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ZAČENJA SE VEROUK 

 Začenjamo verouk – šolo vere in krščanskega življenja. Vere se 

seveda ne dá naučiti. Vero imaš ali pa je nimaš. Nihče ti je ne more 

vsiliti niti vzeti. Je božji dar, ki ga človek lahko sprejme ali zavrne. Pa 

vendar tudi verouk lahko pripomore k trdnosti vere in življenja po veri. 

Še bolj pa pri tem lahko pomagajo starši s svojo držo, s svojim zgledom 

in življenjem po veri. Verouk je lahko za otroka vrednota ali pa samo 

zoprna prisila, odvisno predvsem od tega, kaj vera, verouk, maša, 

molitev in krščanske vrednote pomenijo staršem.  

Razkristjanjenost se začne v domači 

družini. Sekularizacijo otrok doživi ob 

svojih starših - morda bolj, kot pod 

vplivom šole, okolja in medijev. Starši 

se zanašajo, da bo za  vero njihovega 

otroka poskrbel verouk. Zato otroka 

»pošiljajo« k verouku in mislijo, da so s 

tem naredili vse. Toda tista slaba ura verouka ni nič, če doma ni 

podlage, spodbude in zgleda. Duhovnik ne more delati čudežev. Ker 

nekaterim otrokom verouk nič ne pomeni, je problem tudi z disciplino.  

 Prvi veroučitelji bi morali biti starši. Včasih je tako tudi bilo. Danes 

pa starši otroka le »pošljejo« k verouku. Kaj naj tam naredi duhovnik? 

Kako naj otroke motivira, če jih nič ne zanima in je mnogim vse odveč, 

včasih pa tudi njihovim staršem. Za duhovnika je to lahko velika 

bolečina. Prazne klopi v cerkvi in neprimerno obnašanje pri verouku ne 

morejo biti za duhovnika spodbuda za njegovo delo. 
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Potrudimo se vsi skupaj, da bi verouk obrodil vsaj nekaj sadov v blagor 

otrok in njihove prihodnosti. 

 Verouk bomo začeli 15. 9., za prvi razred pa oktobra. Naj povem, 

da bo večina verouka popoldne, kot je to v večini župnij. Verouk za 1. in 

2. r. bo ob nedeljah, kot 

doslej.  Na Raki bosta ob 

torkih učili verouk tudi dve 

sestri redovnici iz Šentjerneja 

in sicer: 6. razred ob 17.30 h, 

7. r. ob 16.30 h, 8. r. ob 16.30 

h, 9. r. ob 17.30 h. Verouk bo 

hkrati v dveh prostorih. 

Skušajte z veroukom uskladiti razne krožke in prostočasne dejavnosti. 

Čas je stvar interesa – pač kaj nam več pomeni. Jaz bom skušal imeti 

verouk za 3., 4. in 5. r, če bom mogel. Imam pač težave z zdravjem, saj 

vidite, da komaj hodim. Verouk seveda ni obvezen. Kako »resno« 

jemljejo otroci verouk in vero se vidi tudi iz obiska nedeljske maše. 

Nekateri otroci med počitnicami niso bili niti enkrat pri maši. Na žalost  

je podobno tudi z nekaterimi starši. Eden od vzrokov za tako stanje je 

pogosto slaba verska izobrazba staršev. Če starši sami niso poučeni in 

trdni v veri, je tudi otrokom ne morejo posredovati. Morda so bolj kot 

otroci, verouka potrebni starši. Skušajmo s skupnimi močmi narediti, 

kar je v naši moči, da bi otroci doživeli lepoto krščanske vere in 

Kristusovega evangelija. 



SPOMENIK P. IVANU (ANTONU) SALMIČU 

14. avgusta so pri znani božjepotni cerkvi na 

Žežlju pri Vinici farani postavili ob stoletnici 

rojstva spomenik tamkajšnjemu kaplanu, 

raškemu rojaku, križniškemu patru Ivanu 

Salmiču, ki so ga 13. novembra 1943 tam na 

Žežlju umorili partizani, še prej pa so ga mučili. 

Kasneje so priznali, da so ga ubili čisto po 

krivici, saj je večkrat posredoval za mnoge 

farane pri Nemcih, ker je dobro znal nemško. 

Kje je njegov grob se natančno ne ve. Bil je 

goreč in priljubljen dušni pastir. Doma je bil z 
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Dolge Rake, kjer se je rodil 4. 2. 1914. Prav je, da se ga spomnimo tudi 

raški rojaki in se mu priporočamo kot slovenskemu mučencu Cerkve. 

Slava mučencu! 

 

SPOMINSKA PLOŠČA RAŠKEMU ŽUPNIKU ANDREJU RECLJU 

8. avgusta je bila na pobudo Društva vinogradnikov Raka na Cvičkovem 

hramu v Cirju odkrita in blagoslovljena spominska plošča raškemu 

župniku Andreju Reclju, ki je leta 1582 iz nemščine v slovenski jezik 

prevedel »Gorske bukve«. To je prvi obsežnejši uradni zapis prava v 

slovenščini. Zakoni, zapisani v Gorskih bukvah, so veljali vse do leta 

1848, ko je bilo konec fevdalizma in tlake. To pravo je urejalo pravice in 

dolžnosti vinogradnikov. Ob priložnosti odkritja plošče je potekala tudi 

okrogla miza, pri kateri je poleg drugih uglednih gostov sodeloval tudi 

znani zgodovinar prof. dr. Stane Granda  z razpravo Delež Rake v 

slovenski vinogradniški kulturi.  Prav je, da se spominjamo slavnih 

slovenskih prednikov, ki so delali za blagor slovenskega človeka. Brez 

preteklosti tudi sedanjosti ne bi bilo… 

 

O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 

 6. septembra  bo v božjepotnem središču Ludbreg pri Varaždinu hrvaško-
slovensko srečanje oz. romanje. Vabljeni, da se romanja udeležite. Nekatere 
župnije organizirajo poseben avtobus.  

 8. septembra je praznik Marijinega rojstva (Mala maša). Sv. maša ob 10 h in 19 
h.  

 Od 29. 9. bo večerna maša ob 18 h.  

 Urnik za še ostale razrede verouka boste izvedeli pri oznanilih, je pa urnik 
objavljen tudi na spletu pri Obvestilih Župnije Raka na portalu KS Raka. 
  



*** Molitev ni »rezervno kolo«, ki ga vzamete ven, ko imate težave, 

ampak je volan, ki vas vedno pripelje na pravo pot.  

*** Vetrobransko steklo je tako veliko, vzvratno ogledalo pa tako 

majhno, ker naša preteklost ni tako pomembna, kot je naša prihodnost. 

Torej glejte naprej in vozite dalje. 

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

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

 

 


