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Sobota, 2. 12. 2017, sv. maša ob 18. uri 
 
Dragi bratje in sestre, o, kako smo lahko danes veseli in hvaležni, da 
nam je bila dana milost, da nam je Bog poslal v naš kraj, v našo 
župnijo, v našo sredo, takšnega pastirja in duhovnika! V teh dneh, ko 
naš župnik Janez praznuje svoj jubilej, zagotovo prihaja iz nebes glas: 
'On je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.' 
Zato dovolite, da se na tem mestu zahvalim in voščim našemu 
duhovniku, pastirju in prijatelju, gospodu Janezu v imenu cele župnije, 
vseh navzočih, vseh pevcev, v imenu zbora Adoramus in v svojem 
lastnem imenu – želim zdravja in božjega blagoslova in kot poje pesem: 
Našemu dragemu Janezu, duhovniku, pastirju in prijatelju Gospodin 
sotvori mnogaja zdravaja ljeta ... mnogaja ljeta, mnogaja ljeta ... 

Marjan Grdadolnik 

Le eno je potrebno 
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Nedelja, 3. 12. 2017, sv. maša ob 8. uri 
Hvaležni smo našemu Očetu, 
da vas je poklical v našo 
župnijo, da lahko z vami 
praznujemo vaš okrogli 
jubilej, 70 let. 
Zelo smo hvaležni tudi vam, 
za vse, kar ste v naši župniji 
naredili za vse nas. Zato 
prosimo Boga za vaše 
zdravje, moč, modrost in 
veliko božjega blagoslova. 

Od srca vam kličemo: »Radi vas imamo!« 
Bog vas živi! 

Marija Klančar 
 

Nedelja, 3. 12. 2017, sv. maša ob 10. uri  
 

Vaša življenjska pot, po kateri že več kot 45 let hodite kot duhovnik, je 
zaznamovana s služenjem Troedinemu Bogu in župljanom v vseh 
sedmih župnijah, v katerih ste delovali oziroma delujete. Ste misijonar 
današnjega časa v lokalnem okolju, razpetem med žuborečo reko 
Kolpo v Metliki, preko Žužemberka in njegove neveste Krke pa vse 
preko Brezovice do Cankarjeve Vrhnike in naprej preko Dolnjega in 
Zgornjega Logatca vse do Hotedršice in njenega Ravnika, kjer sv. 
Barbara prosi za slovenski narod, ki se pogreza v temo podzemlja 
sodobnega sveta. Ste duhovnik, ki z veseljem in z zaupanjem, 
predvsem pa s samim načinom življenja oznanjate Jezusa in Njegov 
evangelij podobno, kot ga je pred skoraj 2000 leti apostol Pavel. Veseli 
in ponosni smo, da nas je Bog izbral, da imamo lahko v svoji sredi 
takega duhovnika, kot ste Vi. Ob današnjem dnevu, ko lahko skupaj z 
vami praznujemo vaš 70. rojstni dan, se župljani vseh sedmih župnij, 
kjer ste službovali oziroma še službujete, sprašujemo, kako naj damo 
hvalo Bogu in Vam, da Vas imamo v svoji sredi. Ali »Do sedemkrat?« 
Kot kristjani ob tem verjamemo, da bi nam Jezus dal nasvet: »Ne 
pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedem.« Za vsako 
vaše leto in za vsako župnijo, kjer ste oziroma še ljubeče služite 
dobremu Bogu. 



3 

Ker so vsa darila, ki ste jih 
prejeli v preteklih trenutkih, 
minljiva, smo se 
predstavniki skupin, ki 
delujejo v naši župniji, 
odločili, da Vam podarimo 
neminljivo darilo, ki naj 
Vas in tudi vse nas 
spominja na vaš 70. rojstni 
dan; na mlaj, ki smo ga na 
trg pred cerkvijo po lepi 
slovenski navadi postavili 

v čast vašemu rojstnemu dnevu, smo Vam za rojstnodnevno darilo 
namestili adventni venec. Župljani se ob tem zavezujemo, da bo od 
letošnjega leta naprej vsako leto v adventnem času v vašo čast in v 
spomin na vaš 70. rojstni dan vse mesto in njegove obiskovalce na 
Kristusov prihod spominjal adventni venec, ki bo kot letošnji postavljen 
na Trgu sv. Nikolaja pred župnijsko cerkvijo.   
Spoštovani g. župnik Janez, dovolite mi, da sedaj sem povabim 
predstavnike vseh vaših sedmih župnij, kjer ste delovali kot duhovnik, in 
sicer Vrhnike, Metlike, Žužemberka, Gornjega Logatca in Hotedršice, 
Brezovice in Dolnjega Logatca ter seveda tudi vašega rodnega 
Mengša, da Vam prinesejo voščila svojih župnij. 
Iz župnije Vrhnika, kjer ste kot diakon službovali eno leto, pozdrave in 
voščila prinašata gospa Irma in gospod Andrej. 
Iz župnije Metlika, kjer ste kot kaplan delovali 3 leta, Vam pozdrave in 
obujanje spominov na mladost z belokranjsko pogačo prinašajo gospa 
Marija, gospa Pepca ter gospod Matija. 
Iz Žužemberka, kjer ste bili župnik 5 let, so v našo sredo prišli gospa Lili 
in gospod Jože ter gospa Andreja in gospod Miha. 
Voščilo s sosednjega Gornjega Logatca, kjer ste bili župnik 11 let, 
prinaša g. Gašper, iz Hotedršice pa prinaša pozdrave in dobre želje g. 
Stane; iz Brezovice, kjer ste službovali 8 let, sta prišla predstavnika 
gospa Marta in gospod Drago. Pozdrave iz vašega rodnega Mengša, 
kjer ste po starših in sožupljanih prejeli sveto vero v Troedinega Boga in 
tudi ob pridigi ljubljanskega škofa Volka sprejeli odločitev, da postanete 
duhovnik, Vam prinaša kar Vaš brat g. Frenk. 
V imenu vseh vaših sedanjih župljanov pa Vam pozdrave in voščila 
prinaša naša Leonida. 
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Spoštovani gospod župnik, glede na to, da imate privilegij, da Vam 
Jezus dovoli, da jeste dišeče suhe klobase tudi na veliki petek, Vam z 
veseljem v imenu vseh tukaj zbranih izročam to darilo. 

