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ZAČETEK NOVEGA VEROUČNEGA
IN PASTORALNEGA LETA
SEJALEC JE ŠEL SEJAT (Mr 4,3)
Letnik 33, št. 09
SEPTEMBER 2013

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ verouk
ÖÖ farno romanje
ÖÖ Rio
ÖÖ družina

Gospod nas vabi,
naj bomo sejalci Božje besede in graditelji
Božjega kraljestva vsi:
duhovniki, starši, kateheti in celotno občestvo, kajti samo tako
bomo lahko mlade
navduševali za duhovne vrednote in krščansko življenje.

Prilika o sejalcu
in semenu nas ob začetku novega veroučnega in pastoralnega
leta drami in kliče, da
se plemenitega in pomembnega vzgojnega
dela nikoli ne naveličamo. Naj Jezus, Božji
sejalec, spremlja in
blagoslavlja naše delo!
Župnik Janez
Kompare

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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LEPO JE BITI SKUPAJ
(župnijsko romanje v letu 2013)
Naslov tega zapisa
je vzet iz zgibanke programa letošnjega farnega romanja, ki je vabila
na romanje v družbi
s trnovsko župnijo, v
kraje pod Pohorjem.
Pred odhodom smo
v domači farni cerkvi
molili v prošnji za srečno pot, se priporočili
svetnikom v varstvo
in se v dveh avtobusih
odpeljali našemu cilju
naproti.
Osrednji dogodki
našega romanja so se
odvijali v občini Vitanje, ki leži pod južnimi
obronki Pohorja. Pred
spokornim bogoslužjem nam je tamkajšnji
župnik p. Lojze Cvikl
predstavil kraj in župnijo, ki se ponaša
z dvema čudovitima
cerkvama. Posebnost
župnije
predstavlja
raba obeh cerkva v
bogoslužne namene.
V cerkvi sv. Petra in
Pavla, ki stoji v samem
središču kraja, so sv.
maše v zimskem času,
v letnem, ki traja od velike noči do adventa,
pa so sv. maše v cerkvi
Matere Božje, ki stoji
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na griču Hribarca nad
mestom.
Sledilo je spokorno bogoslužje, kjer
smo imeli priložnost
za sv. spoved. Očiščeni
grehov smo se podali
v glavno cerkev Matere Božje, kjer je ob
somaševanju duhovnikov – bratov Kompare
– bogoslužje vodil mladi p. Miran Žvanut, DJ.
V homiliji je poudaril,
kako pomembno je, kakšne misli negujemo v
svojih glavah. Misel, ki
ji dajemo prostor, oblikuje naše srce, kjer se
ustvarjajo medsebojni
odnosi, ti pa so temelj
za delovanje vsakega
posameznika in družbe v celoti. Naloga nas
kristjanov ni lahka, saj
nas Jezus neprestano
vabi, da se oziramo v
»program«, ki ga določajo darovi sv. Duha in
si nenehno sprašujemo vest ob delovanju
grešnih nagnjenj. To
je v času, ki ga živimo
še toliko težje, ker je
vabil, da živimo poplitveno, k materializmu
in potrošništvu nagnjeno življenje na vsakem

