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ÖÖ BOŽIČ

ÖÖ MLADI IN SV. PISMO

ÖÖ NOVA RUBRIKA

ÖÖ KRONIKA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 34, št. 1
JANUAR 2014

TudiÖdanesÖ teÖBe-
sedeÖ–ÖJezusaÖKristusaÖ
–ÖmnogiÖneÖsprejemajo,Ö
kajtiÖsprejmejoÖgaÖtakoÖ
kotÖ Marta,Ö LazarjevaÖ
sestra,ÖkiÖsiÖjeÖobÖJezu-
sovemÖobiskuÖprizade-
valaÖ samoÖ zaÖ to,Ö kakoÖ
biÖ postavilaÖ naÖ mizoÖ
čimÖ večÖ hrane.Ö BogÖ
neÖ daj,Ö daÖ biÖ letošnjiÖ
praznikÖ izzvenelÖ leÖ vÖ
skrbiÖ zaÖ zunanjeÖ reči:Ö
»ČlovekÖnamrečÖneÖživiÖ
samoÖ odÖ kruha,Ö tem-
večÖ odÖ vsakeÖ besede,Ö
kiÖprihajaÖizÖBožjihÖust«Ö
(MtÖ4,4).

BOŽIČNO VOŠČILO

DragiÖ bratjeÖ inÖ
sestre,ÖbližnjiÖinÖdaljni,Ö
verniÖ inÖ manjÖ verni!Ö
VašÖ župnikÖ JanezÖ inÖ
duhovniÖpomočnikÖRa-
faelÖvamÖiskrenoÖvošči-
va,Ö daÖ biÖ vÖ letošnjemÖ
božičnemÖčasuÖinÖskoziÖ
vseÖ prihajajočeÖ letoÖ
2014ÖvsakÖnaÖsvojÖnačinÖ
kakorÖ MarijaÖ inÖ MartaÖ
sedliÖ hÖ GospodovimÖ
nogamÖ inÖ prisluhniliÖ
BesediÖnjega,Ö kiÖ jeÖBe-
seda:Ö predÖ jaslicami,Ö
predÖ ambonomÖ vÖ cer-
kvi,ÖpredÖodprtoÖknjigoÖ

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri 
Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri 
Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo 
nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življe-
nje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni 
sprejela (JnÖ1,1–5).
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BožjeÖBesedeÖ(SvetegaÖ
pisma),Ö zbraniÖ vÖ dru-
žinskemÖ krogu,Ö predÖ
glasomÖvestiÖ…ÖÖInÖdaÖbiÖ
hvaliliÖGospoda.

NajÖ namÖ Beseda,Ö
kiÖjoÖprejemamo,ÖvsemÖ
dajeÖmoč,ÖdaÖbomoÖče-
daljeÖ boljÖ BožjiÖ otrociÖ
(JnÖ1,12).Ö

Župnik Janez  in 
duhovni pomočnik 

Rafael

NAJ KRŠČANSKE VREDNOTE 
NAJDEJO PROSTOR TUDI V POLITIKI

KOLOFON:
Izdaja:ÖžupnijaÖDolnjiÖLogatec
Odgovarja:ÖJanezÖKompare
GlavniÖurednik:ÖAlenÖŠirca
Naklada:Ö700Ökos
SpletniÖnaslov:Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
PrispevkeÖpošljiteÖnaÖnaslov:Öfarni.list.logatec@gmail.comÖdoÖ15.ÖvÖmesecu.

DandanesÖ seÖ karÖ
množijoÖ opozorilaÖ inÖ
celoÖ kritikeÖ tega,Ö kajÖ
vseÖ delajoÖ narobeÖ po-
litiki,Ö koÖ govorijoÖ oÖ kr-
ščanskemÖ pojmovanjuÖ
vrednotÖ inÖ šeÖ zlastiÖ oÖ
njihovemÖudejanjanju.

ZakajÖsoÖljudje,ÖkiÖ
hodijoÖvÖcerkevÖboljÖpa-
peškiÖodÖpapežaÖ(nava-
jamÖJožicoÖGrgič,ÖDelo,Ö
16.Ö nov.Ö 2013).Ö VendarÖ
siÖ jemljemÖ pravico,Ö daÖ
tudiÖ samÖ presojamÖ inÖ
poÖ svojeÖ sprejemamÖ
papeževeÖbesede.ÖPravÖ
seÖmiÖzdi,ÖdaÖpreberemÖ
kajÖvečÖkotÖsamoÖcitate,Ö
iztrganeÖ izÖ celoteÖ nje-
govegaÖ dela,Ö kiÖ siÖ jihÖ
posamezniÖ novinarjiÖ
razlagajoÖpoÖsvoje,ÖpačÖ
tako,Ö daÖ jihÖ prikrojijoÖ
svojiÖ resnici.Ö NekatereÖ
novinarjeÖ begajoÖ tudiÖ
krščanskeÖ vrednote.Ö
MnogoÖ seÖ pišeÖ oÖ tem,Ö
daÖ jeÖ papežÖ FrančišekÖ
simpatičen,Ö daÖ ve,Ö ka-

kšnoÖ jeÖ razmišljanjeÖ
inÖ čutenjeÖ sodobnegaÖ
človeka.