Samo Venko 
 

Spoštovani g. Janez, brat Tone, bratje in sestre ter ostali sorodniki, prav 
lep pozdrav v mojem imenu in imenu Občine.  

G. Janez, izrekam 
vam voščilo ob 
osebnem prazniku, 
zahvalo za  vodenje 
naše živahne župnije 
in za duhovno oskrbo 
naših občanov. Ste 
četrti župnik naše fare 
od ustanovitve 1910. 
leta. G. Remškar jo je 
vodil do leta 1947, g. 
Jože Pogorelec do 
leta 1980. Tega leta je 

po mnogih prošnjah pri g. nadškofu in uslišanih molitvah le prišel mlad, 
30-letni g. Tone Kompare, ki je postavil temelje naši sodobni župniji. Od 
leta 2000 nadaljuje delo svojega brata, tako gospodarsko kot 
pastoralno, naš župnik Janez Kompare z mnogimi pomočniki. 
Uspeli ste. Danes imamo sodobne prostore za verouk, otroško varstvo, 
preskrbljeni so mnogi ostareli in onemogli. Zelo močan pozitivni naboj je 
naša osebna in skupna vera. Navzoča duhovna moč, živo občestvo, 
heterogena skupnost seje po naši župniji Božjo ljubezen. Naučili ste 
nas, da znamo Gospodu na oltar položiti naše težave, osebne stiske, 
prošnje in zahvale. Tako osebnostno rastemo, postajamo »boljši 
ljudje«. A za vse to potrebujemo pogum. Pogum je stopiti pred Jožefovo 
kapelico, spomenik žrtvam 1. sv. vojne, se sprehoditi po dvorišču Doma 
Marije in Marte, stati na Nikolajevem trgu ali stopiti v cerkev. Kljub 
vrvežu bližine šole, prometu po Cankarjevi in Notranjski cesti  začutimo 
toplino in  notranji mir. Ta mir prihaja od Gospoda, od vsega, kar smo 
prinesli na oltar, od jutranje molitve otrok v Miklavževem vrtcu do 
priprošenj varovancev Doma. Privzgojili ste nam vero in upanje, hvala 
vam. 
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G. Janez, ob vašem jubileju sem počaščen, da vam lahko izročam EP  
Argonavti, ki so iskali bližnjico do bogastva in sreče. Te kratke poti ni, to 
dobro veste Vi, g. Janez. Naj Vas ohranja Bog pri zdravju, naj Vas 
blagoslavlja in daje moči, da bi bili še dolgo med nami kot na začetku 
Vašega poslanstva, ko Vas je Gospod poklical na dan posvetitve in ste 
odgovorili: »Tukaj  sem.« 

