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ÖÖ verouk

ÖÖ farno romanje

ÖÖ rio

ÖÖ družina

v Tej ŠTeviLki:

Letnik 33, št. 09
SePTemBer 2013

GospodÖ nasÖ vabi,Ö
najÖ bomoÖ sejalciÖ Bož-
jeÖ besedeÖ inÖ graditeljiÖ
BožjegaÖ kraljestvaÖ vsi:Ö
duhovniki,Ö starši,Ö ka-
tehetiÖ inÖcelotnoÖobče-
stvo,Ö kajtiÖ samoÖ takoÖ
bomoÖ lahkoÖ mladeÖ
navduševaliÖzaÖduhov-
neÖvrednoteÖinÖkrščan-
skoÖživljenje.

ZAČETEK NOVEGA VEROUČNEGA 
IN PASTORALNEGA LETA

SEJALEC JE ŠEL SEJAT  (Mr 4,3)

PrilikaÖ oÖ sejalcuÖ
inÖ semenuÖ nasÖ obÖ za-
četkuÖ novegaÖ verouč-
negaÖ inÖ pastoralnegaÖ
letaÖ dramiÖ inÖ kliče,Ö daÖ
seÖ plemenitegaÖ inÖ po-
membnegaÖ vzgojnegaÖ
delaÖ nikoliÖ neÖ naveli-
čamo.ÖNajÖJezus,ÖBožjiÖ
sejalec,Ö spremljaÖ inÖ
blagoslavljaÖnašeÖdelo!

 Župnik Janez 
Kompare

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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NaslovÖtegaÖzapisaÖ
jeÖvzetÖizÖzgibankeÖpro-
gramaÖletošnjegaÖfarne-
gaÖromanja,ÖkiÖjeÖvabilaÖ
naÖ romanjeÖ vÖ družbiÖ
sÖ trnovskoÖ župnijo,Ö vÖ
krajeÖ podÖ Pohorjem.Ö
PredÖ odhodomÖ smoÖ
vÖ domačiÖ farniÖ cerkviÖ
moliliÖvÖprošnjiÖzaÖsreč-
noÖ pot,Ö seÖ priporočiliÖ
svetnikomÖ vÖ varstvoÖ
inÖseÖvÖdvehÖavtobusihÖ
odpeljaliÖ našemuÖ ciljuÖ
naproti.

OsrednjiÖ dogodkiÖ
našegaÖ romanjaÖ soÖ seÖ
odvijaliÖ vÖ občiniÖ Vita-
nje,ÖkiÖležiÖpodÖjužnimiÖ
obronkiÖ Pohorja.Ö PredÖ
spokornimÖ bogosluž-
jemÖ namÖ jeÖ tamkajšnjiÖ
župnikÖ p.Ö LojzeÖ CviklÖ
predstavilÖ krajÖ inÖ žu-
pnijo,Ö kiÖ seÖ ponašaÖ
zÖ dvemaÖ čudovitimaÖ
cerkvama.Ö PosebnostÖ
župnijeÖ predstavljaÖ
rabaÖ obehÖ cerkvaÖ vÖ
bogoslužneÖ namene.Ö
VÖ cerkviÖ sv.Ö PetraÖ inÖ
Pavla,ÖkiÖstojiÖvÖsamemÖ
središčuÖ kraja,Ö soÖ sv.Ö
mašeÖvÖzimskemÖčasu,Ö
vÖletnem,ÖkiÖtrajaÖodÖve-
likeÖ nočiÖ doÖ adventa,Ö
paÖsoÖsv.ÖmašeÖvÖcerkviÖ
MatereÖ Božje,Ö kiÖ stojiÖ

LEPO JE BITI SKUPAJ
(župnijsko romanje v letu 2013)

naÖ gričuÖ HribarcaÖ nadÖ
mestom.Ö

SlediloÖ jeÖ spokor-
noÖ bogoslužje,Ö kjerÖ
smoÖ imeliÖ priložnostÖ
zaÖsv.Öspoved.ÖOčiščeniÖ
grehovÖ smoÖ seÖ podaliÖ
vÖ glavnoÖ cerkevÖ Ma-
tereÖ Božje,Ö kjerÖ jeÖ obÖ
somaševanjuÖ duhovni-
kovÖ–ÖbratovÖKompareÖ
–ÖbogoslužjeÖvodilÖmla-
diÖp.ÖMiranÖŽvanut,ÖDJ.Ö
VÖ homilijiÖ jeÖ poudaril,Ö
kakoÖpomembnoÖje,Öka-
kšneÖmisliÖnegujemoÖvÖ
svojihÖglavah.ÖMisel,ÖkiÖ
jiÖdajemoÖprostor,Öobli-
kujeÖnašeÖsrce,ÖkjerÖseÖ
ustvarjajoÖ medsebojniÖ
odnosi,Ö tiÖpaÖsoÖ temeljÖ
zaÖ delovanjeÖ vsakegaÖ
posameznikaÖ inÖ druž-
beÖvÖceloti.ÖNalogaÖnasÖ
kristjanovÖniÖlahka,ÖsajÖ
nasÖ JezusÖ neprestanoÖ
vabi,Ö daÖ seÖ oziramoÖ vÖ
»program«,Ö kiÖ gaÖ dolo-
čajoÖdaroviÖsv.ÖDuhaÖinÖ
siÖ nenehnoÖ sprašuje-
moÖ vestÖ obÖ delovanjuÖ
grešnihÖ nagnjenj.Ö ToÖ
jeÖvÖčasu,ÖkiÖgaÖživimoÖ
šeÖ tolikoÖ težje,Ö kerÖ jeÖ
vabil,ÖdaÖživimoÖpopli-
tveno,Ö kÖ materializmuÖ
inÖpotrošništvuÖnagnje-
noÖživljenjeÖnaÖvsakemÖ