koraku v izobilju. Učenje razločevanja pa je
zagotovilo, da nas ta
zunanji, zavajajoči svet
ne posrka vase do tiste
točke, kjer na koncu
zagrenjeni in razočarani ugotovimo, da smo
bistvo svojega bivanja
zgrešili in zamudili
dane priložnosti za doživljanje, sprejemanje
in dajanje prave Ljubezni, dane od Boga.
Po sv. maši nas
je pot vodila v Kulturno središče evropskih
vesoljskih tehnologij
(KSEVT).
Že sama stavba v
svoji izvirni obliki napoveduje obiskovalcu,
da bo notranjost odkrivala mnoge skrivnosti
in dejstva o osvajanju
vesolja. Osrednji lik, ki
ga predstavlja muzej,
je naš rojak, izjemni
človek Herman Potočnik Noordung, raketni
inženir, ki je tik pred
svojo smrtjo v knjigi
Problem vožnje po vesolju postavil glavnino
konkretnih rešitev bivanja in vožnje po vesolju. Njegove zamisli
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so tako izvirne, da so
še vedno pomemben
navdih znanstvenikom
pri razvijanju vesoljskega programa, tako
pri Američanih kot pri
Rusih. Po centru nas je
vodil mladi vodnik, ki
je v izčrpnem podajanju predstavil veličino
dela Slovenca, ki ga
odkrivamo šele v zadnjem času.
Po ogledu centra
se je naše romanje
prevesilo v drugo polovico. Na kmetiji, ki
sprejema popotnike,
smo si potešili lakoto
in se po kosilu odpravili do podružnične
cerkve sv. Vida. Tu nas
je sprejel podžupan in
nam predstavil zgodovino cerkve, predvsem
pa prizadevanja domačinov pri obnovi, ki
je kar velik zalogaj za
majhno skupnost. Nje-

govo sporočilo pa je
govorilo o veliki pripravljenosti, sodelovanju
in darovanju vseh krajanov, saj so soglasno
odločeni, da delo kljub
krizi, ki pesti večino
slovenskega naroda,
končajo. Srečali smo
se še z eno zgodbo o
uspehu, ki jo ustvarja
srčnost in sodelovanje,
predvsem pa močna
zavest, da se ohrani
delo in trud prednikov.
Rogla, zadnja točka našega romanja, nas
je sprejela kot veličastna katedrala božjega
stvarstva. V cerkvi z
zanimivo arhitekturno
zasnovo smo duhovni
del romanja zaključili z litanijami Matere
božje, potem pa nam
je tamkajšnji župnik
predstavil to nekaj let
staro cerkev, edino sakralno stavbo v Slove-

niji, ki ni last cerkve na
Slovenskem, saj jo je
zgradilo podjetje Unior
iz Zreč.
V jutranjih urah,
ko smo romanje začeli,
vreme ni kazalo dobrih
obetov. Preko dneva
nam je bilo naklonjeno
do tistih meja, da nas
ni močil prepotreben
dež. Ob zaključku romanja pa nas je v čudoviti naravi sveže Rogle
pozdravilo sonce. V
njegovih toplih žarkih
smo začutili Gospoda,
ki je bil glavni ustvarjalec tega romanja, ki
smo ga zaključili ob toplih, dišečih in slastnih
krofih na Trojanah.
Verjamem, da smo legli k počitku z mislijo
iz naslova: »lepo je biti
skupaj«.
Metoda G.
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Delček sončnega Ria v »slovenskih« Tatrah
V preteklosti sem
bil že na petih svetovnih dnevih mladih,
začenši s tistim v
Rimu, pa potem v Torontu, nato v Kölnu,
Sydneyju in nazadnje
v Madridu. Vsako
izmed teh romanj je
bilo nekaj posebnega,
izkušnja polna nepozabnih doživetij, novih poznanstev s celega sveta, spominov
na vse tiste naravne
in kulturne znamenitosti ter navsezadnje
tudi veliko duhovno
bogastvo, priložnost
za okrepitev vere.
In prav zaradi vsega
tega, sem že na svetovnem dnevu mladih v Madridu resno
razmišljal o še eni podobni izkušnji v Riu
de Janeiru. Ker pa se
je ta podvig izkazal za
prevelik finančni zalogaj, sem sprevidel,
da tokrat s papežem,
milijoni mladih in
vsem drugim kar še
spada zraven pač ne
bo nič. Tako sem še
pred pol leta nameraval čas svetovnega
dneva mladih preživeti doma. Stvar se je
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spremenila, ko sem
na nekem srečanju
katoliških študentov
izvedel, da bo sočasno z mladinskim
dogodkom v Braziliji  
potekalo
podobno
srečanje na Slovaškem v mestu Ružomberok,
namenjeno
predvsem mladim iz
Srednje Evrope, ki si
zaradi denarne stiske
niso mogli privoščiti
udeležbe na dogodku
na drugi strani Oceana. Poleg osrednjega
srečanja v omenjenem mestu, ki me po
imenu spominja na
naš Žužemberk, pa
so bile v načrtu tudi
različne
delavnice
za mlade. Odvijale
naj bi se po različnih
krajih na Slovaškem,
in sicer pet dni pred
začetkom programa,
ena izmed njih pa naj
bi bila tudi na Madžarskem. Iz Slovenije se nas je proti »Slovensku«, kot Slovaško
imenujejo domačini,
odpravilo vsega skupaj nekaj preko deset.
Na poti sta nas spremljala dva slovenska
jezuita, in ker sem si