Župan Berto Menard 
 

    Miklavževo naročilo za stanovalce Doma Marije in Marte  
 

Z  velikim veseljem prihajam k vam v Logatec, dragi prijatelji. 
Spoznali boste, kako vas imam rad. Prinašam vam zvrhan koš tolažbe, 
notranje sreče, miru  in pravega veselja.  
Moja domovina je v mestu MIRA, v Likiji, v Mali Aziji, v današnjem 
Demru, v turškem okrožju, v Antaliji. Starša, ata in mama, sta bila verna 
in pobožna človeka. Naučila sta me lepo moliti in ponižno Boga častiti. 
Še sedaj sem jima hvaležen. Na zemlji sem živel pred 1500 leti, od leta 
270 do 350 po Kristusu. Star 80 let, sem se preselil v lepa nebesa. Bog 
me je izbral za čudežnega pomočnika in priprošnjika v vsaki sili. 
Ker sem se z lahkoto učil, so me dali naprej v šole. Postal sem 
duhovnik in nato še škof.  
V moji bližini so živele tri siromašne sestrice. Bile so tako revne, da 
zaradi slabe obleke še v cerkev  k nedeljski maši niso mogle. Hotel sem 
jim pomagati. V mraku sem jim skozi odprto okno na skrivaj vrgel tri 
zlata jabolka. Tako so si nakupile čevljev in obleke. V  kratkem so se še 
srečno poročile.  Zato me tudi slikajo s tremi  zlatimi  jabolki. Na daljavo 
sem rešil  pred smrtjo nedolžno obsojenega, da mu niso vzeli življenja. 
Ugrabljenega mladeniča sem pripeljal nazaj v očetovo hišo. Na 
globokem  morju sem rešil ladjo, da se ni potopila. Ob hudi lakoti  v 
mestu Mira sem pripeljal celo ladjo hrane. K življenju sem obudil tri 
umorjene mladeniče.  
Nekaj časa sem bil sam v ječi in nato so me izpustili. Preselil sem se v 
lepo večnost. Toda dobrota živi še naprej. Tudi vi, dragi stanovalci, in 
vaši skrbniki, vem, želite biti dobri. Vaše darovanje trpljenja, bolečin in 
vaša molitev so mi še prav posebej pri srcu. Prav s tem ste tudi vi neke 
vrste miklavži. 
Sedaj se z vami veselim in rad vas imam. Preden pa odidem, vam  
podarjam obilen BLAGOSLOV. Ja, pa še to, da ne pozabim:  
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Vsem Vam, Vašim skrbnikom in Vašim svojcem izrekam VESELO 
praznovanje BOŽIČA in BOŽJE BLIŽINE v NOVEM LETU 2018!  
Potem pa se zopet beremo.                      

Sr. Polona 
 

SVETNIKI – BOŽJI PRIJATELJI 
 

Vi ste luč sveta – sveti na Slovenskem  

 

»BODITE SVETI, KER SEM JAZ SVET.«  (1 Pt, 1,16); Bog vsakega 
človeka kliče k svetosti; 
DR. ANTON MAHNIČ 

Mahnič je deloval kot vzgojitelj, 
bogoslovni profesor in ideolog v 
slovenskem in kot krški škof v 
hrvaškem prostoru. V doslednem 
poudarjanju katolištva je Mahnič sicer 
poudarjal, da je človekova najvišja 
vrednota vera, ki so ji vse druge 
vrednote podrejene, vendar ima vsak 
narod pravico do priznanja lastne 
kulturne in jezikovne identitete. 

"Kjer je resnica, tam je končna zmaga, tako gotovo, kakor je Bog v 

nebesih." Ta stavek na spominski plošči, posvečeni dr. Antonu Mahniču 

v cerkvi v Štanjelu, kjer je bil pred 150-imi leti krščen, razodeva 

življenjsko usmerjenost tega velikega moža, ki je vse presojal v luči 

razodete resnice. S svojim načelnim, logično neizprosnim pisanjem je 

pospeševal "ločitev duhov" v slovenskem ozračju. Preveč so poudarjali 

njegovo kritiko slovenske književnosti, zlasti nekaterih Gregorčičevih 

pesmi, zanemarjali pa njegovo delo za narod. 