ResÖjeÖtudi,ÖdaÖboÖ
vsakdoÖ inÖ šeÖ posebnoÖ
politik,Ö kiÖ boÖ poskušalÖ
prenašatiÖrazumevanjeÖ
krščanskihÖvrednotÖnaÖ
našaÖtlaÖzadelÖnaÖvrstoÖ
pomislekovÖ inÖ razlag,Ö
kajÖjeÖpravÖinÖkajÖseÖzaÖ
razlagoÖpojmaÖ»krščan-
ski«Öspodobi.Ö

ToÖ imamÖvÖmislihÖ
poÖtem,ÖkoÖseÖspomnimÖ
naÖ javnoÖ polemikoÖ inÖ
pisanjeÖ oÖ pobudi,Ö daÖ
biÖ arhitektÖ PlečnikÖ po-
stalÖsvetniškiÖkandidat.Ö
VprašljivostÖ pobudeÖ
jeÖ naÖ mestu.Ö MotečeÖ
jeÖpisanjeÖ tistih,Ö inÖ tehÖ
jeÖbiloÖnajveč,ÖkiÖ jihÖ jeÖ
motiloÖdejstvo,ÖdaÖbiÖsÖ
priznanjemÖ Plečniko-
vegaÖsvetništvaÖizgubiliÖ
vsiÖ drugi.Ö LeÖ kako,Ö seÖ
vprašam,ÖsajÖvÖsvetoÖinÖ
vÖ vseÖ BožjeÖ verujemoÖ
samoÖverni.
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danesÖjeÖšeÖvednoÖ
velikoÖljudi,ÖkiÖverujejoÖ
vÖBogaÖStvarnika,Öspre-
jemajoÖ krščanskeÖ vre-
dnoteÖ inÖ sprejemajoÖ
vsebinoÖdesetihÖbožjihÖ
zapovediÖ inÖ vsebinoÖ
evangelijev.Ö ResÖ jeÖ
tudi,ÖdaÖmnogiÖhodimoÖ
poÖ stranpotehÖ inÖ vsehÖ
zapisanihÖ vrednotÖ neÖ
živimoÖvÖvsejÖpolnosti.Ö
ToÖpaÖšeÖneÖpomeni,ÖdaÖ
siÖ razmišljujočÖkristjanÖ
neÖprizadevaÖhoditiÖpoÖ
praviÖ potiÖ zaÖ Kristu-
som.ÖVsajÖnamrečÖsamÖ
poÖ svojihÖ sposobno-
stihÖhodiÖzaÖKristusom.Ö
ZatoÖjeÖglobokaÖkrščan-
skaÖveraÖmogočaÖleÖobÖ
pomočiÖ milosti;Ö zanjoÖ
paÖ moramoÖ ponižnoÖ
prositi.ÖVÖ temÖprizade-
vanjuÖzaÖ»dobro«ÖsiÖmo-
ramoÖprizadevatiÖvsiÖinÖ
vsakÖpoÖsvojihÖmočeh.

MedÖ sodobnimiÖ
vzori,ÖkiÖsvojoÖživljenj-
skoÖ potÖ naravnajoÖ naÖ
potÖ iskanjaÖ krščanskihÖ
vrednotÖ miÖvÖ zadnjemÖ
časuÖprihajajoÖnaÖmiselÖ
tudiÖ številniÖ domačiÖ
vzori,Ö kiÖ miÖ pomaga-
joÖ osmislitiÖ pomenÖ
krščanskihÖ vrednotÖ
inÖ odnosÖ doÖ drugačeÖ
mislečih.Ö VsiÖ tiÖ namÖ zÖ

zgledomÖ inÖ neÖ samoÖ
govorjenjemÖkažejoÖpotÖ
tudiÖ naÖ Slovenskem.Ö
IzmedÖtehÖmiÖprviÖživoÖ
stopaÖ predÖ očiÖ misijo-
narÖ PedroÖ Opeka.Ö TaÖ
nasÖ zÖ vedrinoÖ najpri-
stnejeÖspodbuja,ÖnajÖseÖ
prizadevamoÖ zaÖ služe-
njuÖ drugÖ drugemu.Ö ŠeÖ
nekajÖ poudarja:Ö »Cer-
kevÖ moraÖ bitiÖ pristna,Ö
transparentna.«Ö BodriÖ
nasÖ tudiÖ sÖ svojimÖopti-
mizmom,Öupanjem,Övo-
ljoÖdaÖbiÖnarediliÖtaÖsvetÖ
boljši.Ö NeÖ pozabiÖ nasÖ
opozoritiÖ naÖ močÖ mo-
litve.Ö PovabiÖ nasÖ tudiÖ
inÖšeÖposebnoÖobÖčasuÖ
»letneÖinventure«,ÖkiÖ joÖ
opravljamoÖ vsakÖ poÖ
svoje,Ö delitiÖ bogastvo,Ö
tudiÖ svojÖ časÖ zaÖ dru-
ge.ÖTudiÖmnogiÖdrugiÖsÖ
svojimiÖ sposobnostmiÖ
osmišljajoÖ svojÖ inÖ našÖ
vsakdan.Ö NaÖ miselÖ miÖ
prihajajoÖ mnogeÖ pre-
braneÖ misliÖ idrijskegaÖÖ
zdravnikaÖ dr.Ö Felca,Ö
njegovaÖglasnoÖ izpove-
danaÖ veraÖ inÖ pričako-
vanjaÖglobokeÖprenoveÖ
tudiÖ vÖ Cerkvi.Ö SvojeÖ
življenjeÖjeÖpodrejalÖkr-
ščanskimÖ vrednotam,Ö
kiÖjihÖjeÖzÖglobokoÖveroÖ
vÖBogaÖtudiÖživel.

PodobnoÖ zavzetoÖ
jeÖskladnoÖsÖkrščanski-
miÖ vrednotamiÖ živelÖ
tudiÖškofÖSmej.ÖVseÖnje-
govoÖdelo,ÖzavzetostÖzaÖ
prekmurskegaÖ člove-
ka,Ö jezikÖ inÖ krščanskeÖ
vrednoteÖ nasploh,Ö seÖ
kažejoÖ vÖ vsemÖ njego-
vemÖdelu.

VsiÖ tiÖ inÖšeÖmnogiÖ
primeriÖ bogatijoÖ te-
meljeÖ našeÖ krščanskeÖ
misli.ÖTaÖniÖvečÖista,ÖkotÖ
jeÖ bilaÖ nekdaj,Ö čepravÖ
njenaÖ temeljnaÖ načelaÖ
ostajajo.Ö ResÖ paÖ je,Ö daÖ
siÖvÖvsakdanjemÖživlje-
njuÖizbiramoÖtudiÖstran-
poti,Ö kiÖ soÖ največkratÖ
lažjeÖinÖudobnejše.

