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BOŽIČNO VOŠČILO
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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ BOŽIČ
ÖÖ MLADI IN SV. PISMO
ÖÖ NOVA RUBRIKA
ÖÖ KRONIKA

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 življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni
sprejela (Jn 1,1–5).
Tudi danes te Besede – Jezusa Kristusa
– mnogi ne sprejemajo,
kajti sprejmejo ga tako
kot Marta, Lazarjeva
sestra, ki si je ob Jezusovem obisku prizadevala samo za to, kako
bi postavila na mizo
čim več hrane. Bog
ne daj, da bi letošnji
praznik izzvenel le v
skrbi za zunanje reči:
»Človek namreč ne živi
samo od kruha, temveč od vsake besede,
ki prihaja iz Božjih ust«
(Mt 4,4).

Dragi bratje in
sestre, bližnji in daljni,
verni in manj verni!
Vaš župnik Janez in
duhovni pomočnik Rafael vam iskreno voščiva, da bi v letošnjem
božičnem času in skozi
vse prihajajoče leto
2014 vsak na svoj način
kakor Marija in Marta
sedli h Gospodovim
nogam in prisluhnili
Besedi njega, ki je Beseda: pred jaslicami,
pred ambonom v cerkvi, pred odprto knjigo
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NAJ KRŠČANSKE VREDNOTE
NAJDEJO PROSTOR TUDI V POLITIKI
Božje Besede (Svetega
pisma), zbrani v družinskem krogu, pred
glasom vesti …  In da bi
hvalili Gospoda.
Naj nam Beseda,
ki jo prejemamo, vsem
daje moč, da bomo čedalje bolj Božji otroci
(Jn 1,12).
Župnik Janez in
duhovni pomočnik
Rafael

Dandanes se kar
množijo opozorila in
celo kritike tega, kaj
vse delajo narobe politiki, ko govorijo o krščanskem pojmovanju
vrednot in še zlasti o
njihovem udejanjanju.
Zakaj so ljudje, ki
hodijo v cerkev bolj papeški od papeža (navajam Jožico Grgič, Delo,
16. nov. 2013). Vendar
si jemljem pravico, da
tudi sam presojam in
po svoje sprejemam
papeževe besede. Prav
se mi zdi, da preberem
kaj več kot samo citate,
iztrgane iz celote njegovega dela, ki si jih
posamezni novinarji
razlagajo po svoje, pač
tako, da jih prikrojijo
svoji resnici. Nekatere
novinarje begajo tudi
krščanske vrednote.
Mnogo se piše o tem,
da je papež Frančišek
simpatičen, da ve, ka-

kšno je razmišljanje
in čutenje sodobnega
človeka.
Res je tudi, da bo
vsakdo in še posebno
politik, ki bo poskušal
prenašati razumevanje
krščanskih vrednot na
naša tla zadel na vrsto
pomislekov in razlag,
kaj je prav in kaj se za
razlago pojma »krščanski« spodobi.
To imam v mislih
po tem, ko se spomnim
na javno polemiko in
pisanje o pobudi, da
bi arhitekt Plečnik postal svetniški kandidat.
Vprašljivost pobude
je na mestu. Moteče
je pisanje tistih, in teh
je bilo največ, ki jih je
motilo dejstvo, da bi s
priznanjem Plečnikovega svetništva izgubili
vsi drugi. Le kako, se
vprašam, saj v sveto in
v vse Božje verujemo
samo verni.

KOLOFON:
Izdaja: župnija Dolnji Logatec
Odgovarja: Janez Kompare
Glavni urednik: Alen Širca
Naklada: 700 kos
Spletni naslov: http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
Prispevke pošljite na naslov: farni.list.logatec@gmail.com do 15. v mesecu.
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danes je še vedno
veliko ljudi, ki verujejo
v Boga Stvarnika, sprejemajo krščanske vrednote in sprejemajo
vsebino desetih božjih
zapovedi in vsebino
evangelijev. Res je
tudi, da mnogi hodimo
po stranpoteh in vseh
zapisanih vrednot ne
živimo v vsej polnosti.
To pa še ne pomeni, da
si razmišljujoč kristjan
ne prizadeva hoditi po
pravi poti za Kristusom. Vsaj namreč sam
po svojih sposobnostih hodi za Kristusom.
Zato je globoka krščanska vera mogoča le ob
pomoči milosti; zanjo
pa moramo ponižno
prositi. V tem prizadevanju za »dobro« si moramo prizadevati vsi in
vsak po svojih močeh.
Med sodobnimi
vzori, ki svojo življenjsko pot naravnajo na
pot iskanja krščanskih
vrednot mi v zadnjem
času prihajajo na misel
tudi številni domači
vzori, ki mi pomagajo osmisliti pomen
krščanskih
vrednot
in odnos do drugače
mislečih. Vsi ti nam z