Prekaljen v kraški burji 
ehki "goriški slavček", Simon Gregorčič, ki ga je Mahnič s svojo strogo 
sodbo nekaterih njegovih pesmi silno prizadel, je zapisal, da je nadenj 
"prihrula nevihta s Krasa". Anton Mahnič je bil sin kamnitega Krasa, 
prekaljen v burji, ki neusmiljeno piha in čisti ozračje. Rodil se je 14. 
septembra 1850 v kmečki družini v Kobdilju, ki spada pod župnijo 
Štanjel. Po končani osnovni šoli v Štanjelu je l. 1863 vstopil v goriško 
semenišče. Maturiral je z odliko in odločil se je za študij bogoslovja. V 
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duhovnika je bil posvečen leta 1874. Naslednje leto je dovršil 
bogoslovne študije ter postal prefekt v dijaškem semenišču v Gorici, 
hkrati pa je bil vpisan na dunajsko univerzo, kjer je bil leta 1881 
promoviran za doktorja bogoslovja. Že od leta 1880 je v goriškem 
bogoslovju predaval biblične vede, po doktoratu pa je postal redni 
profesor. 
Leta 1884 je prevzel uredništvo škofijskega lista Folium periodicum in v 
njem objavljal vzgojne članke v latinščini. Leta 1888 je začel izdajati 
revijo Rimski katolik, 1891 je postal ravnatelj semenišča, 22. novembra 
1896 pa ga je cesar imenoval za škofa na Krku. Škofovsko posvečenje 
je prejel 7. februarja 1897 v Gorici, škofijsko stolico na Krku je zasedel 
27. marca. Kmalu je sklical škofijsko sinodo, ki je rešila uporabo 
glagolice v bogoslužju. Med prvo svetovno vojno je organiziral pomoč 
beguncem. Po vojni je pri italijanskih okupacijskih oblasteh protestiral 
proti krivicam, ki so jih trpeli njegovi duhovniki in verniki. Italijani so ga z 
zvijačo odpeljali v konfinacijo, od koder se je po enem letu hudo bolan 
vrnil na Krk. Šel se je zdravit v Zagreb, kjer je 14. decembra 1920 umrl. 
Nosil je baklo načelnega boja 
"Mož se mora držati načela. Pot načela je sicer ozka in težavna, pot 
načela je dolga, toda častna, zmagovita," je zapisal v Rimskem katoliku 
dr. Anton Mahnič, ki je bil "izrazito filozofsko usmerjen duh, 
neoporečnega poštenja, zato je povsod in za vsako ceno iskal idejno 
jasnost." (Drago Klemenčič). To je pokazal že s svojimi latinskimi 
sestavki, v katerih se je lotil tudi "bolne" slovenske književnosti 
(Stritarja), vendar je to šlo neopazno mimo. S svojimi pogovori Dvanajst 
večerov, ki so leta 1884 izhajali v Slovencu, pa je zanetil ogenj v strehi. 
V njih je Mahnič proti umetnostnemu skepticizmu razvil svojo zamisel 
"metafizične trojice": resnično-dobro-lepo. Nič ne more biti dobro, kar ni 
resnično, in nič ne more biti lepo, kar ni resnično in dobro. Po njegovem 
je namen umetnosti "dvigati". Obsodil je Prešernovo ljubezensko 
poezijo in odklonil Stritarjevo svetožalje, ki da izhaja iz 
Schopenhauerjeve protikrščanske filozofije. V Dodatku je dokazoval, 
kako je pesimistična filozofija kvarno vplivala na slovensko slovstvo, ki 
ga je imenoval "slovstveno malikovanje". S temi podlistki je Mahnič 
"vrgel v slovenski kaos baklo načelnega boja" (Ivan Prijatelj). Načelnost 
ga je vodila pri ustanavljanju in pisanju Rimskega katolika. Poudarjal je, 
da breznačelnost pomeni nejasnost spoznanja, negotovost hotenja, 
nestanovitnost delovanja. Te svoje misli je zastopal na prvem 
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slovenskem katoliškem shodu v Ljubljani (29.–31. avgusta 1892), 
kateremu je postavljal za cilj ločitev duhov na Slovenskem. 
"Ko sem pisal, sem imel pred očmi mladino." 

Od vseh literarnih zgodovinarjev, ki zavračajo 
Mahničevo obsodbo slovenske književnosti, 
posebej nekaterih Gregorčičevih pesmi, je še 
najbolj blag dr. Ivan Grafenauer, ki piše, da je te 
pesmi "sodil s stališča mladinskega slovstva. 
Pesmi kakor Izgubljeni cvet, Dekletova molitev idr. 
so se mu zdele nevarne nežni mladini. Pesmi kot 
Človeka nikar, Lastovkam idr., ki so bile izraz 
bolestnega čustvenega razpoloženja, je imel za 
odsev pesimističnega filozofskega naziranja in 
zato za nasprotne krščanski veri". Vso literaturo je 

presojal s stališča mladinskega vzgojitelja, ko je gledal, kaj srednješol-
ska mladina bere in mora brati. "Mladino, Bog mi je priča, imel sem pred 
očmi pri vsaki vrsti, ko sem pisal," izpoveduje v Dodatku Dvanajstim 
večerom. Največjo skrb je posvečal dijaštvu, ker je bil trdno prepričan, 
da prenove javnega življenja ni mogoče doseči brez novega rodu. Že v 
prvem letniku Rimskega katolika se je obrnil na slovenske dijake, v 
četrtem letniku je začel objavljati Pisma srednješolcem in zanje je 
razpisal razne naloge, jih v pismih kratko ocenjeval, boljše pa objavljal 
in honoriral, dokler niso liberalne šolske oblasti dijakom Rimskega 
katolika prepovedale. Pri svojih bralcih je budil narodno zavest. "Dolžni 
smo narod ljubiti in si narodnost ohraniti." Na podlagi narodnega jezika 
ima vsak narod pravico do šol vseh stopenj, ki mu omogočajo 
izobrazbo. Malo pred smrtjo je napisal svojo oporoko slovenskemu in 
hrvaškemu katoliškemu dijaštvu in tako svoje življenjsko poslanstvo 
končal z dejanjem ljubezni do mladine. 

Pripravila Marica 
 
 

LITERARNI KOTIČEK 

 

Molitve nekoč 
 

V literarni kotiček smo dodali še stare molitve, ki ste se jih naučili od  
staršev, starih staršev, sorodnikov ... pa jih še nismo slišali ali pa so 
pozabljene. Zapišite jih in pošljite, z veseljem jih bomo objavili. Pripišite 
tudi, kdaj in kdo vas je molitev naučil. 
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Marijina devetdnevnica – Marijo nosijo 