edini izbral delavnico na Madžarskem,
nas je pot zanesla do
Budimpešte, kjer sem
se razšel s slovensko
skupino in se z vlakom podal na vzhod
proti mestu Miskolc.
Vso pot sem razmišljal o tem, kaj lahko
od srečanja pričakujem, koga bom srečal
v tistem kraju, kakšne
nove izkušnje mi bo
prineslo naslednjih
nekaj dni. Ob prihodu sem bil nastanjen
v jezuitski univerzi.
Naš program sta vodila dva madžarska
jezuita.
Udeleženci
smo bili iz Madžarske, Slovaške, Litve in
Slovenije. Pestra druščina. Nekajdnevno
skupno bivanje v Miskolcu nam je prineslo čudovite izkušnje
s tamkajšnjim romskim prebivalstvom,
predvsem otroki, ki
so pogosto potisnjeni
ob rob družbe in prepuščeni precej bedni
usodi životarjenja v
starih socialističnih
blokovskih naseljih.
Romski otroci so nas
bili sila veseli. Vsak
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dan smo se z njimi
lovili, skrivali po
parku, skupaj obedovali in počeli še vse
mogoče druge stvari. Zame pa je imelo
veliko vrednost tudi
spoznavanje drugih
iz naše narodnostno
heterogene skupine
animatorjev. Po nekaj
dneh smo zapustili
Miskolc in se napotili
proti madžarski meji,
potem pa nadaljevali
pot do slovaškega mesta Košice, kjer smo
spotoma
»pobrali«
skupino, ki se je teh
nekaj dni, ko smo mi
igrali nogomet na soncu ali se lovili z otroci,
risala ikone. Od tam
smo nadaljevali pot
proti našemu cilju.
Ružomberok je prijetno srednjeevropsko
mestece, ki po velikosti za spoznanje
presega Maribor. Poleg klasičnega starega
mestnega jedra je tam
omembe vredna še
katoliška
univerza,
katere rektorja sem
imel celo čast spoznati. Po rodu je Poljak.
Nenehno se je hvalil, da pozna našega
predsednika Boruta
Pahorja in da je že povabljen, da ga v jeseni

tudi obišče. Romarji
smo bili nastanjeni
v starem srednjeveškem samostanu, v
marsičem precej podobnem tistemu pri
nas v Stični. Tu sem
se ponovno srečal
z rojaki. Tisti večer
smo preživeli v Trlenski dolini – srednjih
Tatrah, gorah v bližini
mesta. Poleg že omenjenih narodnosti pa
so se tu znašli tudi
Čehi in celo Romuni. Sledila je skupna
evharistija, pa   predstavitev posameznih
delavnic in nekakšen
piknik z golažem,
po vsem pa še nekaj
drugih
aktivnosti.
Preostale dneve smo
imeli program v neki
mestni
telovadnici,