korakuÖvÖizobilju.ÖUče-
njeÖ razločevanjaÖ paÖ jeÖ
zagotovilo,Ö daÖ nasÖ taÖ
zunanji,ÖzavajajočiÖsvetÖ
neÖposrkaÖvaseÖdoÖtisteÖ
točke,Ö kjerÖ naÖ koncuÖ
zagrenjeniÖinÖrazočara-
niÖ ugotovimo,Ö daÖ smoÖ
bistvoÖ svojegaÖ bivanjaÖ
zgrešiliÖ inÖ zamudiliÖ
daneÖpriložnostiÖzaÖdo-
življanje,Ö sprejemanjeÖ
inÖdajanjeÖpraveÖLjube-
zni,ÖdaneÖodÖBoga.

PoÖ sv.Ö mašiÖ nasÖ
jeÖ potÖ vodilaÖ vÖ Kultur-
noÖ središčeÖ evropskihÖ
vesoljskihÖ tehnologijÖ
(KSEVT).

ŽeÖsamaÖstavbaÖvÖ
svojiÖ izvirniÖ oblikiÖ na-
povedujeÖ obiskovalcu,Ö
daÖboÖnotranjostÖodkri-
valaÖ mnogeÖ skrivnostiÖ
inÖ dejstvaÖ oÖ osvajanjuÖ
vesolja.ÖOsrednjiÖlik,ÖkiÖ
gaÖ predstavljaÖ muzej,Ö
jeÖ našÖ rojak,Ö izjemniÖ
človekÖ HermanÖ Potoč-
nikÖ Noordung,Ö raketniÖ
inženir,Ö kiÖ jeÖ tikÖ predÖ
svojoÖ smrtjoÖ vÖ knjigiÖ
ProblemÖvožnjeÖpoÖve-
soljuÖpostavilÖglavninoÖ
konkretnihÖ rešitevÖ bi-
vanjaÖ inÖvožnjeÖpoÖve-
solju.Ö NjegoveÖ zamisliÖ
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soÖ takoÖ izvirne,Ö daÖ soÖ
šeÖ vednoÖ pomembenÖ
navdihÖznanstvenikomÖ
priÖ razvijanjuÖ vesolj-
skegaÖ programa,Ö takoÖ
priÖAmeričanihÖkotÖpriÖ
Rusih.ÖPoÖcentruÖnasÖjeÖ
vodilÖ mladiÖ vodnik,Ö kiÖ
jeÖ vÖ izčrpnemÖ podaja-
njuÖpredstavilÖveličinoÖ
delaÖ Slovenca,Ö kiÖ gaÖ
odkrivamoÖ šeleÖ vÖ za-
dnjemÖčasu.

PoÖ ogleduÖ centraÖ
seÖ jeÖ našeÖ romanjeÖ
prevesiloÖ vÖ drugoÖ po-
lovico.Ö NaÖ kmetiji,Ö kiÖ
sprejemaÖ popotnike,Ö
smoÖ siÖ potešiliÖ lakotoÖ
inÖ seÖ poÖ kosiluÖ odpra-
viliÖ doÖ podružničneÖ
cerkveÖsv.ÖVida.ÖTuÖnasÖ
jeÖsprejelÖpodžupanÖinÖ
namÖ predstavilÖ zgodo-
vinoÖcerkve,ÖpredvsemÖ
paÖprizadevanjaÖdoma-
činovÖ priÖ obnovi,Ö kiÖ
jeÖ karÖ velikÖ zalogajÖ zaÖ
majhnoÖskupnost.ÖNje-

govoÖ sporočiloÖ paÖ jeÖ
govoriloÖoÖvelikiÖpripra-
vljenosti,Ö sodelovanjuÖ
inÖdarovanjuÖvsehÖkra-
janov,Ö sajÖ soÖ soglasnoÖ
odločeni,ÖdaÖdeloÖkljubÖ
krizi,Ö kiÖ pestiÖ večinoÖ
slovenskegaÖ naroda,Ö
končajo.Ö SrečaliÖ smoÖ
seÖ šeÖ zÖ enoÖ zgodboÖ oÖ
uspehu,Ö kiÖ joÖ ustvarjaÖ
srčnostÖinÖsodelovanje,Ö
predvsemÖ paÖ močnaÖ
zavest,Ö daÖ seÖ ohraniÖ
deloÖinÖtrudÖprednikov.Ö

Rogla,Ö zadnjaÖ toč-
kaÖnašegaÖromanja,ÖnasÖ
jeÖ sprejelaÖ kotÖ veliča-
stnaÖ katedralaÖ božjegaÖ
stvarstva.Ö VÖ cerkviÖ zÖ
zanimivoÖ arhitekturnoÖ
zasnovoÖ smoÖ duhovniÖ
delÖ romanjaÖ zaključi-
liÖ zÖ litanijamiÖ MatereÖ
božje,Ö potemÖ paÖ namÖ
jeÖ tamkajšnjiÖ župnikÖ
predstavilÖ toÖ nekajÖ letÖ
staroÖcerkev,ÖedinoÖsa-
kralnoÖ stavboÖvÖSlove-

niji,ÖkiÖniÖlastÖcerkveÖnaÖ
Slovenskem,Ö sajÖ joÖ jeÖ
zgradiloÖpodjetjeÖUniorÖ
izÖZreč.Ö