 
Moji spomini 
 

Predstavljam molitev, ki so jo molili v rojstnem kraju moje mame 
(Rovtarske Žibrše), ko so ob devetdnevnici nosili  Marijo od hiše do 
hiše. Včasih je bila hiša od hiše oddaljena tudi po pol ure. Ljudje so se 
družili, molili, prepevali in nosili Marijo peš. Pesem je odmevala Mariji v 
čast. Tudi sama sem v otroških letih skupaj s starši to doživljala pri 
sorodnikih. Nosili so jo v vsakem vremenu, tudi če je bil sneg in led.  
Marija je bila v hiši od večera do drugega dneva zvečer.  (Možnost je, 
da ta običaj še obstaja). 
Molitev ob prihodu v hišo 
Pozdravljena, Devica najčistejša, z veseljem te sprejmem v svoje 
stanovanje, častila te bom iz vsega srca, ne zapusti tudi ti mene ob 
smrtni uri. 
Molitev  ob slovesu 
Posloviti se moram od Tebe, o najčistejša Devica Marija. Kako težko mi 
je slovo. Žal mi je, da te nisem bolj goreče počastila. O premila nebeška 
Mati, odpusti mi mojo mlačnost in vse moje napake v tvoji službi. 
Sprejmi danes moje srce in vse, kar imam. Ostani vedno pri meni in jaz 
pri tebi, naj naju ne loči ne čas, ne večnost. O moja Nebeška Mati, 
kleče prosim tvojega blagoslova. Blagoslovi tudi vse moje drage, 
napolni vso hišo s svojim blagoslovom. Sedaj te pospremim v drugo 
stanovanje, da tudi tja prineseš milost in blagoslov. O srednica vseh 
milosti, glej, hrepeneče te že čakajo in ti kličejo tisočkrat pozdravljena.  
Meni pa, o Marija, ne pozabi tega mojega počaščenja. Spomni se me 
posebno tedaj, ko bom nastopila težko pot v večnost. Takrat pa, o 
Marija, pridi in me popelji v nebeško domovino, kjer se mi ne bo treba 
več bati, da bi se morala še kdaj ločiti od tebe in Tvojega sina Jezusa. 
Amen.                                                                       

Pripravila Marica 
 
 
              
 
 
 
 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQkaraxYXYAhXRCewKHfCaAwkQjRwIBw&url=http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20161221/C/161229980&template=printart&psig=AOvVaw1M9mMMAHiqS2GGs2bP_J2U&ust=1513204907950772
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Advent  

 
Pridi, Gospod, kmalu med nas,  

v Ljubezni te čakata mesto in vas. 
Dobri in slabi molijo k tebi,  

umrli in živi se srečajo v tebi.  
Odpusti mi, prosim, moje gorje,  
usmiljen mi bodi, so moje želje,  

svoje obličje, Gospod, mi pokaži.  
Vstop v nebesa, o Bog, mi izkaži. 

 
Kati Malovrh 

 

Marija Brezmadežna  

 
Praznik Brezmadežne obhajamo v adventu, v času, ko se prenavljamo 
in z devetdnevnico pripravljamo na božič, Gospodovo rojstvo. 
Marija je bila izbrana za mater Odrešeniku, obvarovana izvirnega 
greha. Brezmadežna je zmagoslavje Kristusove milosti, sad njegovega 

odrešenja.  
 

 
 

 
Brezmadežna Devica Marija, 

tebi podarjam vse svoje molitve, 
delo in trpljenje, 

kolikor jaz smem s tem razpolagati. 
Ves sem Tvoj in vse moje je Tvoje, 

o preljubeznivi Jezus, 
po Mariji, tvoji sveti Materi. 

 
Kati Malovrh 
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Za umirajoče: Živel Jezus! 

 
O, kako dobro je umreti v ranah  
našega Gospoda Jezusa Kristusa.  
Za dušo, ki umre v mojih ranah,  
ni smrti. Moje rane ji dajo življenje.  
Pot mojih ran je tako preprosta  
in lahka. Vodi v nebesa.  
Večni Oče, darujem ti rane našega  
Gospoda Jezusa Kristusa,  
da ozdraviš rane naših duš.  
Moj Jezus, odpuščanje in usmiljenje  
po zasluženju tvojih svetih ran.  
Jezus, zaupam vate!  
 
Vsakokrat, ko rečemo JEZUS, izmolimo veliko odpustkov (300 dni, ki jih 
lahko namenimo dušam v vicah za olajšanje in skrajšanje njihovih  
groznih kazni. Zato bodo one naše najboljše prijateljice, ki bodo molile 
za nas z neizrekljivo gorečnostjo. 

Zapisala Kati Malovrh 

 

SPOMINSKE DROBTINICE 
 

 

Pisma Miklavžu 
 

Stanovalci in tudi zaposleni so zapisali svoje želje Miklavžu. 
Preberite, kaj so si zaželeli.  
 
SVETI MIKLAVŽ. Prišlo je leto, katerega se veselimo, in Ti želimo, Sveti 
Miklavž, da nas obdariš  z zdravjem in zadovoljstvom.           Ana, Vilma 
 
Kremo za obraz in kremo za roke.               Doma Pejič 
 
Dragi Miklavž! 
Najprej bi se ti rada zahvalila za vse dobrote, ki nam jih prinašaš. Letos 
si bolj kot vse želim zdravja v družini, predvsem pa za dojenčka, ki je na 
poti.  Hvala ti za vse in upam, da bo to zelo lepi premiki.        A.  
 
