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Advent pomeni pričakovanje

Letnik 33, št. 12
DECEMBER 2013

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ ADVENT
ÖÖ PEDRO OPEKA
ÖÖ KARITAS
ÖÖ RAJSKO OTROŠTVO

Advent pomeni
pričakovanje Odrešenika. Bog nam daje
ta čas, da bi usmerili
naše življenje tako na
Njegov zdajšnji prihod
kot na Njegov drugi
prihod ob koncu sveta. V tem svetem času
še posebno gledamo
na Marijo in Svetega
Jožefa, za katera je
advent   – od trenutka
Marijinega oznanjenja
naprej – postal veselo
pričakovanje rojstva
Jezusa. Pričakujemo
božič. Advent je šola
pričakovanja. In s tem
imamo lahko težavo.

Ne znamo več potrpežljivo čakati niti na božič. V trgovinah že zdaj
vidimo božična okrasja. K čemu nas spodbujajo? Ali k temu, da
bi odprli svoja srca
Jezusu Kristusu? Gotovo ne. V takem okolju je težko razumeti,
da mora imeti advent
svoj ritem in svoj red.
Kljub temu velja ta čas
uporabiti za duhovno
pripravo na božič. Na
tej poti priprave nas
Cerkev vabi k bdenju
skupaj z Marijo. Lahko
napravimo tole: pogosteje se udeležujmo

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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svete maše (torej ne
samo v nedeljo, ampak
tudi med tednom), prihajajmo k zakramentu
pokore in sprave, molimo rožni venec s svojo
družino ali v cerkvi,
odločimo se za osebno
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čaščenje Najsvetejšega. Obstaja veliko načinov priprave, potrebne
so le želje.
V tem adventnem
času vam iz srca želim,
da bi vas molitveno
pričakovanje prihoda

Jezusa Kristusa pripeljalo do srečanja z Odrešenikom v božičnem
času. Iz srca vas blagoslavljam.
Duhovni pomočnik
Rafael
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In prišli so k Njemu in se čudili …

Foto: Marjan Verč

Ko sem sredi tedna izvedela, da prihaja v Logatec Pedro
Opeka, sem se začudila. Sklepala sem, da so
se morali nekje nekako
na hitro dogovoriti, saj
pri nedeljskih obvestilih tega obiska še ni
bilo napovedanega*.
V mislih se mi je
odvrtel film o njem, ki
smo ga lahko gledali
lani v božičnih praznikih in se me je zelo
dotaknil. (O popolni
uradni prezrtosti oz.
spanju filmskih kritikov ob gledanju dokumentarca v Sloveniji ne
bom izgubljala besed,
dovolj je vedeti, kako
dobro so ga sprejeli v
tujini in ga tudi večkrat
nagradili.) Poleti sem
prebrala tudi njegov
dnevnik. Torej je čas,
da slovenskega Mojzesa vidim »v živo«.
Nemalo smo bili
presenečeni drug nad
drugim, ko se nas je toliko zbralo. Vse zapar*Pozneje sem izvedela, da si je g. Verč že dolgo prizadeval za obisk, a ga zaradi
patrove zasedenosti niso mogli potrditi. Takoj ko so obisk potrdili, je bil že oznanjen
(v nedeljo pri maši ob osmih še ne, ob desetih pa že. Veliko nas je, ki smo bili obiska
zelo veseli, zato se g. Verču prav lepo zahvaljujem za potrpežljivo vztrajanje.
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kirano okoli cerkve.
Notranjost polna! Hej,
to pa je nekaj!
In potem sv. maša
in njegova ljubka izgovorjava š-jev in č-jev. In
njegove močne roke, ki
mahajo, slavijo, objemajo, tolažijo, blagoslavljajo … In njegovo
srce, ki se še vedno
razveseli vsakega najmanjšega bitja. Si predstavljate, kako se še pri
65-ih podi za žogo!
Njegovo pričeva-
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nje je iskreno. Živo. Še
sam se čudi, kaj dela
Gospod po njegovih
rokah. Popolnoma odkrito spregovori tudi o
strašni teži: ko pogori
cela vas, ko zmanjka
prostora za brezdomce in on sam naroči,
da naj ne sprejmejo
nikogar več. Potem pa
se sam sreča s temi ljudmi in spozna, da se je
prenaglil. Svoje navodilo takoj prekliče. Zame
je to veličina velikih
ljudi!

