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Papeža Janez XXIII. in Janez-Pavel II. svetnika 
 V nedeljo, 27. aprila, je papež Frančišek razglasil za svetnika dva velika papeža 
današnjega časa. V Rimu se je ob tej priložnosti zbralo skoraj milijon ljudi, tudi štiristo 
Slovencev.  
 Papež Janez XXIII. je vodil Cerkev v letih 1958-1963. 
Imenovali so ga papež Janez Dobri, saj je bil res dober, 
preprost, pobožen in odprt do vseh ljudi, tudi neverujočih. 
Največje njegovo dejanje je bil sklic 2. vatikanskega 
cerkvenega zbora leta 1962, ki je prenovil in posodobil 
Cerkev. Cerkveni zbor je nadaljeval in dokončal papež Pavel 
VI. leta 1965. Janez XXIII. je bil tudi zelo zaslužen za mir v 
času hladne vojne med Vzhodom in Zahodom, ko je v 
mirovni krizi posredoval pri svetovnih voditeljih.  
 Papež Janez-Pavel II. je vodil Cerkev v letih 1978-2005 
in se ga še dobro spominjamo. Takoj na začetku je dejal: 
»Odprite vrata Kristusu!« Zelo je poudarjal tudi pomen 
družine. Ta poljski papež je imel težko izkušnjo komunizma 
na Poljskem in v vzhodni Evropi. Gotovo ima velike zasluga 
za padec komunizma. Ima pa tudi velike zasluge za priznanje 
samostojne slovenske države. Veliko je potoval po vsem 
svetu. Dvakrat je obiskal tudi Slovenijo: leta 1996 in 1999. Še 
danes odmevajo njegove besede mladim v Postojni: »Papež 'ma  vas rad!« Pomembne so tudi 
njegove besede v ljubljanski stolnici, ko je dejal, da nas lahko reši samo svetost. Kako pomenljive 
besede tudi za danes! Ves svet je spremljal njegovo bolezen, umiranje in pogreb. Vsekakor je bil 
Janez-Pavel II. svetu čudovit zgled dobrote in svetosti. – 18. septembra leta 1988 sem imel 
priložnost, da sem se v Vatikanu pri avdienci v dvorani Pavla VI. z Janezom-Pavlom II. rokoval in 
mu izročil umetniško sliko ljubljanske stolnice.  
 Bodimo Bogu hvaležni za ta velika svetilnika svetosti in radi se jima priporočajmo!  
 

Mesec maj nas kliče k Mariji 
Mesec maj je posebej posvečen naši nebeški Materi Mariji. Ko je Jezus visel na križu, nam jo je v 
najhujšem trpljenju dal za mater. Kot naša Soodrešenica prosi za nas pri Bogu, če se ji z 
zaupanjem priporočamo. Obenem pa nam daje zgled nesebične, velikodušne ljubezni. Kakor 
ona, naj bi tudi mi vse svoje življenje posvetili Bogu. Naj tudi nas spremlja njen zgled in njena 

priprošnja, da bi tudi naše življenje bilo vsaj malo 
podobno Marijinemu, da bi bilo služenje in prijetna 
daritev Bogu. V mesecu maju posebej vabljeni k 
šmarnicam, kjer bomo premišljevali, kako naj ob 
Mariji oblikujemo svoje krščansko življenje.  
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O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 
*  1. maja goduje sv. Jožef Delavec; obenem je to začetek šmarnic. Vabljeni vsak dan v maju k 
šmarnicam! Ves mesec maj bo večerna sv. maša ob 19 h.  
*  4. maja, na god sv. Florijana, zavetnika gasilcev, je ob 11 h sv. maša pri kapeli na Ardru. 
Vabljeni posebej gasilci! 
 
