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MENJAVA ŽUPNIKA
Sami vidite, da pešam in tudi zdravje ni najboljše. Želja
škofije je, da bi na Rako prišel nov župnik, ki bo dobil v
soupravo še župnijo Studenec, jaz pa naj bi ostal na Raki
kot pomočnik za obe župniji. Možnost je, da se preselim v
mežnarijo na Raki, ki je sedaj prazna. Če se s tem ne
strinjate, lahko poveste meni ali pa na škofijo. Ni nujno,
da ostanem na Raki. Bo pa treba mežnarijo obnoviti, da
bo primerna za bivanje. Smo jo že precej obnovili, seveda
pa bo ostala vedno stara. – Prvotni predlog škofije je bil,
da bi jaz ostal v župnišču, vendar se s tem nisem strinjal.
Raško župnišče je takšno, da ni niti enega prostora, kjer bi
lahko bival, ne da bi bil drugemu v napoto. To je nekoč
bila enodružinska hiša, kjer so iz
prostora v prostor vrata in prehodi.
Poleg tega mislim, da stari in mladi
nismo za skupaj. Že štirideset let sem
župnik in vedno sem živel sam in se
najbrž ne bi navadil na skupno bivanje.

Poleg tega bo novi mladi župnik delal drugače, po svoje,
kar je tudi prav. Jaz bom po svojih močeh pomagal,
kolikor bom mogel. Imam pa težave z
zdravjem. – Uradno naj bi novi župnik
nastopil 1. avgusta, bo pa prišel teden dni
prej. Novi župnik bo Boštjan Gorišek, sedaj
kaplan v Črnomlju. Pred tem je bil kaplan
v Šentjerneju. Star je 34 let. Doma je iz
župnije Ajdovec in je končal tudi
gozdarsko fakulteto. Med drugim je dober
pevec in organist. Nisva pa dobila še
nobenega uradnega škofovega dekreta.

70 let
1. maja 2021 sem dopolnil 70 let življenja. Bogu hvala za
vse! Večina poznate mojo življenjsko pot, nekateri pa
morda ne. Mlajši nekateri niti ne vedo od kod sem doma.
Rojen sem bil 1. maja 1951 v Brežicah. Doma sem iz
župnije Krško (staro Krško) iz vasi Trška gora nad Krškim.
Imam še tri leta mlajšega brata Marjana, ki živi doma in
ima štiri odrasle otroke. Življenje v mladosti je bilo zelo
skromno, a lepo. Osnovno šolo sem obiskoval v Krškem
(1958-1966) v stavbi, kjer je sedaj fakulteta. Na sliki
prvega razreda vidim, da je bilo takrat v razredu od 36
učencev kar 15 nekrščenih, ki niso obiskovali verouka.
Tako sem se že zgodaj navadil živeti z drugače mislečimi.

Vendar še danes, ko se srečamo bivši sošolci, smo zelo
dobri prijatelji in imam na osnovno šolo lepe spomine.
Dvakrat sem bivše sošolce povabil tudi na Rako. K
verouku sem prva štiri leta hodil v kapucinski samostan
(p. Stanko), potem pa nas je učil župnik Vidmar. Po
osnovni šoli sem odšel v Pazin (sredi Istre), kjer je bila
cerkvena klasična gimnazija s semeniščem. Vse je
potekalo seveda v hrvaškem jeziku. Tudi na Pazin imam
lepe spomine, tako na sošolce, kot na profesorje. Bila je
to zelo kvalitetna gimnazija. Maturiral sem leta 1970 in se
po maturi vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani (19701976). V duhovnike smo bili posvečeni že v petem letniku.
Novo mašo sem imel v Krškem 6. julija 1975. Eno leto sem
potem bil tako imenovani nedeljski kaplan v Kočevju,
nato dve leti kaplan v Domžalah, eno leto v Šmartnem pri
Litiji in dve leti v Škofji Loki. V Domžalah sem učil verouk
kar 640 otrok, kar si danes težko predstavljamo. Toda bil
sem mlad in imel dobre živce. Tudi drugod je bilo veliko
dela. Leta 1981 sem prišel za župnika v Mirno peč in tam
ostal deset let. Tudi tam je bilo veliko dela. Med drugim
smo zgradili veliko novo župnišče. Tudi na ta leta imam
lepe spomine. Zatem sem bil eno leto župnik v Zagradcu
ob Krki. Avgusta leta 1992 pa sem prišel za župnika na
Rako. Letos mineva 29 let, kar je veliko, tako rekoč pol
življenja. Bogu hvala za vsa ta leta na Raki! Pravzaprav so

hitro minila. Nikoli nisem mislil, da
bom toliko časa na Raki. Morda
predolgo. – Bogu hvala za vse dobre
ljudi, ki sem jih srečal na svoji
duhovniški poti! Tudi tukaj na Raki
sem srečal veliko dobrih ljudi. Bogu
hvala zanje!
Takšen sem približno bil, ko sem
leta 1992 prišel na Rako…
OZNANILA, OBVESTILA...
* PRVO SV. OBHAJILO bo v nedeljo, 27. junija. Otroci naj skupaj s
starši pridejo k maši, lahko kdaj tudi med tednom, ko ni veliko ljudi,
da se bodo otroci navadili hoditi k maši. Starši naj skupaj z otrokom
molijo, se pogovarjajo o maši, spovedi, obhajilu, da bodo otroci
pripravljeni. V četrtek 17. 6. bodo pri verouku obvezne vaje za prvo
sv. obhajilo. 23. 6. od 17 h do 18.30 h naj starši skupaj s
prvoobhajancem v Šentjerneju pri sestrah pomerijo in dvignejo
obleko. V petek, 25. 6. ob 17 h bo še zadnji sestanek za starše
prvoobhajancev ter čiščenje cerkve. V soboto 26. 6. ob 17 h bo prva
sv. spoved, za starše pa bo na razpolago tuj spovednik. V nedeljo,
27. 6. naj se starši in prvoobhajanci zberejo ob 9.45 h v cerkvi.
Prednost v nedeljo bodo v cerkvi imeli prvoobhajanci in starši, za
druge skoraj ne bo prostora, ker se moramo še vedno držati
predpisov glede epidemije. Sicer pa še kaj o tem na sestanku in
sproti na internetu.
* V nedeljo, 4. julija ob 10 h bo na Raki »zlata maša«, 50-letnica
duhovništva, g. Jakoba Kralja, raškega rojaka z Rake.
»Raški zvon« izdaja župnija Raka. Tel. 07/49-75-303 ali 041/268-082