VÖ jutranjihÖ urah,Ö
koÖsmoÖromanjeÖzačeli,Ö
vremeÖniÖkazaloÖdobrihÖ
obetov.Ö PrekoÖ dnevaÖ
namÖjeÖbiloÖnaklonjenoÖ
doÖ tistihÖ meja,Ö daÖ nasÖ
niÖ močilÖ prepotrebenÖ
dež.Ö ObÖ zaključkuÖ ro-
manjaÖpaÖnasÖjeÖvÖčudo-
vitiÖnaraviÖsvežeÖRogleÖ
pozdraviloÖ sonce.Ö VÖ
njegovihÖ toplihÖ žarkihÖ
smoÖ začutiliÖ Gospoda,Ö
kiÖ jeÖ bilÖ glavniÖ ustvar-
jalecÖ tegaÖ romanja,Ö kiÖ
smoÖgaÖzaključiliÖobÖto-
plih,ÖdišečihÖinÖslastnihÖ
krofihÖ naÖ Trojanah.Ö
Verjamem,Ö daÖ smoÖ le-
gliÖ kÖ počitkuÖ zÖ mislijoÖ
izÖnaslova:Ö»lepoÖjeÖbitiÖ
skupaj«.

Metoda G.
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spremenila,Ö koÖ semÖ
naÖ nekemÖ srečanjuÖ
katoliškihÖ študentovÖ
izvedel,Ö daÖ boÖ soča-
snoÖ zÖ mladinskimÖ
dogodkomÖ vÖ BrazilijiÖÖ
potekaloÖ podobnoÖ
srečanjeÖ naÖ Slova-
škemÖvÖmestuÖRužom-
berok,Ö namenjenoÖ
predvsemÖ mladimÖ izÖ
SrednjeÖ Evrope,Ö kiÖ siÖ
zaradiÖdenarneÖstiskeÖ
nisoÖ mogliÖ privoščitiÖ
udeležbeÖnaÖdogodkuÖ
naÖ drugiÖ straniÖ Ocea-
na.Ö PolegÖ osrednjegaÖ
srečanjaÖ vÖ omenje-
nemÖmestu,ÖkiÖmeÖpoÖ
imenuÖ spominjaÖ naÖ
našÖ Žužemberk,Ö paÖ
soÖ bileÖ vÖ načrtuÖ tudiÖ
različneÖ delavniceÖ
zaÖ mlade.Ö OdvijaleÖ
najÖbiÖseÖpoÖrazličnihÖ
krajihÖ naÖ Slovaškem,Ö
inÖ sicerÖ petÖ dniÖ predÖ
začetkomÖ programa,Ö
enaÖizmedÖnjihÖpaÖnajÖ
biÖ bilaÖ tudiÖ naÖ Ma-
džarskem.Ö IzÖ Sloveni-
jeÖseÖnasÖjeÖprotiÖ»Slo-
vensku«,ÖkotÖSlovaškoÖ
imenujejoÖ domačini,Ö
odpraviloÖ vsegaÖ sku-
pajÖnekajÖprekoÖdeset.Ö
NaÖ potiÖ staÖ nasÖ spre-
mljalaÖ dvaÖ slovenskaÖ
jezuita,Ö inÖ kerÖ semÖ siÖ

VÖpreteklostiÖsemÖ
bilÖžeÖnaÖpetihÖsvetov-
nihÖ dnevihÖ mladih,Ö
začenšiÖ sÖ tistimÖ vÖ
Rimu,ÖpaÖpotemÖvÖTo-
rontu,Ö natoÖ vÖ Kölnu,Ö
SydneyjuÖinÖnazadnjeÖ
vÖ Madridu.Ö VsakoÖ
izmedÖ tehÖ romanjÖ jeÖ
biloÖnekajÖposebnega,Ö
izkušnjaÖ polnaÖ nepo-
zabnihÖ doživetij,Ö no-
vihÖ poznanstevÖ sÖ ce-
legaÖ sveta,Ö spominovÖ
naÖ vseÖ tisteÖ naravneÖ
inÖ kulturneÖ znameni-
tostiÖ terÖ navsezadnjeÖ
tudiÖ velikoÖ duhovnoÖ
bogastvo,Ö priložnostÖ
zaÖ okrepitevÖ vere.Ö
InÖ pravÖ zaradiÖ vsegaÖ
tega,Ö semÖ žeÖ naÖ sve-
tovnemÖ dnevuÖ mla-
dihÖ vÖ MadriduÖ resnoÖ
razmišljalÖoÖšeÖeniÖpo-
dobniÖ izkušnjiÖ vÖ RiuÖ
deÖJaneiru.ÖKerÖpaÖseÖ
jeÖtaÖpodvigÖizkazalÖzaÖ
prevelikÖ finančniÖ za-
logaj,Ö semÖ sprevidel,Ö
daÖ tokratÖ sÖ papežem,Ö
milijoniÖ mladihÖ inÖ
vsemÖ drugimÖ karÖ šeÖ
spadaÖ zravenÖ pačÖ neÖ
boÖ nič.Ö TakoÖ semÖ šeÖ
predÖ polÖ letaÖ name-
ravalÖ časÖ svetovnegaÖ
dnevaÖ mladihÖ preži-
vetiÖdoma.ÖStvarÖseÖjeÖ