ObÖ prebiranjuÖ
temeljnihÖ načelÖ pasto-
ralnihÖ spremembÖ siÖ zÖ
načelomÖ odÖ množič-
negaÖ krščanstvaÖ kÖ ob-
čestveniÖinÖosebniÖveriÖ
zadajamoÖ tudiÖ odgo-
vornejšoÖ presojoÖ vse-
gaÖtistega,ÖkarÖjeÖzajetoÖ
sÖ pojmomÖ krščanskaÖ
vrednota.

Pavel Mihevc
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S papežem Frančiškom na poti vere

Papež Frančišek

VÖ samoÖ devetihÖ
mesecihÖ pontifikataÖ
jeÖ papežÖ FrančišekÖ
navdušilÖ milijoneÖ poÖ
vsemÖsvetu.ÖFrančišek,Ö
prviÖ papežÖ izÖ JužneÖ
AmerikeÖ inÖ prviÖ jezuitÖ
naÖ čeluÖ rimskokatoli-
škeÖcerkve,ÖjeÖznanÖpoÖ
svojiÖ preprostostiÖ inÖ
veljaÖ zaÖ glasnikaÖ rev-
nih.Ö ArgentinecÖ JorgeÖ
MarioÖ Bergoglio,Ö znanÖ
kotÖ poniženÖ mož,Ö spo-
sobenÖ organizatorÖ inÖ
človekÖ velikeÖ vere,Ö jeÖ
uveljavilÖpovsemÖnovoÖ
podoboÖ rimskokatoli-
škeÖ cerkve.Ö SÖ svojimÖ
spontanim,Ö skromnim,Ö
pristnimÖ inÖ evangelj-
skimÖ obnašanjemÖ pre-
senečaÖ pravÖ naÖ vsa-
kemÖkoraku.

VÖ rubrikiÖ S pa-
pežem Frančiškom 
na poti vereÖ bomoÖ
odkrivaliÖ inÖ spozna-
valiÖ njegoveÖ misliÖ inÖ
spodbude,Ö vÖ njegovihÖ
besedahÖinÖdejanjihÖpaÖ
bomoÖ iskaliÖ navdihÖ zaÖ
oznanjevanje.

TokratÖ bomoÖ
povzeliÖnjegoveÖnajod-
mevnejšeÖstavke,ÖsÖka-
terimiÖ spreminjaÖ svet,Ö

vÖ nadaljevanjuÖ paÖ seÖ
bomoÖ dotakniliÖ njego-
veÖ apostolskeÖ spodbu-
deÖEvangeljsko veselje.

76-letniÖ papežÖ
FrančišekÖ jeÖ bilÖ rojenÖ
vÖ BuenosÖ AiresuÖ 17.Ö
decembraÖ1936.ÖSinÖita-
lijanskegaÖ priseljencaÖ
seÖ je,ÖpredenÖseÖ jeÖod-
ločilÖzaÖduhovniškiÖpo-
klic,Ö učilÖ zaÖ kemika.Ö VÖ
jezuitskiÖ redÖ jeÖ vstopilÖ
letaÖ 1969,Ö nadškofÖ po-
močnikÖBuenosÖAiresaÖ
jeÖpostalÖletaÖ1997,ÖletoÖ
poznejeÖ paÖ nadškof.Ö
LetaÖ2001ÖjeÖpostalÖkar-
dinal,ÖmedÖletomaÖ2005Ö
inÖ 2011Ö jeÖ bilÖ predse-
dnikÖargentinskeÖškofo-
vskeÖkonference.

FrančišekÖ jeÖ žeÖ vÖ
svojemÖprvemÖ javnemÖ
nastopuÖ poÖ izvolitviÖ
prelomilÖ tradicijo.Ö SÖ
preprostoÖ držo,Ö brezÖ

običajnegaÖ papeškegaÖ
ogrinjalaÖ inÖ štole,ÖbrezÖ
zlategaÖkriža,ÖjeÖnaÖpre-
prost,Ö človeškiÖ načinÖ
nagovorilÖzbranoÖmno-
žico:Ö »BratjeÖ inÖ sestre,Ö
doberÖ večer.«Ö Prese-
netilÖ jeÖ zÖ molitvijoÖ zaÖ
BenediktaÖ XVI.Ö inÖ šeÖ
tolikoÖboljÖsÖprošnjoÖzaÖ
molitevÖ zanj.Ö GlobokoÖ
jeÖ sklonilÖ glavo,Ö koÖ jeÖ
vesÖ trgÖ nekajÖ minutÖ vÖ
tišiniÖ molilÖ zaÖ svojegaÖ
papeža,Ö rimskegaÖ ško-
fa.ÖNatoÖjeÖzbranimÖver-
nikomÖ inÖvsemuÖsvetuÖ
podelilÖ blagoslovÖ urbiÖ
etÖorbiÖ(»mestuÖ inÖsve-
tu«).ÖŽeÖsÖsvojimÖprvimÖ
nastopomÖ jeÖ vzbudilÖ
simpatijeÖštevilnihÖver-
nikovÖinÖnakazalÖpogu-
mnoÖ prenovoÖ CerkveÖ
odÖ znotraj,Ö zÖ orožjemÖ
molitve,Ö skromnostiÖ inÖ
uboštva.
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NedeljeÖ vÖ Vatika-
nuÖsoÖodÖnjegoveÖizvo-
litveÖ nekajÖposebnega.Ö
PrvoÖ nedeljoÖ svojegaÖ
»vladanja«ÖjeÖvÖnagovo-
ruÖpredÖmolitvijoÖizpo-
stavilÖ predvsemÖ »neo-
mejenoÖ BožjoÖ milost«.Ö
»BogÖ imaÖ ogromnoÖ
usmiljenjaÖ inÖ potrplje-
njaÖ zaÖ vsakegaÖ izmedÖ
nas,«Ö jeÖdejal.ÖPoudarilÖ
je,ÖdaÖseÖBogÖnikoliÖneÖ
boÖnaveličalÖodpuščatiÖ
človeku.Ö »TežavaÖ jeÖ vÖ
tem,Ö daÖ gaÖ zaÖ odpu-
ščanjeÖ neÖ prosimo,«Ö
jeÖpoudarilÖ 76-letniÖpa-
pež.Ö »MaloÖ usmiljenjaÖ
spremeniÖ svet.ÖZÖmaloÖ
usmiljenjaÖjeÖsvetÖmanjÖ
mrzelÖinÖboljÖpravičen,«Ö
jeÖ šeÖ dejalÖ svetiÖ oče.Ö
OpoldanskiÖ blagoslovÖ
jeÖ končalÖ zÖ besedami:Ö
»LepoÖnedeljoÖvamÖže-
limÖinÖdoberÖtek.«ÖTegaÖ
niÖimelÖnapisanega,Öam-
pakÖ jeÖ izrekelÖ povsemÖ
nenačrtovano.Ö TudiÖ
sicerÖ niÖ ljubiteljÖ napi-
sanihÖgovorov.ÖVečkratÖ
seÖjeÖzgodilo,ÖdaÖjeÖmedÖ
branjemÖlistÖzÖgovoromÖ
odložilÖinÖzačelÖgovoritiÖ
povsemÖprosto.