Veliko ljubezni. 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.tattooblr.com/images-tattoos/praying-hands-tattoo-drawings.jpg&imgrefurl=http://www.tattooblr.com/praying-hands-tattoo-drawings.html&docid=Y60RMiK7wqaTgM&tbnid=p5YPN8SjB8FqwM:&vet=1&w=400&h=525&hl=sl&bih=729&biw=1536&ved=0ahUKEwihyNX0vIXYAhVOKuwKHfIFB0kQxiAIFigB&iact=c&ictx=1
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Dragi Miklavž! Celo leto sem bila pridna, prosim, če mi prineseš kakšno 
čokolado. 
 
Dragi sveti Miklavž, ko sem bila v mladih letih, si me vedno obiskoval z 
darovi. Zdaj so leta minila, pa te vseeno prosim za kakšno malenkost. 
Posebno za zdravje. Hvala ti.                  Frančiška Žigon 
 
Spoštovani sveti Miklavž! Najbolj se priporočam za zdravje, dobro 
počutje in da bi se dobro razumel z vsemi, tudi s sestrami, bolničarkami 
...                  Jakob Logar  
 
Želje iz kuhinje 
- da bi bila zdrava in da bi bila zdrava moja družina; 
- da bi bil zdrav in da bi imel dobre odnose s svojima otrokoma; 
- da bi imel moči in pogum, da bi lahko šel skozi življenje in vse 
preizkušnje; 
- da bi imela dovolj poguma, moči in zdravja; 
- da bi bila zdrava, srečna in da bi bil mir v svetu; 
- da bi bila zdrava, jaz  in moja družina; 
- da bi bila zdrava; 
Vsi skupaj pa večje plače. 
 
Dragi sveti Miklavž! 
Prinesi nam vsem zdravja, sreče, ljubezni in miru za celo leto. Za tvoj 
praznik pa malo suhega sadja, tako kot je bilo to včasih.                Paula 
 
Dragi naš sv. Miklavž, hvala, da nas obiščeš z darili vsako leto, hvala za 
neizmerno ljubezen, ki smo jo deležni v naši hiši, hvala za talente naših 
otrok, za potrpljenje in dobro voljo, za vsakdanje dobrote, ki jih 
prejemamo. Prosim, obišči zapuščene in osamljene.           Receptorka 
 
Dragi Miklavž! Lepo Te prosim, prinesi mi en zvrhan koš zdravja, da bi 
šla lahko domov, da bi še malo užila dobrega zraka v naši lepi dolini. 
Pogrešam spomladansko ptičje žvrgolenje, pa srnice, čeprav so mi 
delale škodo. Pa tudi kakšna lisička ali pa medved se prikaže. To zelo 
pogrešam.               Cimermančič 
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Pismo Miklavžu! Želimo si novo reševalno vozilo.                   Reševalci 
 
 
Dragi Miklavž!  
Želim si zdravja, da bi še 
hodil do smrti. Da bi bili 
domači doma zdravi in 
srečni.   
   
      Ivan Čamernik 
 

 
Dragi sveti Miklavž! Prosim, prinesi mi eno veliko košaro zdravja, še 
eno večjo pa potrpljenja. Za moje drage domače pa želim veliko mero 
zadovoljstva, Mojim domskim sotrpinom, pa tudi želim, da jim Miklavž 
prinese veliko zadovoljstva in potrpljenja. Lepo te pozdravljam.  

Marija Mejak 
 

Sveti Miklavž – prosim, prinesi mi veliko dobrega, zdravja in copate! 
   Marija – Pija Novak 

 
Spoštovani Miklavž! Želim si, da bi bil pri uporabi vozila v prometu bolj 
previden.               Lado Brence 
 
Dragi moj Miklavž! 
Kot vsako leto ti pišem in se ti od srca iskreno zahvaljujem za vse 
darove, ki si mi jih dal!; Ljubečega moža, živahne otroke, službo, 
zdravje, dobre prijatelje, veliko dogodivščin... 
Letos pa imamo v naši družinici vsi štirje isto željo in prošnjo ... 
Majhno, luštno hišico, kjer bi si ustvarili topel dom! Hvala!         B. 
 
Zdravja, kokakole, piškote.              Zvonko Oblak 
 
Dragi Miklavž! Želim si razumevanja, potrpljenja, veselja, ljubezni, 
spoštovanja med sodelavci in vodstvom. 
 
Miklavž, prosim, prinesi mi zdravja, pa škatlo sladkarij. Obvezno moraš 
priti s parkeljni in s ketnami. To pogrešam.      Bernarda Toplak 
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Dragi Miklavž! 
Čez celo leto sva se trudili po svojih najboljših močeh. Če se nama je 
pripetila kakšna nerodnost, se opravičujeva, res ni bilo namerno ... 
Ker verjameva v tvojo dobroto in velikodušnost, te prosiva za nekaj 
posladka v obliki čokoladnih banan'c, ali kar se bo pač streslo iz tvojega 
koša. Vsega bova veseli! 
 