DELČEK SONČNEGA RIA V »SLOVENSKIh« TATRAh 

ediniÖ izbralÖ delavni-
coÖ naÖ Madžarskem,Ö
nasÖ jeÖpotÖzaneslaÖdoÖ
Budimpešte,ÖkjerÖsemÖ
seÖ razšelÖ sÖ slovenskoÖ
skupinoÖ inÖ seÖ zÖ vla-
komÖ podalÖ naÖ vzhodÖ
protiÖ mestuÖ Miskolc.Ö
VsoÖ potÖ semÖ razmi-
šljalÖ oÖ tem,Ö kajÖ lahkoÖ
odÖ srečanjaÖ pričaku-
jem,ÖkogaÖbomÖsrečalÖ
vÖtistemÖkraju,ÖkakšneÖ
noveÖ izkušnjeÖ miÖ boÖ
prinesloÖ naslednjihÖ
nekajÖ dni.Ö ObÖ priho-
duÖ semÖ bilÖ nastanjenÖ
vÖ jezuitskiÖ univerzi.Ö
NašÖ programÖ staÖ vo-
dilaÖ dvaÖ madžarskaÖ
jezuita.Ö UdeleženciÖ
smoÖ biliÖ izÖ Madžar-
ske,ÖSlovaške,ÖLitveÖinÖ
Slovenije.Ö PestraÖ dru-
ščina.Ö NekajdnevnoÖ
skupnoÖ bivanjeÖ vÖ Mi-
skolcuÖ namÖ jeÖ prine-
sloÖ čudoviteÖ izkušnjeÖ
sÖ tamkajšnjimÖ rom-
skimÖ prebivalstvom,Ö
predvsemÖ otroki,Ö kiÖ
soÖpogostoÖpotisnjeniÖ
obÖrobÖdružbeÖinÖpre-
puščeniÖ precejÖ bedniÖ
usodiÖ životarjenjaÖ vÖ
starihÖ socialističnihÖ
blokovskihÖ naseljih.Ö
RomskiÖ otrociÖ soÖ nasÖ
biliÖ silaÖ veseli.Ö VsakÖ
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danÖ smoÖ seÖ zÖ njimiÖ
lovili,Ö skrivaliÖ poÖ
parku,Ö skupajÖ obedo-
valiÖ inÖ počeliÖ šeÖ vseÖ
mogočeÖ drugeÖ stva-
ri.Ö ZameÖ paÖ jeÖ imeloÖ
velikoÖ vrednostÖ tudiÖ
spoznavanjeÖ drugihÖ
izÖ našeÖ narodnostnoÖ
heterogeneÖ skupineÖ
animatorjev.ÖPoÖnekajÖ
dnehÖ smoÖ zapustiliÖ
MiskolcÖ inÖseÖnapotiliÖ
protiÖ madžarskiÖ meji,Ö
potemÖ paÖ nadaljevaliÖ
potÖdoÖslovaškegaÖme-
staÖ Košice,Ö kjerÖ smoÖ
spotomaÖ »pobrali«Ö
skupino,Ö kiÖ seÖ jeÖ tehÖ
nekajÖdni,ÖkoÖsmoÖmiÖ
igraliÖnogometÖnaÖson-
cuÖaliÖseÖloviliÖzÖotroci,Ö
risalaÖ ikone.Ö OdÖ tamÖ
smoÖ nadaljevaliÖ potÖ
protiÖ našemuÖ cilju.Ö
RužomberokÖ jeÖ prije-
tnoÖ srednjeevropskoÖ
mestece,Ö kiÖ poÖ veli-
kostiÖ zaÖ spoznanjeÖ
presegaÖ Maribor.Ö Po-
legÖklasičnegaÖstaregaÖ
mestnegaÖjedraÖjeÖtamÖ
omembeÖ vrednaÖ šeÖ
katoliškaÖ univerza,Ö
katereÖ rektorjaÖ semÖ
imelÖceloÖčastÖspozna-
ti.Ö PoÖ roduÖ jeÖ Poljak.Ö
NenehnoÖ seÖ jeÖ hva-
lil,Ö daÖ poznaÖ našegaÖ
predsednikaÖ BorutaÖ
PahorjaÖinÖdaÖjeÖžeÖpo-
vabljen,ÖdaÖgaÖvÖjeseniÖ

tudiÖ obišče.Ö RomarjiÖ
smoÖ biliÖ nastanjeniÖ
vÖ staremÖ srednjeve-
škemÖ samostanu,Ö vÖ
marsičemÖ precejÖ po-
dobnemÖ tistemuÖ priÖ
nasÖ vÖ Stični.Ö TuÖ semÖ
seÖ ponovnoÖ srečalÖ
zÖ rojaki.Ö TistiÖ večerÖ
smoÖpreživeliÖvÖTrlen-
skiÖ doliniÖ –Ö srednjihÖ
Tatrah,ÖgorahÖvÖbližiniÖ
mesta.Ö PolegÖ žeÖ ome-
njenihÖ narodnostiÖ paÖ
soÖ seÖ tuÖ znašliÖ tudiÖ
ČehiÖ inÖ celoÖ Romu-
ni.Ö SledilaÖ jeÖ skupnaÖ
evharistija,Ö paÖ Ö pred-
stavitevÖ posameznihÖ
delavnicÖ inÖ nekakšenÖ
piknikÖ zÖ golažem,Ö
poÖ vsemÖ paÖ šeÖ nekajÖ
drugihÖ aktivnosti.Ö
PreostaleÖ dneveÖ smoÖ
imeliÖ programÖ vÖ nekiÖ
mestniÖ telovadnici,Ö

kiÖ jeÖ vključevalÖ sv.Ö
maše,Ö paÖ nekakšneÖ
kulturneÖ prireditveÖ
podobneÖ brazilskimÖ
plesomÖ aliÖ karneva-
lomÖ inÖ celoÖ govoreÖ
različnihÖ cerkvenihÖ
dostojanstvenikov.Ö
PogrešalÖ semÖ petje,Ö
predvsemÖtakšno,ÖkotÖ
gaÖ priÖ nasÖ poznamoÖ
naÖduhovnihÖvajahÖinÖ
vsakoletnemÖsrečanjuÖ
mladihÖ vÖ Stični.Ö TudiÖ
vÖ RužomberokuÖ semÖ
večinoÖ časaÖ ostajalÖ sÖ
skupinoÖ izÖ Miskolca,Ö
kiÖ joÖ jeÖ najboljÖ pove-
zovalaÖ vsakodnevnaÖ
refleksija,Ö delitevÖ iz-
kušenjÖzÖdrugimiÖčlaniÖ
skupine.ÖÖÖÖÖÖ