EdenÖ odÖ največ-
kratÖ citiranihÖ papeže-

vihÖ stavkovÖpaÖ jeÖ tale:Ö
»KakoÖsiÖ želimÖCerkev,Ö
kiÖbiÖbilaÖrevna.ÖInÖkiÖbiÖ
bilaÖ zaÖ revne.«Ö ČepravÖ
naÖ začetkuÖ nihčeÖ niÖ
pretiranoÖ resnoÖ jemalÖ
tehÖ besed,Ö jeÖ žeÖ vÖ ne-
kajÖ tednihÖ poÖ njegoviÖ
izvolitviÖpostaloÖ jasno,Ö
daÖseÖjeÖpapežÖtoÖželjoÖ
odločilÖ tudiÖ uveljaviti.Ö
OdpovedalÖ seÖ jeÖ dra-
gimÖ avtomobilomÖ inÖ
prestižnimÖ kosomÖ gar-
derobe,Ö zaÖ vatikanskoÖ
bankoÖ paÖ jeÖ rekel,Ö daÖ
prviÖpapež,Ösv.ÖPeter,ÖniÖ
imelÖbančnegaÖračuna.

PapežÖ BergoglioÖ
jeÖ prepričan,Ö daÖ biÖ seÖ
CerkevÖ moralaÖ pribli-
žatiÖvernikom.Ö»ProsimÖ
vas,Ö boditeÖ pastirji,Ö kiÖ
skrbeÖ zaÖ svojeÖ ovce,«Ö
jeÖdejalÖduhovnikomÖinÖ
škofomÖpaÖtudiÖdrugimÖ
kristjanom.

PapežÖ velikoÖ po-
zornostiÖ posvetiÖ ubo-
gimÖ inÖ malimÖ terÖ nasÖ
opozarja,ÖnajÖseÖposve-
timoÖtudiÖljudemÖnaÖob-
robju;ÖmladeÖjeÖpozval,Ö
najÖ prevzamejoÖ vlogoÖ
vÖ življenjuÖ svojihÖ ško-
fijÖ inÖnajÖstopijoÖvenÖizÖ
udobnihÖokvirov.

PrepričanÖ jeÖ tudi,Ö
daÖ nasÖ neÖ boÖ BogÖ ni-
koliÖ pozabil:Ö »BogÖ nasÖ
razume.Ö ČakaÖ nas.Ö NiÖ
seÖ naveličalÖ odpuščatiÖ
nam,Ö čeÖ namÖ jeÖ leÖ resÖ
žalÖinÖseÖmuÖpribližamoÖ
zÖodrtimÖsrcem.«ÖSÖKri-
stusovimiÖ besedamiÖ
nasÖ spodbuja,Ö najÖ seÖ
neÖ bojimo,Ö sajÖ jeÖ BogÖ
GospodÖ tolažbe,Ö Go-
spodÖljubeznivosti.

OpozarjaÖ nas,Ö daÖ
moramoÖ samiÖ sebeÖ
prepoznatiÖ kotÖ grešni-
ke.Ö »Da,Ö vsiÖ tukajÖ smoÖ
grešniki.ÖNeÖpaÖpokvar-
jeni,«Ö jeÖ dejalÖ nekegaÖ
novembrskegaÖ jutraÖ
priÖmašiÖvÖvatikanskemÖ
domuÖsv.ÖMarte.

MožeÖ inÖ ženeÖ paÖ
tudiÖ celotneÖ družineÖÖ
jeÖ nagovoril,Ö najÖ bodoÖ
vednoÖ pripravljeniÖ
odpuščati:Ö »Mladopo-
ročencemÖ svetujem:Ö
pogovarjajteÖ seÖ inÖ
kregajteÖ poÖ miliÖ volji.Ö
PaÖ čepravÖ bodoÖ zatoÖ
krožnikiÖ leteliÖ poÖ zra-
ku.Ö AmpakÖ nikoliÖ neÖ
končajteÖ dneva,Ö neÖ daÖ
biÖseÖpobotali.ÖNikoli!«

Rubriko ureja 
Špela Fortuna

S papežem Frančiškom na poti vere
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MladinskiÖcenterÖsvetegaÖNikolajaÖ

VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

Z BOŽJO BESEDO 
PRIŽIGATI LUČ OSEBNE VERE

četrtek, 9. januarja, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

GostÖvečeraÖbo

dr. Maksimilijan Matjaž

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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Sveto pismo je 
knjiga, ki jo berejo 
na vseh kontinentih v 
skoraj dva tisoč petsto 
različnih jezikih, ljudje 
vseh starosti in izobraz-
be. Opravičeno ji pra-
vimo knjiga vseh knjig. 
Vsak temeljni premislek 
o človeku, svetu in več-
nosti najde v tej knjigi 
svoj izvor ali odmev. 
To je edina knjiga, ki 
prenese besede: »Nebo 
in zemlja bosta prešla, 
moje besede pa ne bodo 
prešle« (Mt 24,35). Ko se 
očetje naveličajo njenih 
večno enakih besed, jo 
otroci ponovno odkrije-
jo, strastno prebirajo, v 
skupini ali posamič, v 
tišini samostana ali na 
avtobusu, v podeželski 
vasici ali v univerzite-

tnih predavalnicah in se 
ob njej navdušujejo za 
nekaj več. Vsakogar lah-
ko pretrese njena govo-
rica, ki mu je tako blizu, 
da v njej prepozna veli-
čino in krhkost lastnega 
življenja, svoje želje in 
strahove, stiske in vese-
lja, to, po čemer hrepeni 
in česar se boji, hkrati 
pa v njej odkriva moč 
Besede, ki je od drugod 
– od zgoraj, ki ne samo 
obljublja, temveč spre-
minja in ustvarja.

Na številnih sre-
čanjih in izobraževa-
njih, ki so se dogajala v 
okviru leta vere in slo-
venskega pastoralnega 
načrta Pridite in poglej-
te, nas je Božja beseda 
vedno močneje spodbu-
jala, da jo ne le bolj po-

Povzetek predavanja:

je duhovnik, profesor in eden naših največjih poznavalcev in 
prevajalcev Svetega pisma ter izjemen predavatelj, ki z bibličnimi vi-
kendi navdušuje množice.

Maksimilijan Matjaž:

globljeno spoznavamo 
in po njej oblikujemo 
svoje življenje, temveč 
da jo tudi oznanimo kot 
Besedo življenja tudi za 
naš čas in naše ljudi, da 
postanemo oznanjeval-
ci in animatorji Božje 
besede v okoljih, kjer 
živimo. Kakor nam od 
prvih dni svoje izvolitve 
govori papež Frančišek, 
krščanstva ne moremo 
živeti sami zase, am-
pak samo v odnosu z 
drugimi. Vabljeni vsi, ki 
se želite ob navdihnjeni 
Besedi učiti, kako priži-
gati luč vere, da bo lah-
ko grela ne samo vašo 
lastno kamrico, ampak 
tudi življenja ljudi, ki jih 
Bog pošilja na vašo pot.
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SKRUTAcIJA SVETEgA PISmA zA mLADE

ObÖletošnjemÖpra-
znikuÖ MarijinegaÖ brez-
madežnegaÖspočetjaÖjeÖ
vÖ JožefoviÖ dvoraniÖ 60Ö
mladihÖ izÖ neokatehu-
menskihÖ skupnostiÖ izÖ
vseÖ SlovenijeÖ skrutira-
loÖ svetoÖ pismo.Ö Skru-
tiralo,Ö seÖ praviÖ prei-
skovalo,Ö »preiskovaloÖ
Pisma«,ÖkakorÖtaÖnačinÖ
srečanjaÖ zÖ BožjoÖ bese-
doÖ imenujeÖ cerkvenoÖ
učiteljstvo.

SamaÖbesedaÖ»sre-
čanje«Ö jeÖ vÖ temÖ konte-
kstuÖ pravÖ posrečenaÖ
inÖ poveÖ bistvo.Ö MladiÖ
soÖ seÖ dejanskoÖ srečaliÖ
zÖBožjoÖbesedo.ÖNiÖšloÖ
namrečÖ zaÖ branjeÖ naÖ
študijskiÖnačinÖ –ÖdaÖbiÖ
nekajÖizvedeliÖaliÖboljeÖ
razumeliÖ –Ö ampakÖ daÖ
biÖ seÖ dotakniliÖ BožjeÖ
besedeÖinÖdaÖbiÖseÖBož-
jaÖ besedaÖ dotaknilaÖ
nasÖ (pišemÖ »nas«,Ö kerÖ
semÖtudiÖsamÖskrutiralÖ

zÖmladimi).ÖGreÖzaÖbra-
nje,ÖpriÖkateremÖneÖgle-
damoÖ naÖ SvetoÖ pismoÖ
kotÖ naÖ zgodovinskiÖ
zapisÖ oÖ BožjemÖ delo-
vanjuÖvÖpreteklosti,ÖkotÖ
zgodovinskiÖzapisaÖoÖti-
stem,ÖkarÖseÖjeÖzgodiloÖ
onim,Ö nekomuÖ druge-
mu.ÖGreÖ zaÖbranje,ÖpriÖ
kateremÖ jeÖ vÖ ospredjuÖ
leÖ eno:Ö kajÖ taÖ besedaÖ
–Ö tehÖ nekajÖ vrstic,Ö kiÖ
jihÖ beremÖ –,Ö kajÖ JezusÖ
KristusÖ poÖ tejÖ besediÖ
govoriÖ MENIÖ DANES.Ö
KakšenÖ odgovorÖ imaÖ
JezusÖ KristusÖ naÖ mojoÖ
današnjoÖ situacijo,Ö naÖ
tisto,Ö karÖ seÖ jeÖ zgodiloÖ
vÖ zadnjihÖ nekajÖ urahÖ
aliÖ vÖ zadnjihÖ dneh,Ö naÖ
mojeÖ današnjeÖ proble-
me,Ö naÖ mojÖ križ,Ö kiÖ gaÖ
neÖmoremÖrazumetiÖ inÖ
sprejeti?ÖKakšnaÖ jeÖda-
nesÖBožjaÖvoljaÖzame?