ki je vključeval sv.
maše, pa nekakšne
kulturne prireditve
podobne brazilskim
plesom ali karnevalom in celo govore
različnih cerkvenih
dostojanstvenikov.
Pogrešal sem petje,
predvsem takšno, kot
ga pri nas poznamo
na duhovnih vajah in
vsakoletnem srečanju
mladih v Stični. Tudi
v Ružomberoku sem
večino časa ostajal s
skupino iz Miskolca,
ki jo je najbolj povezovala vsakodnevna
refleksija, delitev izkušenj z drugimi člani
skupine.      
Domen
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O kakšnih
pogledih na
družino naj
govorimo
danes?
Predrznost
je,
spotakniti se ob mnenje naše predsednice
vlade, mi lahko poočita marsikdo. Vendar
si ne morem kaj, da
ne bi povzel samozavestno, kar vse vedno
povedanega pred nekaj dnevi na naši TV.
Sicer spoštovana predsednica slovenske vlade, gospa
Alenka
Bratušek,
katere delo pozorno
spremljam, me vedno
pogosteje preseneča.
Ne samo njena retorika, tudi javno dajanje
vrednostnih sodb o
vlogi sodobne družine, zlasti v zadnjem
času, me presenečajo. Njena je trditev,
»da tradicionalni pogled na družino v teh
časih ne zdrži več.«  
»Kakšen pa?« Se vprašam.
Najbrž
živiva
vsak v svojem drugačnem okolju najine
iste deželice, vsak s
svojimi pogledi na
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vrednostne
sodbe,
tudi na vrednotenje
lastnih vrednostnih
sodb, kaj od tradicionalnih pogledov na
družino danes ne zdrži več. Od izvoljenih
predstavnikov države
pa pričakujem preudarnejše poznavanje
naših družbenih razmer. Ne verjamem
namreč, da izrečene
sodbe slone na resnih
ocenah.
Spoštovana gospa Alenka Bratušek
je vendar predsednica vseh Slovencev,
tudi tistih s tradicionalnimi pogledi na
družino in teh ni tako
malo.
Kot
zanimivo
dejstvo se mi zdi skoraj istočasen, sicer
spoštljiv obisk gospe
predsednice pri novem svetem očetu
Frančišku. Dvomim,
da sta med pogovorom načela vprašanja
o sodobnih vrednotah
družbe, še posebno tistih, ki so temelj naše
krščanske kulture.
Pa vendar je treba reči (povzemam
besede Karla Josepha
Ratzingerja, Vera in ži-

vljenje v našem času,
Ljubljana, 2003), da
dostojanstvu človeškega življenja ustreza samo resnično
trden prostor zvestobe, ne le z ozirom na
medsebojno
odgovornost
partnerjev,
temveč tudi glede
odgovornosti do prihodnosti otrok, ki iz
zveze izhajajo. V tem
smislu zakon nikoli
ni le zasebna zadeva,
temveč ima javen, socialen značaj.
Priznajmo si, da
se danes mnogim že
vsiljuje misel, naj bi
dejansko sklenili zakon ali pa raje živeli
partnersko življenje v
bolj ali manj ohlapni
zvezi. Tudi pri nas ta
»modernizem« osvaja
posamezne sredine,
še posebno tiste, ki živijo v gmotno močnejših sredinah. Propad
vrednot gre tako daleč, da v posameznih
okoljih že narekujejo
podcenjujoč
odnos
do tistih, ki ostajajo
zvesti »starim« vrednotam, na katerih še
sloni naša družina.
Pavel Mihevc

Farni list
»Človek naj ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4)

PREBIRAJMO BOŽJO BESEDO SKUPAJ
Branje Svetega pisma je ena najodličnejših poti do Boga. Sveto
pismo je živa Božja beseda – je živi Kristus,
ki po branju in poslušanju vstopa v naše
srce in v našega duha,
ga zdravi, osvobaja in
poživlja, vanj prinaša
luč in toplino, ga napolnjuje z ljubeznijo,
veseljem in mirom.
V biblični skupini
bomo skupaj brali, pre-

mišljevali in molili z
Božjo besedo. Ob spoznavanju ozadja svetopisemskih besedil
bomo spoznavali Sveto
pismo na nov način in
poglabljali svojo vero.
Srečanja biblične
skupine bodo v knjižnici Doma Marije in
Marte (2. nadstropje)
vsako prvo in tretjo
sredo v mesecu po

večerni sveti maši.
Uvodno srečanje
bo v sredo, 18. septembra 2013, po sveti
maši. Dobimo se pred
vhodom v Jožefovo
dvorano.
Vabljeni, da se mi
pridružite pri odkrivanju bogastva, ki se skriva v knjigi vseh knjig
– Svetem pismu.
Špela Fortuna