In zavest, ki jo
je premalo tudi med
kristjani: Vsak otrok
ima pravico do hrane,
preživetja! In jaz (kot
prebujen kristjan) nimam pravice razmetavati svojega denarja
za neumnosti, čeprav
»velja« pravilo, da s
svojim denarjem svobodno
razpolagam.
Vendar
prehitevam:
Ta napredna Evropa (s
Slovenijo vred) otroku
odreka celo pravico
do življenja! Torej do
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Foto: Marjan Verč

hrane še sploh priti
ne more. Kako sprevržena miselnost, ki jo
sprejema večina ljudi
stare celine!
Premišljujem, koliko dobrega lahko naredi en sam človek! Če
… Veliki ČE! In kakšna
je Božja genialnost, ki
je tam sredi krvavih
morij leta 1945 rešila njegovega očeta
prihajajoče smrti. In
odide v Argentino,
se poroči, dobi otro-

ke in eden izmed njih
odide na drugi konec
sveta, na smetišče, in
od tam k nam, ki smo
tudi v popolnem moralnem smetišču, da
nam pove, da še vedno
obstaja upanje. Da nas
Gospod še vedno ali
pa spet na novo kliče
na pravo pot. Da skupaj zmoremo premikati meje omejenosti in
videti v človeku tisto,
kar je v njem najlepše.

leti je bilo pastirjem,
izgubljenimi med kamni in grmičevjem
betlehemskih poljan,
naročeno, naj gredo za
zvezdo. Ali ni bilo tudi
nam naročeno, naj pridemo v cerkev, ker prihaja prerok? Pastirji so
se čudili, ko so videli,
koliko je še drugih pastirjev pri Detetu. Tudi
Marija se je čudila, od
kod ta »sveta« pastirska vojska!

Pred okoli 2000

Tudi mi smo prišli. Naši angeli so se
poslužili telefonov, e
pošte, ust g. župnika in
pomočnika, prijateljev
… Prišli smo, videli,
slišali, se čudili, bili
ganjeni. Tudi darovali
smo: Hvala vsem za
skupaj 6200 EUR, ki pomeni veliko obrokov
riža za male prijatelje).
Sedaj pa je na nas, da
nadaljujemo na mnogotere načine. Vsak s
svojimi darovi v svoji
poklicanosti.
Hvala Gospodu za
novodobnega Mojzesa.
Hvala, da še ni obupal
nad nami.
L. T.

5

Farni list

VERJAMEM VATE
Smo v tednu
KARITAS z geslom
»VERJAMEM VATE«.
Skozi celo leto se je
potrjevalo, da res lahko verjamemo drug v
drugega, posebno kadar drug drugega potrebujemo – in pomoč
pride.
Že v februarju
imamo
dobrodelni
koncert, kjer sodeluje
veliko nastopajočih,
potrebujemo prevoze
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za razvažanje hrane,
imamo veliko skritih
sodelavcev, v katere
verjamemo,
mladi
nam pridno pomagajo
pri izdelavi voščilnic,
bilo jih je več kot 50,
bili so tudi starši, celo
vsa družina.
Tudi pri nabiranju hrane po trgovinah v tednu KARITAS
verjamemo v vas,
kajti s to hrano bomo
pomagali in razvese-