PoÖ skrutaciji,Ö kiÖ
jeÖvÖtišiniÖpotekalaÖenoÖ

uro,ÖjeÖimelÖvsakdo,ÖkiÖ
jeÖ toÖ želel,Ö priložnost,Ö
daÖ poveÖ konkretno,Ö
kjeÖgaÖjeÖBožjaÖbesedaÖ
poiskala,ÖkajÖmuÖjeÖde-
jala.ÖČudovitoÖjeÖslišati,Ö
kakoÖ BogÖ delujeÖ tudiÖ
danes,ÖkakoÖodgovarjaÖ
naÖ konkretneÖ situacijeÖ
konkretnihÖ ljudi!Ö KakoÖ
neÖ biÖ biliÖ veseliÖ inÖ
hvaležni?Ö PravÖ zatoÖ jeÖ
skrutacijiÖ sledilaÖ ado-
racijaÖ predÖ Najsvetej-
šimÖ inÖ petjeÖ psalmov,Ö
naÖ koncuÖ srečanjaÖ paÖ
šeÖ agapeÖ oz.Ö »bratskiÖ
obed«,ÖmedÖkaterimÖsoÖ
seÖ lahkoÖ mladiÖ zÖ raz-
ličnihÖ skupnostiÖ boljeÖ
spoznali.

SkrutacijaÖmladih,Ö
kiÖ jeÖ vÖ SlovenijiÖ pote-
kalaÖprvič,Ö jeÖzamišlje-
naÖ kotÖ redniÖ mesečniÖ
dogodek.Ö ŠtevilniÖ medÖ
temiÖ mladimiÖ ravnoÖ
iščejoÖ BožjoÖ voljoÖ zaÖ
svojeÖ življenje,Ö skruta-
cijaÖpaÖjeÖedenÖodÖpoti,Ö
kiÖ jihÖ lahkoÖ približaÖ
cilju.Ö NašaÖ župnijaÖ jimÖ
priÖ temÖ konkretnoÖ po-
magaÖinÖsÖtemÖ–ÖčepravÖ
seÖ mordaÖ naÖ prviÖ po-
gledÖnitiÖneÖzdiÖ–ÖslužiÖ
celotniÖCerkviÖinÖsvetu.

Wojtek Grudzinski
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S 36. SEJE ŽPS

NaÖ sejahÖ ŽPSÖ
smoÖ ugotavljali,Ö daÖ
seÖ vÖ našiÖ župnijiÖ zeloÖ
velikoÖ dogaja,Ö vendarÖ
seÖ oÖ tehÖ dogodkihÖ vÖ
medijihÖ neÖ pišeÖ inÖ
govori,Ö nitiÖ vÖ FarnemÖ
listu,Ö našemÖ župnij-
skemÖmesečniku.ÖZatoÖ
smoÖnaÖzadnjiÖsejiÖvečÖ
časaÖ nameniliÖ temuÖ
vprašanju.ÖNaÖsejoÖstaÖ
bilaÖpovabljenaÖglavniÖ
urednikÖ FarnegaÖ lista,Ö
AlenÖ ŠircaÖ inÖ nekda-
njiÖ urednikÖ LogaškihÖ
novic,Ö zÖ dolgoletnimiÖ
izkušnjamiÖ naÖ podro-
čjuÖmedijev,Ög.ÖMarcelÖ
Štefančič.

G.Ö ŠircaÖ jeÖ po-
udaril,Ö daÖ jeÖ glavniÖ
problemÖ pomanjka-
njeÖpiscev,ÖkiÖbiÖpisaliÖ
oÖ dogajanjuÖ vÖ našiÖ
župniji,Ö g.Ö ŠtefančičÖ
paÖ jeÖ nanizalÖ števil-
neÖ predlogeÖ inÖ podalÖ
praktičneÖ rešitveÖ pro-
blema.ÖSkupajÖsmoÖna-
šliÖ način,Ö kakoÖ bomoÖ
našÖ farniÖ mesečnikÖ
ohraniliÖtakoÖživ,ÖkotÖjeÖ
živaÖnašaÖžupnija.ÖVsiÖ
faraniÖpaÖsteÖpovablje-
ni,Ö daÖ pišeteÖ oÖ svojihÖ
doživetjih,ÖoÖdogodkihÖ
inÖ ljudeh,Ö kiÖ soÖ vasÖ
nagovorili,Ö daÖ zapiše-

VÖ ponedeljek,Ö 27.Ö
januarjaÖ2014,ÖobÖ19.Öuri,Ö
boÖ vÖ JožefoviÖ dvoraniÖ
projekcijaÖ dokumentar-
negaÖ filmaÖ Čudež.Ö PoÖ
filmuÖ paÖ boÖ pogovorÖ sÖ
TončkoÖ Krajnik,Ö sestroÖ
usmiljenko,Ö inÖ zÖ reži-
serjemÖ filmaÖ DavidomÖ
Sipošem.Ö

LetaÖ1938ÖseÖjeÖdru-
žiniÖ KrajnikÖ dogodiloÖ
nekaj,Ö karÖ joÖ jeÖ zazna-
movaloÖzaÖvseÖživljenje.Ö
NjihovoÖ sedemletnoÖ
deklicoÖTončkoÖ jeÖmedÖ
raznašanjemÖ časopisaÖ
napadelÖ pes.Ö ZbolelaÖ
jeÖ inÖ kmaluÖ niÖ moglaÖ

FILm »ČUDEŽ«

večÖhoditi.ÖBolezenÖjiÖjeÖ
vzelaÖnogeÖinÖroke,ÖnatoÖ
niÖ moglaÖ večÖ govoriti.Ö
MalaÖTončkaÖjeÖobležalaÖ
doma.ÖPoÖdolgiÖbolezniÖ
soÖseÖstaršiÖodločili,ÖdaÖ
joÖ odpeljejoÖ naÖ Brezje,Ö
upajočÖ naÖ čudež.Ö BogÖ
jeÖ naÖ priprošnjoÖ Mari-
jeÖ PomagajÖ medÖ svetoÖ
mašoÖ uslišalÖ molitveÖ
družineÖ Krajnik,Ö moli-
tveÖpunčkeÖTončke,Ömo-
litveÖ vasiÖ GodešičÖ priÖ
ŠkofjiÖ Loki.Ö TončkaÖ jeÖ
medÖ povzdigovanjemÖ
vstalaÖinÖspregovorila.

