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Luč je in Bog je, radost in življenje !      

Svetlejši iz noči zasije dan, 

življenje mlado vre iz starih ran 

in iz trohnobe se rodi vstajenje            

(Ivan Cankar) 

 

Aleluja!  Kristus živi! 

Človeško gledano je Jezusova smrt poraz in konec 

vsega. V luči krščanske vere pa imamo upanje, ki 

seže preko groba, upanje, da je življenje močnejše 

od smrti. Imamo vero, da mora seme umreti, da 

vzklije novo življenje. Imamo vero, da je ljubezen 

močnejša od vsakega zla. Kakor v Jezusovem 

življenju za velikim petkom in smrtjo pride velika 

noč in vstajenje, tako tudi v našem življenju: 

onstran smrti nam sije zarja vstajenja. V luči vere 

v Vstalega bomo lažje sprejeli vso resničnost 

svojega bivanja, tudi svojo ranjenost in nemoč, 

svojo krhkost in grešnost. Verujemo, da nas vstali 

Gospod lahko ozdravi greha in sebičnosti ter nas 

napolni z najglobljim smislom našega bivanja.  

Tudi sodobnega človeka vstali Kristus nagovarja in mu odkriva neizmerno 

bogastvo življenja. Daje mu upanje, ki človeškemu življenju odpira nove 

razsežnosti in neskončna obzorja bivanja.  

Kristus je vstal in nas vabi, da vstanemo tudi mi. Vstajati vsak dan pomeni, 

postajati vsak dan boljši. Naše krščanstvo naj bo hoja k dokončnemu vstajenju.  

Luč Vstalega naj premaga vse temine življenja ter naj z neomajnim 

velikonočnim upanjem in veseljem napolni srca vseh faranov!    

 -   To vam želi Vaš župnik! 
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VELIKI TEDEN  2014 
 

13. april, CVETNA NEDELJA, spomin na dogodek, ko je množica v Jeruzalemu 

Jezusa pozdravljala s cvetjem in zelenjem. – Ob 10 h zunaj pri cerkvi blagoslov 

oljk, butar in zelenja. Pri maši branje pasijona, evangeljskega poročila o 

Jezusovem trpljenju in smrti.  
 

17. april, VELIKI ČETRTEK, spomin Jezusove zadnje večerje, ko je ustanovil sv. 

Rešnje Telo (sv. mašo). K maši ob 19 h še posebej lepo vabljeni! Po maši je prenos 

Najsvetejšega na stranski oltar, ki predstavlja Oljsko goro in tam naj bi vsaj nekaj 

časa molili pred Jezusom, ki tudi nam pravi: »Čujte in molite!« 

 

18. april, VELIKI PETEK, spomin Jezusovega trpljenja in 

smrti na križu. Ta dan je strogi post. Obredi zvečer ob 19 h, 

nato prenos Najsvetejšega v »božji grob«.  
 

19. april, VELIKA SOBOTA. Jezus je počival v grobu. Ves 

dan vabljeni k češčenju Najsvetejšega v »božjem grobu«. Ob 

6.30 h blagoslov ognja. Ob 19 h obredi velike sobote in sv. maša. Čez dan 

blagoslov velikonočnih jedil. 

Za birmance je obisk obredov velikega tedna obvezen! 
  

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto: 

Ob 10 h pri sv. Petru, ob 10.30 h pri sv. Marjeti, ob 11 h pri sv. Neži, ob 11.30  pri 

sv. Lenartu, ob 12 h pri kapeli na Dolgi Raki, ob 12.30  pri kapeli na Mikotah, ob 13 

h pri kapeli na Ardru, ob 16 h v župnijski cerkvi na Raki. - Naj bo tudi velikonočni 

»žegen« znamenje naše vere v Jezusovo in naše vstajenje. 
 

20. aprila je VELIKA NOČ, praznik Jezusovega vstajenja, 

največji krščanski praznik. Ob 6.30 h »vstajenje« in 

vstajenjska procesija ter nato slovesna sv. maša. Tudi 

procesija naj bo znamenje naše vere v vstajenje. Pri obeh 

mašah bo ofer za cerkvene potrebe. - 21. aprila je Velikonočni 

ponedeljek. Sv. maša ob 7 h in 10h. Vabljeni! – 27. 4. ob 11h 

žegnanje pri sv. Neži; 25.4. pa pri sv. Neži Markova procesija in maša za blagoslov 

polja. 

 

 

Slika in oltar sv. Lovrenca 

 Slika našega farnega zavetnika sv. Lovrenca, ki je nekoč bila na glavnem 

oltarju, je lepo obnovljena in restavrirana. Narejen je nov pozlačen okvir in je 

obešena v cerkvi nad zakristijskimi vrati. Stroški obnove so bili 3.900-€  in so že 
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poravnani. Kot je bilo že povedano,  so pri restavriranju odkrili podpis slikarja 

Leopolda Layerja. To je znamenit slovenski slikar, ki je naslikal veliko slik. 

Najbolj znana njegova slika je Marija Pomagaj na Brezjah, ki jo je naslikal 

točno pred 200 leti. Našo sliko sv. Lovrenca pa je naslikal leta 1796, torej v času, 

ko so raško cerkev še zidali. 

Ko so odstranili sliko za oltarjem, se je zadaj na oltarju pokazal na deskah 

oltarja zanimiv latinski napis: 

Altare hoc S. Laurentii a Dom. Matthaeo Tomec opera Parochi loci Dom. Ant. 

Tavčar anno MDCCLXVII. erectum, eodem anno die 11. Augusti consecratum 

fuit a Celssimo ac Rdmo Dom. Barthol. Vidmar Principe=Episcopo Labacensi.   

V grobem prevodu to pomeni, da je: Ta oltar sv. Lovrenca narejen od gospoda 

Mateja Tomca bil postavljen v času tukajšnjega župnika gospoda Antona Tavčarja 

leta 1867 in istega leta dne 11. avgusta bil posvečen od prevzvišenega častitega g. 

Jerneja Vidmarja, ljubljanskega škofa.  

Takratni župnik Anton Tavčar je bil stric slovenskega pisatelja Ivana Tavčarja, 

ki je kot dijak in študent vsako leto hodil k svojemu stricu na Rako na počitnice.  

 

Veliko moraš pretrpeti,  

da to spoznanje pridobiš: 
Kdor hoče ljubiti, živeti, 

ta mora poljubiti križ. 
                                          (Srečko Kosovel) 

 

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

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