lili kar nekaj družin,
otrok in starejših.
Zakaj   jih pred prihajajočimi prazniki ne
bi vsaj malo razveselili in jim privabili nasmeh na ustnice.
Ker se leto izteka, sodelavci KARITAS vsem darovalcem, vsem, ki nam
kakor koli pomagate
in vsem, ki se na nas
obračate, želimo, da
bi še vedno lahko ver-
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jeli drug v drugega, si
pomagali v stiskah in
znali prisluhniti drug
drugemu. Pri vsem,
kar postorimo, nam
ob strani stojita župnik Janez in duhovni
pomočnik Rafael. Tudi
v njiju verjamemo in
jima obenem želimo
miren blagoslovljen
božič in zdravja v
letu, ki prihaja.
Ob tej priložnosti bi se še enkrat
radi v imenu Karitas
zahvalili otrokom in
staršem, ki so pomagali pri izdelovanju
voščilnic. Ker pa se
bližajo prazniki, vsem
faranom voščimo blagoslovljen božič in
vse dobro v letu 2014.
NAJ
ROJSTVO
JEZUSA
KRISTUSA
PRINESE MIR IN BLAGOSLOV VSEM.
Karitas
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RAJSKO OTROŠTVO – PEKLENSKO MLADOSTNIŠTVO
Predavatelj na
septembrskem
Nikolajevem srečanju
je bil Viljem Ščuka,
zdravnik, specialist
šolske medicine in
psihoterapevt, ki se
je v svoji dolgi karieri
ukvarjal z različnimi
vrstami odvisnosti in
odkloni tako pri otrocih, kot pri odraslih.
Njegova osnovna teza je, da človek
ni več v središču, kot
je bil v humanizmu,
ampak je v središču
denar, ki smo mu
podlegli in ki ga ni
(vsaj za nekatere)
nikoli dovolj. Leonardo da Vinci je narisal
vitruvijskega človeka
obdanega s kvadratom (ki predstavlja
zemeljskost) in krogom (ki predstavlja
Božjo – duhovno
komponento), danes
pa govorimo o bruto
domačem proizvodu,
ki ga mora gospodarstvo iz leta v leto povečevati. V sodobni
neoliberalni družbi
nismo več gospodarji
samih sebe, ampak
potrošniki, ki uživamo, ko trošimo. Izme-
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njava dobrin obstaja
odkar obstaja človeštvo, vendar je od vedno prisotna tudi človeška slabost, da radi
podležemo udobju.
Reklame
subtilno
spodbujajo med potrošniki zavist, tako
da poudarjajo »imeti« in ne »biti«. Zavist
pa vodi v prezir in
odtujevanje. Zato je
neoliberalizem škodljiv za naše zdravje!
Seveda se to zgodi le
nekritičnim potrošnikom, ki nakupujejo
zato, da bi občutili
ugodje, ne zato, ker
bi izdelek zares potrebovali. V nas tli
želja po lasti, slasti in
oblasti. Kapitalistična družba si ne želi
državljanov, ki bi bili
zrele osebnosti, saj je
ljudi, ki razmišljajo s
svojo glavo težko obvladovati kot potrošnike. Hvala Bogu, da
je prišlo do recesije,
saj je vsaka recesija
namenjena razvoju,
da bi se streznili, prebudili iz ugodja, ki
nas ne bogati, ampak
razžira.
Naši

možgani

so po mnenju predavatelja sestavljeni iz
treh nivojev: možgani na dnu (v njih so
zapisane naše najbolj
osnovne
reakcije,
kot je obramba pred
strahom, pri človeku
je ta del možganov
enak kot na primer
pri krokodilu, tukaj
je tudi center za pohlep), srednji možgani (ki so odgovorni za
čustvovanje, odnose)
in možganska skorja
(tisti del možganov,
ki je tipično človeški
in ki lahko nadzira
ostala dva dela možganov, v tem delu
se izoblikuje zavest
o samem sebi). Človeka sestavlja telo,
duša in duh. Troedinost, skladnost vseh
treh zagotavlja, da
takšen človek živi
odgovorno, če pa katerokoli komponento
zanemarjamo, delamo škodo sebi in drugim. G. Ščuka je za
primerjavo povedal
grško fabulo o Zevsu,
Heri (predstavlja duhovnost,
modrost,
spoznanje),
Ateni
(predstavlja dušo, razum, racionalnost) in