Domen
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vrednostneÖ sodbe,Ö
tudiÖ naÖ vrednotenjeÖ
lastnihÖ vrednostnihÖ
sodb,Ö kajÖ odÖ tradici-
onalnihÖ pogledovÖ naÖ
družinoÖdanesÖneÖzdr-
žiÖ več.Ö OdÖ izvoljenihÖ
predstavnikovÖ državeÖ
paÖ pričakujemÖ preu-
darnejšeÖ poznavanjeÖ
našihÖ družbenihÖ raz-
mer.Ö NeÖ verjamemÖ
namreč,Ö daÖ izrečeneÖ
sodbeÖsloneÖnaÖresnihÖ
ocenah.Ö

SpoštovanaÖ go-
spaÖ AlenkaÖ BratušekÖ
jeÖ vendarÖ predsedni-
caÖ vsehÖ Slovencev,Ö
tudiÖ tistihÖ sÖ tradici-
onalnimiÖ poglediÖ naÖ
družinoÖinÖtehÖniÖtakoÖ
malo.

KotÖ zanimivoÖ
dejstvoÖseÖmiÖzdiÖsko-
rajÖ istočasen,Ö sicerÖ
spoštljivÖ obiskÖ gospeÖ
predsedniceÖ priÖ no-
vemÖ svetemÖ očetuÖ
Frančišku.Ö Dvomim,Ö
daÖ staÖ medÖ pogovo-
romÖnačelaÖvprašanjaÖ
oÖsodobnihÖvrednotahÖ
družbe,ÖšeÖposebnoÖti-
stih,ÖkiÖsoÖtemeljÖnašeÖ
krščanskeÖkulture.

PaÖ vendarÖ jeÖ tre-
baÖ rečiÖ (povzemamÖ
besedeÖKarlaÖJosephaÖ
Ratzingerja,ÖVeraÖinÖži-

vljenjeÖvÖnašemÖčasu,Ö
Ljubljana,Ö 2003),Ö daÖ
dostojanstvuÖ člove-
škegaÖ življenjaÖ ustre-
zaÖ samoÖ resničnoÖ
trdenÖ prostorÖ zvesto-
be,ÖneÖ leÖzÖoziromÖnaÖ
medsebojnoÖ odgo-
vornostÖ partnerjev,Ö
temvečÖ tudiÖ gledeÖ
odgovornostiÖ doÖ pri-
hodnostiÖ otrok,Ö kiÖ izÖ
zvezeÖ izhajajo.Ö VÖ temÖ
smisluÖ zakonÖ nikoliÖ
niÖ leÖ zasebnaÖzadeva,Ö
temvečÖ imaÖ javen,Öso-
cialenÖznačaj.

PriznajmoÖ si,Ö daÖ
seÖ danesÖ mnogimÖ žeÖ
vsiljujeÖ misel,Ö najÖ biÖ
dejanskoÖ skleniliÖ za-
konÖ aliÖ paÖ rajeÖ živeliÖ
partnerskoÖživljenjeÖvÖ
boljÖ aliÖ manjÖ ohlapniÖ
zvezi.Ö TudiÖ priÖ nasÖ taÖ
»modernizem«Ö osvajaÖ
posamezneÖ sredine,Ö
šeÖposebnoÖtiste,ÖkiÖži-
vijoÖvÖgmotnoÖmočnej-
šihÖ sredinah.Ö PropadÖ
vrednotÖ greÖ takoÖ da-
leč,Ö daÖ vÖ posameznihÖ
okoljihÖ žeÖ narekujejoÖ
podcenjujočÖ odnosÖ
doÖ tistih,Ö kiÖ ostajajoÖ
zvestiÖ »starim«Ö vre-
dnotam,ÖnaÖkaterihÖšeÖ
sloniÖnašaÖdružina.

Pavel Mihevc

O KAKŠNIh 
POGLEDIh NA 
DRUžINO NAJ 
GOVORIMO 
DANES?

PredrznostÖ je,Ö
spotaknitiÖseÖobÖmne-
njeÖ našeÖ predsedniceÖ
vlade,Ö miÖ lahkoÖ poo-
čitaÖmarsikdo.ÖVendarÖ
siÖ neÖ moremÖ kaj,Ö daÖ
neÖ biÖ povzelÖ samoza-
vestno,ÖkarÖvseÖvednoÖ
povedanegaÖ predÖ ne-
kajÖdneviÖnaÖnašiÖTV.