P.S. Če si naju morda opazil, imava precej stvari za nositi v rokah, ko 
greva na vizito po oddelku (kartoni, zvezek, tasa s pripomočki ...) tako 
da, če je mogoče, nama lahko nekoč priskrbiš kakšen voziček ali pa 
kakšnega močnega, mladega, čednega »nosača« :) 
Te lepo pozdravljava!            Zdravnica in sestra iz ambulante 

     
Dragi sveti Miklavž! Najprej želim zdravja, potem pa še srečo in zdravje 
za domače.           Ljudmila Boben 

 
Miklavža prosim za zdravje in mir v našem 
lepem in dobrem Domu. Kar naprej še veliko 
kavic in lepih besed, razuma. Lep pozdrav, 
sveti Miklavž. 

Pepca Kozmenko 
 
Dragi Miklavž! Letos sem se kot vsako leto 
trudila, da bi bila čim bolj pridna ... pa veš, 
da mi vedno ne uspe. Kaj bi te prosila? Da 
bi bilo naslednje leto takšno, da bo vsega 
ravno prav. Vem, da mora deževati, če 
hočemo, da kaj zraste, zato vem, da moram 
kdaj tudi jokati, da lahko »zrastem«. Mora 
pa sijati tudi sonce, zato te prosim, da bi ga 
bilo za vse nas kar se da veliko. 
Pa hvala za vse, kar si mi prinesel lansko 
leto.       Tvoja ... 
 

Miklavž. Prinesi mi šibo in šnopčka.             Ludvik 
 
Miklavž, želim si malo vinčka, adventni venček, kavo, drevešček in 
svečke.                 Mirko Novak 
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Pridi, sv. Nikolaj in obišči nas sedaj, vsi te pričakujemo, vsi se te 
nadejamo, pridnim boš darov delil, saj si vedno dober bil! Če ne veš, kje 
smo doma, pa naj te angelček pelja. 
Prinesi mi zdravja, le to si želim! Hvala.           Marija Zajec 
 
Sveti, dobri mož Miklavž! 
Izprosi mi ZDRAVJE v nebesih in mi ga prinesi, s tem boš osrečil, 
razveselil mi dušo in telo. 
Potrpežljivo čakam, da se to zgodi in lepo pozdravljen.          Franc 
 
Dragi Miklavž – Nikolaj. 
Prišel je čas, ko vzbudi v nas – pa naj bomo mladi ali stari, neko 
pričakovanje, saj je to mesec december ... še zrak je tak! Sporoča nam, 
ja, da prihaja k nam prvi dobrotnik, Miklavž. 
Še vedno se razveselim Miklavža, pa čeprav sem že starejša, saj me 
vedno popelje med spomine, ko sem v krogu družine pričakovala nekaj, 
kar me bo spomnilo nanj. 
Miklavž, ne pričakujem darila, ne, le upanje je v meni, da mi morda 
prineseš zdravilo za noge – vsaj upanje na izboljšanje. 
Seveda pa se nekaj žetončkov ne bi branila! 
Hvala Ti, ostani zdrav.                                                      Tvoja Majda G. 
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Dragi sveti Nikolaj! 
Hvaležen sem Ti za tvojo dobroto in Božjo službo. Hvala Ti, ker si 
zavetnik naše župnije in nam vsak dan pomagaš pri našem 
pastoralnem delu in v potrebah. Prosim Te, da nas še naprej varuješ in 
pomagaš v evangelizaciji, da bi mladi dobivali vero v skupnost. Hvala 
Ti, da si z nami vsak dan! 

  Hvaležen Rafael 
 
Dragi Miklavž! 
Vem, da imaš te dni veliko skrbi in dela, zato Te ne bom obremenjeval 
še jaz. Sem srečen in zadovoljen, ker nimam nobenih želja, le to, da bi 
se v Domu in vrtcu vsi lepo razumeli. 

Župnik 
Dragi Miklavž! 
Ko boš prebiral te vrstice želja in zahval, te prosim, da nas vse 
blagoslavljaš; ne potrebujemo veliko, le toplino, lepo besedo, stisk roke, 
objem in da prisluhnemo drug drugemu. Hvala, da nas imaš rad.  

Leonida 
 
 

TAKE LUŠTNE 

 

 

 

Pijančeva pesem 

 
Žena v gostilno pride, 
moža lepo pozdravi, 

baraba ti pijana, 
večerja je neslana, 

jaz pa sirota, ki nima soli. 
Hči v gostilno pride, 
očeta lepo pozdravi 

sedem let ste sem nosili, 
vso doto mi zapili, 

jaz pa sirota, ki nimam moža. 
 

Marija Dragman 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnn6OL74fYAhVBYVAKHd9wBUAQjRwIBw&url=https://www.arlingtonva.us/&psig=AOvVaw2abjRYgD2-d31kA5s9sWY7&ust=1513284726602717
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TRADICIONALNA BOŽIČNICA 
Tudi letos vas vabimo na tradicionalno Božičnico, ki bo 

v četrtek, 21. 12. 2017, 

ob 17. uri, v Jožefovi dvorani. 