Foto: Marjan Verč
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Afroditi (predstavlja
telesnost,
zapeljivost, strast), ki so jih
hotele Erinije spreti z
zlatim jabolkom spora.
Človek je izrazito učeče bitje in temu
je prilagojen tudi naš
živčni sistem. Najprej
devet mesecev rastemo pod maminim srcem, nato pa živimo
še v »zunanji maternici« – maminem naročju – še nadaljnjih
dvanajst
mesecev.
Novorojenčki se naravnost zaljubijo v
svojo mamo in ko ji
zaupajo, se naučijo
prve vrednote – ljubezni. Potem pa pride na vrsto vzgoja, ki
je lahko naravna ali
pa zgrešena. Naravna
vzgoja ni le dajanje,
ampak tudi jemanje
(frustracija). Otrok
naj bo frustriran, naj
hrepeni! Tega, po čemer hrepeni, naj ne
dobi takoj. Možgani
so vznemirjeni, ko
je fiziologija rahlo
v stresu. Če ni nelagodja, se nič ne zgodi (otrok je pasiven,
apatičen). V najnižji
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točki nelagodja (npr.
ko pade sladkor v
krvi), se otrok sam
odloči, da bo prekinil nelagodje. Prej ni
imel dovolj motivacije. Otrok mora hrepeneti po hrani, sicer
se ne bo navadil stresa (brez katerega v
življenju ne gre). Da
obdobje
nelagodja
lažje prenesejo, se v
otrokovih možganih
izločajo endorfini, ki
so naravna, fiziološka
prilagoditev na stres.
Po vloženem trudu
je zelo pomembno,
da je takšen otrok
pohvaljen, saj se bo
tako postopoma naučil, da le trud prinese
pravo zadovoljstvo
(v otrokovih možganih se izloča hormon
zadovoljstva – dopamin). Ob naslednji
nelagodni situaciji se
bo tako lažje odločil
za trud in nelagodje
še lažje prenesel kot
prvič. Današnji razvajeni otroci pa bi
radi, da bi se jim dopamin izločal že na
začetku, brez endorfinov, kar je skregano
z vso logiko narave.
Med takšnimi otroki

in njihovimi starši
zato pogosto ostane
popkovina, premera
25 cm, po kateri teče
»mana«, ne da bi se
bilo potrebno trudili. Otrok, ki ostane v
takšnem navideznem
»raju«, ne napreduje
in ostane vse življenje nesrečen. Zatorej
dovolimo
otrokom
z zaupanjem in ljubeznijo, že v najzgodnejših letih, da
se trudijo in učijo.
Znanja imamo veliko,
velikokrat nam manjka le modrosti, da bi
otroku posredovali
prave vrednote. Z
vzgojo za odpoved in
potrpežljivost lahko
naredimo največ, da
bo na sončni strani
Alp odrastel nov rod
pokončnih in poštenih ljudi, ki bodo
človeka
ponovno
postavili v središče.
Medsebojni odnosi
so namreč kot idrijska čipka, nemogoče
je nitke razparati, ko
so enkrat stkane.
Pripravljalna
ekipa NS
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S 35. seje ŽPS
Na zadnji seji
ŽPS smo večino časa
posvetili
preverbi
(evalvaciji) zadnjega
Farnega dne. Evalvacijo smo opravili po
SWOT - analizi. Na  štiri plakate s štirimi poudarki: tu smo močni,
tu bomo vztrajali; tu
smo šibki, to moramo
spremeniti; priložnosti
(to bi lahko bil ključ
do uspeha); nevarnosti (če tega ne bomo
spremenili, …), je vsak
član zapisal svoja
opažanja in predloge.
Ob napisanem smo se
pogovarjali, povedali
svoje mnenje, iskali
rešitve …

denar in so v vrtcu
že kupili voziček za
prevoz šestih otrok.
Vsem donatorjem se
zahvaljujejo.
Zaposleni
v
Domu Marije in Marte so opozorili, da se
ob večernih (tudi poznih) urah veliko ljudi
vozi z dvigalom, kar je
za oskrbovance doma
zelo moteče. Vse, ki se
ob večerih zadržujejo
v medgeneracijskem
domu prosijo, naj ne
uporabljajo dvigala.
Petra Rok

KOLEDAR
DECEMBER
2013
1. december – 1. ADVENTNA NEDELJA,
sv. maša ob 8. in 10.
uri; blagoslov adventnih vencev, ob 14. uri
večernice;   ob 20. uri
zakonska skupina; kateheze za mladino in
odrasle;
2. december – sv.
maša ob 18. uri; po sv.
maši skupina Karitas
in kateheti;

Predstavnik
skavtov je poročal,
da se je na skavtskem
orientacijskem
tekmovanju JAKEC, ki je
19. in 20. oktobra potekalo v naši župniji,
zbralo 600 skavtov iz
vse Slovenije. Logaški
skavti so z izpeljavo
srečanja zelo zadovoljni.