Čudež.
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veÖskupinaÖpropade.

SkavtiÖ prosijo,Ö
najÖ tisti,ÖkiÖuporabljajoÖ
skavtskoÖsobo,ÖprostorÖ
zaÖ saboÖ pospravijo.Ö
PravÖ takoÖnajÖ zaÖ sebojÖ
počistijoÖ vsi,Ö kiÖ seÖ za-
držujejoÖ vÖ prostorihÖ
DomaÖMarijeÖinÖMarte,Ö
sicerÖpospravljanjeÖne-
redaÖ obremenjujeÖ hi-
šnikaÖinÖčistilkeÖdoma.

4.Ö januarjaÖ 2014Ö
bodoÖ skavtiÖ pripraviliÖ
koledovanje,Ö 6.Ö janu-
arjaÖ2014ÖpaÖboÖzaklju-
čekÖtrikraljevskeÖakcijeÖ
–Ö otrociÖ zaÖ misijone.Ö
OtrociÖ bodoÖ svojeÖ da-
roveÖoddaliÖpriÖvečerniÖ
maši.

Petra Rok

teÖ svojaÖ razmišljanja,Ö
napisanoÖ paÖ pošljeteÖ
naÖ uredništvoÖ Farne-
gaÖ lista,Ö kiÖ boÖ objaviloÖ
naslovÖ zaÖ pošiljanje.Ö
Vsak,ÖkiÖzbereÖvoljoÖzaÖ
pisanjeÖ inÖ pogumÖ zaÖ
objavo,ÖobogatiÖsebeÖinÖ
druge.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ tre-
tjoÖ temoÖ izÖ PriročnikaÖ
pastoralnegaÖ načrto-
vanjaÖ zaÖ župnijskeÖ pa-
storalneÖ sveteÖ Na poti 
k izviru zÖ naslovomÖ
Pot naše župnije od 
številnih dejavnosti k 
izviru.Ö PoÖ prebranemÖ
svetopisemskemÖ od-
lomkuÖ(LkÖ10,Ö38-42)ÖinÖ
uvodnemÖ razmišljanjuÖ
smoÖ premišljevaliÖ obÖ
trehÖ vprašanjih:Ö 1. Ka-
tere dejavnosti, ki jih v 
naši župniji izvajamo, 
so postale preveč »po-
zunanjene« in ne iz-
virajo več iz pristnega 
in osebnega odnosa z 
Bogom? 2. Katere de-
javnosti, ki potekajo v 
naši župniji, so zares 
potrebne in koristne ter 
izvirajo iz pristnega in 
osebnega odnosa z Bo-
gom? 3. Kako bi lahko 
dejavnostim, ki jih iz-
vajamo v naši župniji, 

pa so postale preveč 
pozunanjene, postavili 
duhovne temelje, da bi 
nas bolj spodbujale k 
pristnemu in osebnemu 
stiku z Bogom?

UgotoviliÖ smo,Ö daÖ
jeÖ težkoÖ soditi.Ö »Pozu-
nanjeno«Ö jeÖ tisto,Ö karÖ
jeÖ samoÖ sebiÖ namen.Ö
VÖ župnijiÖ jeÖ velikoÖ de-
javnosti,Ö kiÖ soÖ žeÖ tra-
dicionalne,Ö pozabljenÖ
paÖjeÖnjihovÖpraviÖizvir.Ö
VendarÖ paÖ soÖ vseÖ ko-
ristne,Ö vseÖ imajoÖ nekoÖ
jedro.Ö TistaÖ dejavnost,Ö
kiÖnimaÖpravegaÖ jedra,Ö
neÖ boÖ dolgoÖ delovala.Ö
ČeÖ imaÖ skupinaÖ pot,Ö
kiÖ človekaÖ usmerjaÖ kÖ
Bogu,Ö kiÖ muÖ pomaga,Ö
daÖ jeÖ bližjeÖ Bogu,Ö imaÖ
praviÖnamen.ÖVÖžupnijiÖ
soÖ potrebneÖ skupineÖ
zÖ duhovnoÖ formacijoÖ
(sajÖ nedeljskaÖ mašaÖ
vernikuÖ niÖ dovolj)Ö inÖ
liturgičneÖ skupine,Ö vÖ
ostalihÖ skupinahÖ (npr.Ö
pevskiÖ zbor,Ö skavtiÖ …)Ö
paÖjeÖnujnoÖbranjeÖBož-
jeÖ besede,Ö molitevÖ inÖ
evharistija.Ö Pomemb-
noÖjeÖtudiÖokolje,ÖvÖka-
teremÖ nekaÖ dejavnostÖ
potekaÖ inÖ prisotnostÖ
enegaÖ odÖ duhovnikov,Ö
sajÖbrezÖduhovneÖosno-
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DEKANIJSKI TURNIR mALEgA NOgOmETA 2013