  

 

 

 
 

 

kolektiv Miklavževega vrtca 
 

Za stanovalce Doma bodo BOŽIČNICO predpremierno 

uprizorili, ob 9. uri v Jožefovi dvorani. 
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Meni pa je dobro, da sem blizu Tebe, moj Bog. 
Ps 73,28 

Doroteja Moroz 

Blagor vam, ker ste se že tukaj veselili srečne večnosti. 

• BETANIJA: sreda ob 15. uri v V. nadstropju Doma Lazar 

• EMAVS: torek ob 15. uri v V. nadstropju Doma Lazar 

• MARIJA: četrtek ob 15. uri v jedilnici Doma Marije 

• MARTA: torek ob 15. uri v jedilnici Doma Marije 

MEDGENERACIJSKE SKUPINE 

• PONEDELJEK, SREDA, PETEK ob 7.10: telovadba v Domu Marije; 

• PONEDELJEK, SREDA, PETEK ob 9.10: telovadba v Domu Lazar; 

• TOREK ob 9. uri: vaje za spomin v V. nadstropju Doma Lazar; 

• TOREK ob 9. 45: vaje za spomin v Domu Marija; 

• ČETRTEK ob 9. uri: kreativna delavnica v pritličju Doma Marta; 

• PETEK ob 10.30: sv. maša v kapeli Doma; 

• NEDELJA ob 10. uri: sv. maša v župnijski cerkvi. 

 

TEDENSKE AKTIVNOSTI 

• PETEK, 1. 12. 2017, ob 15. uri: ČAJANKA v Jožefovi dvorani; 

• ČETRTEK, 7. 12. 2017, ob 9. uri: babica pripoveduje v vrtcu; 

• TOREK,  12. 12. 2017, ob 9. uri: obisk otrok iz vrtca Kurirček; 

• SREDA, 13. 12. 2017, ob 9.30: Društvo upokojencev Logatec; 

• SREDA, 13. 12. 2017, ob 11. uri: igrica Kaj je to? SVŠ  Ajdovščina; 

• SOBOTA, 16. 12. 2017, ob 17. uri: otvoritev razstave jaslic; 

• TOREK, 19. 12. 2017, ob 9. 30 uri: kino v Jožefovi dvorani; 

•  ČETRTEK, 21. 12. 2017, ob 9. uri: BOŽIČNICA v Jožefovi dvorani;  

• NEDELJA, 24. 12. 2017, SVETI VEČER, blagoslov Doma; 

• PONEDELJEK, 25. 12. 2017, BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO; 

•  ČETRTEK, 28. 12. 2017, ob 14. uri: praznovanje rojstnih dni; 

•  PETEK, 29. 12. 2017, ob 19. uri: nov. sreč. zaposlenih DMM in vrtca; 

• NEDELJA, 31. 12. 2017, drugi SVETI VEČER, blagoslov Doma; 

 
 

 

 

MESEČNE AKTIVNOSTI 



20 

Izdaja Dom Marije in Marte Logatec. Ureja Leonida Župančič. 
 

 

RAZVEDRILO 
 

 

Vpišite manjkajoče črke in dobili boste evropska mesta! 

D __ __ A __;   P __ __ __ Z;  B __ __ __ __ N;  M __ __ __ __ D; 

__ __ M; L __ __ __ O __; B __ U __ __ __ J;  L __ __ __ L __ __ N __;   

NAVODILO: v eni minuti se spomni 10 imen na črko T: 

1 _______________ 2 _________________ 3 ___________________ 

4 _______________ 5 _________________ 6 ___________________ 

7 _______________ 8 _________________ 9 ___________________ 

10 ________________ 
 
 Uganka: Kdo je tisti sladkosned,  
                ki čebelam krade med?  
                Velik je in ves kosmat.  
                Ko je sit, v brlog gre spat.  ______________                                                                                                     
 

SMEJALNICA 

 
Petru dela računanje precejšnje težave. Učitelj se razjezi in mu reče: 
»Do jutri napiši v zvezek stokrat: »Ne znam računati!« Peter prinese 
naslednji dan v šolo zvezek. Učitelj ga pregleda in pravi: »Zakaj si 
stavek napisal samo desetkrat?« »Zato, ker ne znam računati.« 

Noe je še enkrat pregledal svojo barko, nato pa je stopil do žene in ji 
rekel: »Ali nisva vzela na ladjo dva purana?« »Sva, toda si pozabil, da 
je bil vmes božični večer?« 

Učiteljica je tako podrobno razložila Darwinovo teorijo, da je upala, da 
so vsi natančno razumeli za kaj gre. Pa se kljub temu oglasi Jure. 
»Gospa učiteljica, kateri človek je opazil, da ni več opica?« 

Zbrala M. Č. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://epub-ebooks.net/_/_/637191/tmp_67bf5382e900ac0ec2a4b3fed7a27487_A5HGfw_html_m6bdc055f.png&imgrefurl=http://epub-ebooks.net/_/_/637191/obisk-bozicka&docid=S25Qk4XXZ-f4zM&tbnid=IZcwW1uRAWVKOM:&vet=1&w=347&h=242&hl=sl&bih=729&biw=1536&ved=0ahUKEwilqtKF74fYAhWNblAKHQXqBkUQMwiOASheMF4&iact=c&ictx=1