3. december – sv.
maša ob 18. uri po sv.
maši voditelji birmanskih skupin; 3. december - ob 18.30 srečanje
biblične skupine v
knjižnici Doma Marije
in Marte;

G. župnik je povedal, da je svetu
staršev Miklavževega
vrtca uspelo zbrati

4. december – sv.
maša ob 18. uri; ob 20.
uri kateheza za mladino in odrasle;
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5. december – ob 19. uri
spokorno bogoslužje in
spoved; Miklavžev večer;
6. december – sv. Nikolaj, goduje naš farni
zavetnik, prvi petek –
obisk bolnikov na domu;
sv. maša ob 18. uri;  po sv.
maši molitvena skupina;
ob 19. uri srečanje mladine;
7. december – od 16. do
18. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
8. december – 2. ADVENTNA NEDELJA – BREZMADEŽNO SPOČETJE,
sv. maša ob 8. in 10. uri;
ob 14. uri večernice; ob
19. uri srečanje 2. zakonske skupine;
9. december – ob 19. uri
srečanje ŽPS;

15. december – 3. ADVENTNA NEDELJA,
sv. maša ob 8. in 10.
uri; ob 14. uri večernice; ob 19. uri srečanje
zakonske skupine; ob
20. uri kateheza za mladino in odrasle;
16. december – sv.
maša ob 18. uri; začetek božične devetdnevnice; ob 19. uri priprava na sv. krst;
17. december – po
sv. maši kateheza za
birmance in starše   2.
skupina; ob 18.30 uri
v cerkvi verouk za 6.
razred 2. skupina; prav
tako ob 18.30 srečanje
biblične skupine v
knjižnici Doma Marije
in Marte;

10. december – po sv.
maši kateheza za birmance in starše 1. skupine; ob
18.30 uri v cerkvi verouk
za 6. razred 1. skupina;

20. december – sv.
maša ob 18. uri; Miklavžev vrtec – božičnica; po sv. maši
molitvena skupina; ministranti; mladina;

13. december – po sv.
maši molitvena skupina;
ministranti; ob 19. uri srečanje mladine;

21. december – od 16.
do 18. ure čaščenje
Najsvetejšega in spovedovanje;

14. december – od 16. do
18.   ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;

22. december – 4. ADVENTNA NEDELJA,
KRSTNA, sv. maša ob
8. in 10. uri; ob 14. uri
božična devetdnevnica; zakonska skupina;
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24. december – 1. SVETI VEČER; družinska sv.
maša ob 19. uri, ob 24.
uri POLNOČNICA (ofer);
25. december – BOŽIČ,
sv. maša ob 8. uri in 10.
uri, pri obeh sv. mašah
bo ofer;
26. december – SV. ŠTEFAN, prvi mučenec, sv.
maša ob 8. in 10. uri;  od
16. do 18. ure čaščenje in
spovedovanje;
27. december – sv. JANEZ EVANGELIST sv.
maša ob 18. uri;   po sv.
maši molitvena skupina;
ministranti; ob 19. uri
srečanje mladine;
28. december – NEDOLŽNI OTROCI, sv. maša
ob 18. uri;  od 16. do 18.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
29. december – SVETA
DRUŽINA,   sv. maša ob
8. in 10. uri; ob 10. uri
blagoslov otrok; ob 14.
uri večernice; zakonska
skupina;
30. december – sv. maša
ob 18. uri;
31. december – 2. SVETI
VEČER – SILVESTROVO, sv. maša ob 18. uri in
POLNOČNICA ob 24. uri.

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

