka; 8.8.(za
lovrenško ned) soseska sv. Lenarta; 14.8. Dolga Raka; 23.8. Podlipa,Goli vrh; 30.8.
Ravno, Koren; 6.9. Smednik; 13.9. Zaloke; 20.9. Kržišče; 27.9. Gmajna; 4.10.
Mikote;11.10. Sela; 18.10. Ardro; 25.10. Celine; 31.10. Jelenik, Koritnica, Planina;
8.11. Podulce; 15.11. Zabukovje, Brezje
»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik.
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082