SicerÖ spoštova-
naÖ predsednicaÖ slo-
venskeÖ vlade,Ö gospaÖ
AlenkaÖ Bratušek,Ö
katereÖ deloÖ pozornoÖ
spremljam,ÖmeÖvednoÖ
pogostejeÖ preseneča.Ö
NeÖsamoÖnjenaÖretori-
ka,Ö tudiÖ javnoÖdajanjeÖ
vrednostnihÖ sodbÖ oÖ
vlogiÖ sodobneÖ druži-
ne,Ö zlastiÖ vÖ zadnjemÖ
času,Ö meÖ preseneča-
jo.Ö NjenaÖ jeÖ trditev,Ö
»daÖ tradicionalniÖ po-
gledÖnaÖdružinoÖvÖtehÖ
časihÖ neÖ zdržiÖ več.«ÖÖ
»KakšenÖpa?«ÖSeÖvpra-
šam.

NajbržÖ živivaÖ
vsakÖ vÖ svojemÖ dru-
gačnemÖ okoljuÖ najineÖ
isteÖ deželice,Ö vsakÖ sÖ
svojimiÖ poglediÖ naÖ
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»Človek naj ne živi samo od kruha,  
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (mt 4,4)

PreBirajmo Božjo BeSedo SkuPaj

BranjeÖSvetegaÖpi-
smaÖjeÖenaÖnajodličnej-
šihÖpotiÖdoÖBoga.ÖSvetoÖ
pismoÖjeÖživaÖBožjaÖbe-
sedaÖ –Ö jeÖ živiÖ Kristus,Ö
kiÖ poÖ branjuÖ inÖ poslu-
šanjuÖ vstopaÖ vÖ našeÖ
srceÖinÖvÖnašegaÖduha,Ö
gaÖ zdravi,Ö osvobajaÖ inÖ
poživlja,Ö vanjÖ prinašaÖ
lučÖ inÖ toplino,Ö gaÖ na-
polnjujeÖ zÖ ljubeznijo,Ö
veseljemÖinÖmirom.

VÖbibličniÖskupiniÖ
bomoÖskupajÖbrali,Öpre-

mišljevaliÖ inÖ moliliÖ zÖ
BožjoÖbesedo.ÖObÖspo-
znavanjuÖ ozadjaÖ sve-
topisemskihÖ besedilÖ
bomoÖspoznavaliÖSvetoÖ
pismoÖnaÖnovÖnačinÖinÖ
poglabljaliÖsvojoÖvero.

SrečanjaÖ bibličneÖ
skupineÖ bodoÖ vÖ knji-
žniciÖ doma marije in 
marteÖ (2.Ö nadstropje)Ö
vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecuÖ poÖ

večerniÖsvetiÖmaši.

UvodnoÖ srečanjeÖ
boÖ vÖ sredo,Ö 18. sep-
tembra 2013,ÖpoÖsvetiÖ
maši.Ö DobimoÖ seÖ predÖ
vhodomÖ vÖ JožefovoÖ
dvorano.

Vabljeni,ÖdaÖseÖmiÖ
pridružiteÖ priÖ odkriva-
njuÖbogastva,ÖkiÖseÖskri-
vaÖ vÖ knjigiÖ vsehÖ knjigÖ
–ÖSvetemÖpismu.

Špela Fortuna

 BLAGOSLOVLJEN ZAKLJUČEK

VÖ mesecuÖ julijuÖ
inÖavgustuÖseÖjeÖnaÖraz-
ličnihÖ lokacijahÖ vsakÖ
ponedeljekÖ pojavljalaÖ
»procesija«ÖvozičkovÖinÖ
spremljevalcev.ÖPridneÖ
uslužbenkeÖ žeÖ nekajÖ
letÖ organizirajo,Ö daÖ seÖ
oskrbovanceÖ Ö DomaÖ
MarijeÖinÖMarteÖpeljeÖkÖ
raznimÖdružinam,ÖkiÖsoÖ
pripravljeneÖ toÖ proce-
sijoÖ sprejeti,Ö pogostitiÖ
inÖ jimÖ nareditiÖ lepoÖ
dopoldne.ÖMeniÖjeÖbiloÖ
povsodÖ lepoÖ inÖ doma-
če,Ö aÖ najboljÖ doživetoÖ
jeÖ biloÖ vÖ Grampovčni-

ku,Ö zatoÖ kerÖ soÖ seÖ poÖ
dolgemÖčasuÖsrečaliÖso-
sedjeÖinÖnekdanjiÖsode-
lavciÖ KLI-ja.Ö TamÖ smoÖ
imeliÖvsiÖsolzneÖoči.

VseÖdružineÖsoÖseÖ
zeloÖ potrudile,Ö daÖ jeÖ
vsakaÖpoÖsvojeÖpričara-
laÖlepoÖdopoldne,ÖpekleÖ
soÖ ocvirkovko,Ö kiÖ namÖ
jeÖšlaÖvsemÖvÖslastÖaliÖpaÖ
nakupiliÖnajboljšeÖpeci-
vo.Ö TudiÖ prostovoljcevÖ
jeÖbiloÖvednoÖdovolj,ÖdaÖ
niÖnihčeÖostalÖdoma,ÖčeÖ
jeÖ kdoÖ leÖ hotel,Ö daÖ od-
potujeÖzÖnami.

ZaÖ zadnjeÖ takoÖ
romanjeÖ jeÖ poskrbelÖ
Gospod,ÖkerÖnamÖjeÖzaÖ
konecÖ namestoÖ vroče-
gaÖ soncaÖ poslalÖ tolikoÖ
kapljicÖdežja,ÖdaÖjeÖbiloÖ
ravnoÖpravÖzaÖžegenÖinÖ
miÖsmoÖrazumeli,ÖdaÖsoÖ
biliÖ vsiÖ ponedeljkiÖ bla-
goslovljeni.