BLAGOSLOVLJEN ZAKLJUČEK
V mesecu juliju
in avgustu se je na različnih lokacijah vsak
ponedeljek pojavljala
»procesija« vozičkov in
spremljevalcev. Pridne
uslužbenke že nekaj
let organizirajo, da se
oskrbovance   Doma
Marije in Marte pelje k
raznim družinam, ki so
pripravljene to procesijo sprejeti, pogostiti
in jim narediti lepo
dopoldne. Meni je bilo
povsod lepo in domače, a najbolj doživeto
je bilo v Grampovčni-

ku, zato ker so se po
dolgem času srečali sosedje in nekdanji sodelavci KLI-ja. Tam smo
imeli vsi solzne oči.
Vse družine so se
zelo potrudile, da je
vsaka po svoje pričarala lepo dopoldne, pekle
so ocvirkovko, ki nam
je šla vsem v slast ali pa
nakupili najboljše pecivo. Tudi prostovoljcev
je bilo vedno dovolj, da
ni nihče ostal doma, če
je kdo le hotel, da odpotuje z nami.

Za zadnje tako
romanje je poskrbel
Gospod, ker nam je za
konec namesto vročega sonca poslal toliko
kapljic dežja, da je bilo
ravno prav za žegen in
mi smo razumeli, da so
bili vsi ponedeljki blagoslovljeni.
Vsem hvala za
organizacijo, sodelovanje, sprejem in skupno
druženje!
Lepo je bilo!
M. K.
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Začetek veroučnega leta
V nedeljo, 8. septembra 2013, bomo s sveto mašo ob 10. uri začeli veroučno leto, na katero ste povabljeni vsi veroučenci in starši.
Vpis otrok v 1. razred bo v četrtek, 12. 9. 2013, ob 17. uri.
Uvodno srečanje s starši veroučencev 6. razreda (brez otrok) bo v
ponedeljek, 9. 9. ob 17. uri. Dogovorili se bomo za urnik in potek verouka v 6. razredu.
Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 9. do 12. 9. 2013 po rednem
urniku.
Otroka k verouku vpišete starši, saj je poleg vpisa to tudi priložnost
za srečanje otrok, staršev in kateheta.
Ob vpisu boste poravnali prispevek za stroške (10 eur), s katerim
bomo vsaj deloma pokrili stroške elektrike, ogrevanja in čiščenja veroučnih prostorov.
Ob vpisu boste lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke (cene so
zapisane v tabeli).
Ob vpisu naj otroci vrnejo podpisana spričevala. Spričevala, ki jih
otroci še niso dvignili, lahko starši podpišejo ob vpisu k verouku

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

(Cene učbenikov so zaokrožene; razliko bomo porabili za nakup
didaktičnih pripomočkov, ki jih potrebujemo pri verouku).

Razred

Učbeniki in delovni zvezki

Cena
6 EUR
8 EUR
8 EUR
4 EUR
8 EUR
4 EUR
8 EUR
4 EUR

6.

del. zvezek Praznujmo in se veselimo
del. zvezek Praznujmo z Jezusom
učbenik Hodimo z Jezusom
delovni zvezek Hodimo z Jezusom
učbenik Pot v srečno življenje
delovni zvezek Pot v srečno življenje
učbenik Znamenja na poti k Bogu
delovni zvezek Znamenja na poti k Bogu
po dogovoru

7.
8.
9.

delovni učbenik Praznujemo cerkveno leto
učbenik Pridi Sveti Duh
ni učbenika

10 EUR
8 EUR
/

1.
2.
3.
4.
5.
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V primeru, da ne bi mogli poravnati stroškov prispevka ter nakupa učbenika
in delovnega zvezka, se oglasite pri župniku Janezu Komparetu..
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
DAN