NašiÖ ministrantiÖ
soÖ seÖ 16.Ö novembraÖ
2013Ö udeležiliÖ turnirjaÖ
malegaÖ nogometa,Ö kiÖ
gaÖ jeÖorganiziralaÖnašaÖ
župnija.Ö TurnirÖ jeÖ bilÖ
namenjenÖ druženjuÖ

ministrantovÖ izÖ našeÖ
dekanije.ÖTekmovaloÖjeÖ
osemÖekipÖizÖžupnijÖGo-
renjiÖ Logatec,Ö Horjul,Ö
Hotedršica,Ö Zaplana,Ö
VrhnikaÖ inÖ izÖ našeÖ žu-
pnije.Ö MedÖ starejšimiÖ

ministrantiÖsoÖnašiÖfan-
tjeÖdosegliÖprvoÖmesto.Ö
PriÖ mlajšihÖ jeÖ zmagalaÖ
ekipaÖ izÖ Zaplane,Ö Hor-
julaÖinÖGornjegaÖLogat-
ca.ÖZmanjkaloÖjeÖsamoÖ
enaÖ točka,Ö paÖ biÖ našiÖ
dobiliÖ bronastoÖ me-
daljo.Ö VsiÖ soÖ biliÖ zeloÖ
navdušeni.Ö MinistrantiÖ
soÖ imeliÖ priložnost,Ö
daÖ biÖ seÖ spoznaliÖ inÖ
pogovarjaliÖ medÖ sabo.Ö
TurnirÖ smoÖ začeliÖ sÖ
svetoÖ mašoÖ inÖ končaliÖ
zÖ molitvijo.Ö ZeloÖ hitroÖ
jeÖminilÖčasÖnašegaÖsre-
čanjaÖinÖkomajÖčakamoÖ
naÖnaslednje.

ŽUPNIJSKA KRONIKA 2013:

Krščenih jeÖbiloÖ38ÖosebÖ–ÖÖ17ÖdečkovÖinÖ21Ödeklic;

ÖÖ kÖBoguÖjeÖodšloÖ35ÖfaranovÖ–Ö18ÖmožÖinÖ17Öžena;

Ö Ö predÖBogomÖsoÖjeÖobljubili zvestoboÖ10Öparov,ÖÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö 17ÖpaÖjihÖjeÖbiloÖoklicanih;

zakrament sv. birmeÖjeÖprejeloÖ26ÖosmošolcevÖÖ Ö Ö

Ö Ö Ö Ö –Ö11ÖfantovÖinÖ15Ödeklet;

 prvo sv. obhajiloÖjeÖprejelo 31ÖprvoobhajancevÖ

Ö Ö Ö Ö Ö –Ö16ÖdečkovÖinÖ15Ödeklic.
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KOLEDAR

JANUAR

2014

1. januar – MARIJA BOŽ-
JA MATI – NOVO LETO,Ösv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ19.Öuri;

2. januarÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖspokor-
noÖbogoslužjeÖinÖspoved;

3. januar –ÖprviÖpetek,ÖobiskÖ
bolnikovÖnaÖdomu,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ18.Öuri,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmoli-
tvenaÖ skupina,Ö ministranti,Ö
mladina,Öštudentje;

4. januarÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

5. januar – 2. NEDELJA PO 
BOŽIČU,Ö Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ
10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečernice,Ö
obÖ20.ÖuriÖ1.ÖzakonskaÖskupi-
na;

6. januar – GOSPODOVO 
RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE 
KRALJI,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 10.Ö inÖ
18.Ö uri,Ö priÖ večerniÖ sv.Ö mašiÖ
bodoÖotrociÖzaÖotrokeÖvÖmisi-
jonihÖdarovaliÖsvojeÖprihran-
ke;

7. januar –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ sre-
čanjeÖ voditeljevÖ birmanskihÖ
skupin;

8. januar –ÖobÖ18.Ö30ÖuriÖ
srečanjeÖ bibličneÖ sku-
pineÖ vÖ knjižniciÖ DomaÖ
MarijeÖinÖMarte;

9. januarÖ –Ö Ö obÖ 19.Ö uriÖ
predavanjeÖ dr. Maksi-
milijan Matjaža z naslo-
vom »Z Božjo besedo 
prižigati luč osebne 
vere«Ö vÖ JožefoviÖ dvora-
ni;

10. januarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina,Ö mi-
nistranti,Ö mladina,Ö štu-
dentje;

11. januarÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

12. januar – JEZUSOV 
KRST,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečer-
nice,ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
6.ÖzakonskeÖskupine;

13. januarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖŽPS;

14. januarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
katehezaÖzaÖbirmanceÖinÖ
staršeÖprvaÖskupina;

16. januarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
predavanjeÖzaÖodrasleÖvÖ
JožefoviÖdvorani;

17 januar –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina,Ö
ministranti,Ö mladinaÖ inÖ
študentje;

18. januarÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ inÖ spove-
dovanje;

19. januar – 2. NEDELJA 
MED LETOM,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö večerniceÖ obÖ
14.Öuri,ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ3.Ö
zakonskeÖskupine;

20. januar –ÖobÖ20.ÖuriÖpri-
pravaÖnaÖsv.ÖkrstÖ(prvoÖsre-
čanje),ÖkrstÖboÖ23.Ömarca;

21. januarÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
katehezaÖ zaÖ birmanceÖ inÖ
staršeÖ–ÖdrugaÖskupina;

22. januar –Ö obÖ 18.30Ö uriÖ
srečanjeÖ bibličneÖ skupineÖ
vÖknjižniciÖDomaÖMarijeÖ inÖ
Marte;

24. januarÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupina,Ö mini-
stranti,Ö mladinaÖ inÖ študen-
tje;

25. januarÖ–ÖodÖ16.–18.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

26. januar – 3. NEDELJA 
MED LETOM,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö večerniceÖ obÖ
14.Öuri,ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ4.Ö
zakonskeÖskupine;

27. januar –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
ogled filma ČudežÖvÖJožefo-
viÖ dvorani,Ö poÖ filmuÖ pogo-
vorÖ sÖ TončkoÖ KrajnikÖ inÖ zÖ
režiserjemÖ filmaÖ DavidomÖ
Sipošem;

31. januar –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupina,Ö mini-
stranti,Ömladina,Öštudentje.