VsemÖ hvalaÖ zaÖ
organizacijo,Ösodelova-
nje,ÖsprejemÖinÖskupnoÖ
druženje!Ö

LepoÖjeÖbilo!

M. K.
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ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

VÖnedeljo,Ö8. septembra 2013,ÖbomoÖsÖsvetoÖmašoÖobÖ10. uri začeliÖvero-
učnoÖleto,ÖnaÖkateroÖsteÖpovabljeniÖvsiÖveroučenciÖinÖstarši.

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 ve-
rouka v 6. razredu.
vpis otrok v vse ostale razrede bo od 9. do 12. 9. 2013 po rednem 
urniku.

OtrokaÖkÖveroukuÖvpišeteÖstarši,ÖsajÖjeÖpolegÖvpisaÖtoÖtudiÖpriložnostÖ
zaÖsrečanjeÖotrok,ÖstarševÖinÖkateheta.

ObÖ vpisuÖ bosteÖ poravnaliÖ prispevekÖ zaÖ stroškeÖ (10Ö eur),Ö sÖ katerimÖ
bomoÖvsajÖdelomaÖpokriliÖstroškeÖelektrike,ÖogrevanjaÖinÖčiščenjaÖverouč-
nihÖprostorov.

ObÖvpisuÖbosteÖlahkoÖkupiliÖtudiÖučbenikeÖinÖdelovneÖzvezkeÖ(ceneÖsoÖ
zapisaneÖvÖtabeli).

ObÖ vpisuÖ najÖ otrociÖ vrnejoÖ podpisanaÖ spričevala.Ö Spričevala,Ö kiÖ jihÖ
otrociÖšeÖnisoÖdvignili,ÖlahkoÖstaršiÖpodpišejoÖobÖvpisuÖkÖverouku

uČBeniki in deLovni ZveZki
(CeneÖučbenikovÖsoÖzaokrožene;ÖrazlikoÖbomoÖporabiliÖzaÖnakupÖ
didaktičnihÖpripomočkov,ÖkiÖjihÖpotrebujemoÖpriÖverouku).

razred učbeniki in delovni zvezki Cena

1. del.ÖzvezekÖPraznujmoÖinÖseÖveselimo 6ÖEUR

2. del.ÖzvezekÖPraznujmoÖzÖJezusom 8ÖEUR

3. učbenikÖHodimoÖzÖJezusomÖ
delovniÖzvezekÖHodimoÖzÖJezusom

8ÖEURÖ
4ÖEUR

4. učbenikÖPotÖvÖsrečnoÖživljenje
delovniÖzvezekÖPotÖvÖsrečnoÖživljenje

8ÖEURÖ
4ÖEUR

5. učbenikÖZnamenjaÖnaÖpotiÖkÖBoguÖ
delovniÖzvezekÖZnamenjaÖnaÖpotiÖkÖBogu

8ÖEURÖ
4ÖEUR

6. poÖdogovoru

7. delovniÖučbenikÖPraznujemoÖcerkvenoÖleto 10ÖEUR

8. učbenikÖPridiÖSvetiÖDuh 8ÖEUR

9. niÖučbenika /

VÖprimeru,ÖdaÖneÖbiÖmogliÖporavnatiÖstroškovÖprispevkaÖterÖnakupaÖučbenikaÖ
inÖdelovnegaÖzvezka,ÖseÖoglasiteÖpriÖžupnikuÖJanezuÖKomparetu..



Farni list

9

urnik verouka Za ŠoLSko LeTo 2013/14

dan ČaS
veLika

uČiLniCa kaTeHeT
maLa

uČiLniCa kaTeHeT žuPniŠČe kaTeHeT

Pon

14. uri 3. razred župnik

16. uri 4. razred d. Turk 3. razred župnik

17. uri 9. razred k. nagode

14. uri birmanci m. Gradišek

Tor 15. uri birmanci m. Gradišek

16. uri 5. razred a. Cergolj

Sre

14. uri birmanci m. Gradišek

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

PeT 14. uri 1. razred n. malavašič

razred ime in priimek Telefon elektronski naslov

1. VidaÖTroštÖVidic 041Ö970Ö852 vida.trost.vidic@gmail.com

1.Ö NevenkaÖMalavašič 051Ö688Ö955 neva.malavasic@gmail.com

2. SonjaÖMihelčič 040Ö733Ö369 sonja.mihelcic@gmail.com

3. župnikÖJanezÖKompare 051Ö376Ö694 info@dmm.si

4.Ö DarijaÖTurk 040Ö616Ö183 darijaturk.turk4@gmail.com

4. NatašaÖPejič 040Ö463Ö889 pejicna@gmail.com

5.Ö NatalijaÖMezeg 040Ö416Ö271 aleksander.mezeg@gmail.com

6. AndrejaÖCergolj 031Ö222Ö606 andreja.cergolj@kabelnet.net

6.Ö RafaelÖKiedzerski 031Ö299Ö079 xrafix@gmail.com

7.Ö ŠpelaÖFortuna 041Ö334Ö290 spela.for@gmail.com

8.Ö MetodaÖGradišek 031Ö839Ö126 metoda.gradisek@t-2.net

9. KlemenÖNagode 041Ö545Ö131 klemen.nagode@amis.net

kaTeHeTi
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖinÖSocialnegaÖtednaÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

RAJSKO OTROŠTVO –  
PEKLENSKO MLADOSTNIŠTVO 

 

četrtek, 26. Septembra, ob 20. uri
v jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

GostÖvečeraÖbo

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 kate-
rim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
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Živimo v burnih 
časih hitrega razvoja 
tehnologije, ki naj bi 
omogočila ljudem manj 
naporno življenje, a 
smo zaradi čedalje 
večje odvisnosti od 
tehnologije zanema-
rili osnovno človeško 
poslanstvo, ki pomeni 
odvisnost od lastne pa-
meti in modrosti.