ČAS

VELIKA

UČILNICA

KATEHET

MALA

UČILNICA

KATEHET

14. uri
PON 16. uri

4. razred

D. Turk

14. uri

birmanci

M. Gradišek

TOR 15. uri

birmanci

M. Gradišek

16. uri

5. razred

A. Cergolj

14. uri

birmanci

M. Gradišek

17. uri

9. razred

KATEHET

3. razred

župnik

3. razred

župnik

K. Nagode

15. uri

7. razred

Š. Fortuna

16. uri

7. razred

Š. Fortuna

2. razred

S. Mihelčič

17. uri

4. razred

N. Pejič

2. razred

S. Mihelčič

ČET 16. uri

5. razred

N. Mezeg

1. razred

V. Trošt Vidic

1. razred

N. Malavašič

SRE

ŽUPNIŠČE

PET 14. uri

KATEHETI
Razred Ime in priimek

Telefon

Elektronski naslov

1.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Vida Trošt Vidic
Nevenka Malavašič
Sonja Mihelčič
župnik Janez Kompare
Darija Turk
Nataša Pejič
Natalija Mezeg
Andreja Cergolj

041 970 852
051 688 955
040 733 369
051 376 694
040 616 183
040 463 889
040 416 271
031 222 606

vida.trost.vidic@gmail.com

6.

Rafael Kiedzerski

031 299 079

xrafix@gmail.com

7.
8.
9.

Špela Fortuna
Metoda Gradišek
Klemen Nagode

041 334 290
031 839 126
041 545 131

spela.for@gmail.com

neva.malavasic@gmail.com
sonja.mihelcic@gmail.com
info@dmm.si
darijaturk.turk4@gmail.com
pejicna@gmail.com
aleksander.mezeg@gmail.com

andreja.cergolj@kabelnet.net

metoda.gradisek@t-2.net
klemen.nagode@amis.net
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V sklopu Nikolajevih srečanj in Socialnega tedna Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

RAJSKO OTROŠTVO –
PEKLENSKO MLADOSTNIŠTVO
četrtek, 26. Septembra, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.
Gost večera bo

dr. Viljem Ščuka
zdravnik, spec. šolske medicine
in psihoterapevt

predavanje o naravnih poteh vzgoje otrok in mladostnikov

Prisrčno vabljeni!
Povabite tudi znance in prijatelje!

Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar, s katerim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
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Povzetek predavanja
Živimo v burnih
časih hitrega razvoja
tehnologije, ki naj bi
omogočila ljudem manj
naporno življenje, a
smo zaradi čedalje
večje odvisnosti od
tehnologije
zanemarili osnovno človeško
poslanstvo, ki pomeni
odvisnost od lastne pameti in modrosti.
Tehnologija nam
omogoča boljše bivanjske pogoje, manj
fizičnih naporov, daljše
življenje, ne more pa
zagotoviti njegove kakovosti. Ljudje nismo
(naj ne bi bili) več nagonska bitja, ampak
nas k dejavnostim in
hotenjem
usmerjajo
čustva. Spodbudo za
neko dejavnost sprožijo čustva nelagodja,
saj se želi človek že od
nekdaj znebiti dolgotrajnega nelagodja. Če
nelagodja ni, ni težnje
po dejavnosti oz. potrebe po vedno novem
prilagajanju na pogoje
lastnega organizma in
na pogoje okolja.
Naravna
pot
vzgoje teče torej preko
odlaganja neposrednih

zadovoljitev v korist
dolgoročnejših ciljev.
Gre torej za sposobnost
odlaganja (ne odpovedovanja)
določenim
hotenjem oz. željam.
Odlaganje teženj pomeni čustveno napetost in
nelagodje, ki jo pojmujemo kot frustracijo in
je pobudnik za večjo
možgansko dejavnost
oz. za dvig akcijskega potenciala živčnih
celic ter s tem za ozaveščenost
nastalega
dogajanja. Šele ozaveščenost sebe omogoča
otroku in mladostniku
sprejemanje ustrezne
odločitve, za katero je
odgovoren sam. S tem
postane svobodno bitje,
ki se zna odločati po
lastni pameti in ne več
po nagonih. Postane torej človek – dotlej je še
vedno sesalec.
Če je vzgoja permisivna in dopušča
otroku že v zgodnjem
otroštvu takojšnjo zadovoljitev
določenih
potreb ali želja, se bo
otrok naučil izsiljevati,
saj ne bo vajen potrpežljivosti v stiski. S popuščanjem ne izražamo