*  V nedeljo, 11. maja, ob 10 h je slovesnost prvega sv. obhajila (19 
prvoobhajancev). V ponedeljek, 5. maja ob 17 h bo dodaten verouk in vaje za 
prvoobhajance. Molimo za prvoobhajance in njihove starše, da bi ostali zvesti 
Jezusu. Obenem je ta nedelja posvečena duhovnim poklicem.  
*  Prošnji dnevi: 26., 27. in 28. maja ob 19.30 h in sicer: v ponedeljek pri sv. 
Lenartu, v torek pri sv. Marjeti, v sredo pri sv. Petru. Lepo vabljeni k procesiji in 
k sv. maši za blagoslov na polju, za odvrnitev hude ure in za blagoslov pri 
našem delu. Ker bo takrat potekala tudi birmanska devetdnevnica, naj te tri 
dni birmanci pridejo kar na te podružnice, kot se bomo še dogovorili.  
* V sredo,  28. maja, ob 18 h bo srečanje škofa birmovalca g. Glavana z birmanci in 
»spraševanje« birmancev. K temu srečanju naj gotovo pridejo tudi starši birmancev, po 

možnosti tudi botri in pa tudi vsi ostali veroukarji s starši. Pri maši bo škof 
spovedoval.   
*  29. maja je praznik, vnebohod. Sv. maša ob 10 h in 19 h. Vabljeni! 
*  V nedeljo, 1. junija ob 10 h bo slovesnost sv. birme (33 birmancev), pa o tem 
še kaj v naslednji številki Raškega zvona.  
*  Birmanci naj se učijo in resno pripravljajo na birmo. Molimo za birmance, 
njihove starše in botre! 
 

* * * 

*  Če je Bog ustvaril sence, jih je zato, da bi prišla bolj do izraza luč. (Janez XXIII.) 
 
 

Slike na banderih v župnijski cerkvi na Raki 

Ob tem, ko smo obnovili sliko sv. Lovrenca, sem postal pozoren tudi na zanimive in lepe slike na 
banderih (cerkvenih zastavah) v župnijski cerkvi. Morda nismo bili na to nikoli pozorni, ker jih 
vidimo le mimogrede. Tudi to je del zgodovine. Pa si jih oglejmo od blizu.  
Veliko bandero na moški strani: Na eni strani bandera je naslikan sv. Lovrenc z ražnjem, na drugi 
strani pa Rožnovenska Mati božja (Marija in Jezus s krono in rožnim vencem), poleg pa dva 
svetnika, verjetno sv. Dominik in sv. Anton Padovanski.  
Veliko bandero na ženski strani: Na eni strani bandera je slika sv. Neže – en angel ima v roki 
jagnje in lilijo, drugi angel pa cvetni venec in palmovo vejo. Na drugi strani je sv. Barbara s 
kelihom in hostijo ter sv. Florijan v vojaški opravi in z angelom, ki zliva vodo. 
Malo bandero na moški strani: Na eni strani je vstali Jezus z napisom: Zveličar gre iz groba. na 
drugi strani so angeli, ki prepevajo in napis: Hvalite Gospoda na višavah, Aleluja 1870. 
Malo bandero na ženski strani: Na eni strani je naslikan prazen grob ter žene in angel ob grobu z 
napisom: Vstal je, ni ga tukaj, Aleluja 1870. Na drugi strani bandera so naslikani angeli s 
kadilnico in cvetjem in z napisom: Hvalite Gospoda z nebes,Aleluja. 
* Slike so kar kvalitetne, vendar precej poškodovane. Težko je reči, kateri slikar je avtor slik 
(morda Wolf?). Bandera so bila obnovljena najbrž ne tako dolgo nazaj, slike pa ne. Tudi »nebo« 
je potrebno obnove. Nositi bandero in »nebo« pri procesiji je bila velika čast. Navadno so 
bandera nosili ključarju ter drugi ugledni možje in fantje.  
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* * * * * 

*  V resnici o vstajenju najde človek novo luč, ki mu pomaga, da si utira pot 
skozi temo dvomov. (Janez-Pavel II.) 
 

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 
Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 
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