Tehnologija nam 
omogoča boljše bi-
vanjske pogoje, manj 
fizičnih naporov, daljše 
življenje, ne more pa 
zagotoviti njegove ka-
kovosti. Ljudje nismo 
(naj ne bi bili) več na-
gonska bitja, ampak 
nas k dejavnostim in 
hotenjem usmerjajo 
čustva. Spodbudo za 
neko dejavnost spro-
žijo čustva nelagodja, 
saj se želi človek že od 
nekdaj znebiti dolgo-
trajnega nelagodja. Če 
nelagodja ni, ni težnje 
po dejavnosti oz. po-
trebe 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 odpove-
dovanja) določenim 
hotenjem oz. željam. 
Odlaganje teženj pome-
ni čustveno napetost in 
nelagodje, ki jo pojmu-
jemo kot frustracijo in 
je pobudnik za večjo 
možgansko dejavnost 
oz. za dvig akcijske-
ga potenciala živčnih 
celic ter s tem za oza-
veščenost nastalega 
dogajanja. Šele ozave-
ščenost 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 to-
rej človek – dotlej je še 
vedno sesalec.

Če je vzgoja per-
misivna in dopušča 
otroku že v zgodnjem 
otroštvu takojšnjo za-
dovoljitev določenih 
potreb ali želja, se bo 
otrok naučil izsiljevati, 
saj ne bo vajen potrpe-
žljivosti v stiski. S popu-
ščanjem ne izražamo 

Povzetek predavanja
otrokom ljubezni, am-
pak jim z razvajanjem 
vsiljujemo odvisnost od 
drugih, ko se naučijo 
priti do zadovoljitve z 
izsiljevanjem in ustra-
hovanjem.

Širše okolje se take-
mu vedenju razvajenih 
otrok upre, mladostniki 
pa se na zahteve okolja 
odzovejo z odpori in 
agresivnostjo, nemalo-
krat z zlorabo tobaka, 
drog in alkohola.

Takšno vedenje 
pomeni moteno ravno-
vesje v biokemičnem 
dogajanju v možganih 
in zmanjšano možnost 
za procese ozaveščeno-
sti. Naravne poti vzgoje 
so tiste, ki upoštevajo 
nemoten potek doga-
janj 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 star-
šem, zanimivo pa je 
tudi za vse zaposlene 
v vzgoji in izobraževa-
nju.
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. september –Ö22. ne-
deLja med LeTom, 
anGeLSka, sv.Ö mašaÖ
obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö obÖ 14.Ö
uriÖvečernice;

5. september –ÖobÖ19.Ö
uriÖ vÖ župnijskiÖ cerkviÖ
spokornoÖbogoslužje;

6. septemberÖ –Ö Ö prviÖ
petekÖvÖmesecu,ÖobiskÖ
bolnikov;

7. septemberÖ –Ö odÖ
17.–19Ö ureÖ čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

8. september  – 23. ne-
deLja med LeTom, 
marijino rojSTvo 
– maLi Šmaren, sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ14.ÖuriÖvečerniceÖobÖ
20.Ö uriÖ prvaÖ zakonskaÖ
skupina;

9. septemberÖ –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ18.Öuri,ÖobÖ19.Ö
uriÖŽPS;

10. septemberÖ Ö –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ18.Öuri,ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ birman-
skihÖvoditeljev;

12. september Ö –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ18.Öuri,ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ sÖ staršiÖ 3.Ö
razredaÖ (prvoobhajan-
ci);

13. september –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ18.Öuri,ÖpoÖsv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
na,ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
mladine;

14. september – Po-
viŠanje Sv. križa,Ö
odÖ16.–18.ÖureÖčaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖ Ö inÖ spo-
vedovanje,Ösv.ÖmašaÖobÖ
18.Öuri;

15. september – 24. 
nedeLja med Le-
Tom,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ 10.Ö uri,Ö obÖ 14.Ö uriÖ
večernice,ÖobÖ20.ÖuriÖ2.Ö
zakonskaÖskupina;

16. september  –Ö obÖ
20.Ö uriÖ pripravaÖ naÖ sv.Ö
krstÖ –Ö spokornoÖ bogo-
služje;

17. september  –Ö obÖ
18.Ö uriÖ sv.Ö maša,Ö natoÖ
katehezaÖ zaÖ birmanceÖ
inÖstarše;

20. september  –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ18.Öuri,ÖpoÖsv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
naÖinÖsrečanjeÖmladine;

21. september – 
STiČna mLadiH, odÖ
16.–18.Ö ureÖ čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

22. september  – 25. 
nedeLja med Le-
Tom, sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ 10.Ö uriÖ (tedajÖ SV.Ö
KRST),Ö obÖ 14.Ö uriÖ ve-
černice;

24. septemberÖ –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ18.Öuri,ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ birman-
cevÖinÖstaršev;

27. september Ö –Ö poÖ
sv.ÖmašiÖmolitvenaÖsku-
pina,Ö obÖ 19.Ö uriÖ sreča-
njeÖmladine;

28. september –Ö odÖ
16.–18.Ö ureÖ Ö čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

29. september – 26. 
nedeLja med Le-
Tom,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ 10.Ö uri,Ö obÖ 14.Ö uriÖ
večernice;ÖobÖ20.ÖuriÖ4.Ö
zakonskaÖskupina.

KOLEDAR

SEPTEMBER

2013

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