otrokom ljubezni, ampak jim z razvajanjem
vsiljujemo odvisnost od
drugih, ko se naučijo
priti do zadovoljitve z
izsiljevanjem in ustrahovanjem.
Širše okolje se takemu vedenju razvajenih
otrok upre, mladostniki
pa se na zahteve okolja
odzovejo z odpori in
agresivnostjo, nemalokrat z zlorabo tobaka,
drog in alkohola.
Takšno vedenje
pomeni moteno ravnovesje v biokemičnem
dogajanju v možganih
in zmanjšano možnost
za procese ozaveščenosti. Naravne poti vzgoje
so tiste, ki upoštevajo
nemoten potek dogajanj v možganih in urijo
pri otrocih zmožnosti
(kompetence), ki jih
spodbujajo k razvoju
zdrave osebnosti.
Predavanje,
ki
traja dve šolski uri, je
namenjeno predvsem
staršem, starim staršem, zanimivo pa je
tudi za vse zaposlene
v vzgoji in izobraževanju.
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KOLEDAR
SEPTEMBER
2013
1. september – 22. NEDELJA MED LETOM,
ANGELSKA, sv. maša
ob 8. in 10. uri, ob 14.
uri večernice;
5. september – ob 19.
uri v župnijski cerkvi
spokorno bogoslužje;
6. september –   prvi
petek v mesecu, obisk
bolnikov;
7. september – od
17.–19 ure čaščenje
Najsvetejšega in spovedovanje;
8. september – 23. NEDELJA MED LETOM,
MARIJINO ROJSTVO
– MALI ŠMAREN, sv.
maša ob 8. in 10. uri,
ob 14. uri večernice ob
20. uri prva zakonska
skupina;
9. september – sv.
maša ob 18. uri, ob 19.
uri ŽPS;

10. september   – sv.
maša ob 18. uri, ob 19.
uri srečanje birmanskih voditeljev;

20. september – sv.
maša ob 18. uri, po sv.
maši molitvena skupina in srečanje mladine;

12. september – sv.
maša ob 18. uri, ob 19.
uri srečanje s starši 3.
razreda (prvoobhajanci);

21.
september
–
STIČNA MLADIH, od
16.–18. ure čaščenje
Najsvetejšega in spovedovanje;

13. september – sv.
maša ob 18. uri, po sv.
maši molitvena skupina, ob 19. uri srečanje
mladine;

22. september – 25.
NEDELJA MED LETOM, sv. maša ob 8.
in 10. uri (tedaj SV.
KRST), ob 14. uri večernice;

14. september – POVIŠANJE SV. KRIŽA,
od 16.–18. ure čaščenje
Najsvetejšega   in spovedovanje, sv. maša ob
18. uri;
15. september – 24.
NEDELJA MED LETOM, sv. maša ob 8.
in 10. uri, ob 14. uri
večernice, ob 20. uri 2.
zakonska skupina;
16. september – ob
20. uri priprava na sv.
krst – spokorno bogoslužje;
17. september – ob
18. uri sv. maša, nato
kateheza za birmance
in starše;

24. september – sv.
maša ob 18. uri, ob 19.
uri srečanje birmancev in staršev;
27. september – po
sv. maši molitvena skupina, ob 19. uri srečanje mladine;
28. september – od
16.–18. ure   čaščenje
Najsvetejšega in spovedovanje;
29. september – 26.
NEDELJA MED LETOM, sv. maša ob 8.
in 10. uri, ob 14. uri
večernice; ob 20. uri 4.
zakonska skupina.

Na mali šmaren 8. 9. začnemo veroučno leto,
zato bodo večerne maše med tednom ob 18. uri.
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