zgledom in ne samo
govorjenjem kažejo pot
tudi na Slovenskem.
Izmed teh mi prvi živo
stopa pred oči misijonar Pedro Opeka. Ta
nas z vedrino najpristneje spodbuja, naj se
prizadevamo za služenju drug drugemu. Še
nekaj poudarja: »Cerkev mora biti pristna,
transparentna.« Bodri
nas tudi s svojim optimizmom, upanjem, voljo da bi naredili ta svet
boljši. Ne pozabi nas
opozoriti na moč molitve. Povabi nas tudi
in še posebno ob času
»letne inventure«, ki jo
opravljamo vsak po
svoje, deliti bogastvo,
tudi svoj čas za druge. Tudi mnogi drugi s
svojimi sposobnostmi
osmišljajo svoj in naš
vsakdan. Na misel mi
prihajajo mnoge prebrane misli idrijskega  
zdravnika dr. Felca,
njegova glasno izpovedana vera in pričakovanja globoke prenove
tudi v Cerkvi. Svoje
življenje je podrejal krščanskim vrednotam,
ki jih je z globoko vero
v Boga tudi živel.

Podobno zavzeto
je skladno s krščanskimi vrednotami živel
tudi škof Smej. Vse njegovo delo, zavzetost za
prekmurskega človeka, jezik in krščanske
vrednote nasploh, se
kažejo v vsem njegovem delu.
Vsi ti in še mnogi
primeri bogatijo temelje naše krščanske
misli. Ta ni več ista, kot
je bila nekdaj, čeprav
njena temeljna načela
ostajajo. Res pa je, da
si v vsakdanjem življenju izbiramo tudi stranpoti, ki so največkrat
lažje in udobnejše.
Ob
prebiranju
temeljnih načel pastoralnih sprememb si z
načelom od množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri
zadajamo tudi odgovornejšo presojo vsega tistega, kar je zajeto
s pojmom krščanska
vrednota.
Pavel Mihevc
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S papežem Frančiškom na poti vere
Papež Frančišek
V samo devetih
mesecih
pontifikata
je papež Frančišek
navdušil milijone po
vsem svetu. Frančišek,
prvi papež iz Južne
Amerike in prvi jezuit
na čelu rimskokatoliške cerkve, je znan po
svoji preprostosti in
velja za glasnika revnih. Argentinec Jorge
Mario Bergoglio, znan
kot ponižen mož, sposoben organizator in
človek velike vere, je
uveljavil povsem novo
podobo rimskokatoliške cerkve. S svojim
spontanim, skromnim,
pristnim in evangeljskim obnašanjem preseneča prav na vsakem koraku.
V rubriki S papežem
Frančiškom
na poti vere bomo
odkrivali in spoznavali njegove misli in
spodbude, v njegovih
besedah in dejanjih pa
bomo iskali navdih za
oznanjevanje.
Tokrat
bomo
povzeli njegove najodmevnejše stavke, s katerimi spreminja svet,
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v nadaljevanju pa se
bomo dotaknili njegove apostolske spodbude Evangeljsko veselje.
76-letni
papež
Frančišek je bil rojen
v Buenos Airesu 17.
decembra 1936. Sin italijanskega priseljenca
se je, preden se je odločil za duhovniški poklic, učil za kemika. V
jezuitski red je vstopil
leta 1969, nadškof pomočnik Buenos Airesa
je postal leta 1997, leto
pozneje pa nadškof.
Leta 2001 je postal kardinal, med letoma 2005
in 2011 je bil predsednik argentinske škofovske konference.
Frančišek je že v
svojem prvem javnem
nastopu po izvolitvi
prelomil tradicijo. S
preprosto držo, brez

običajnega papeškega
ogrinjala in štole, brez
zlatega križa, je na preprost, človeški način
nagovoril zbrano množico: »Bratje in sestre,
dober večer.« Presenetil je z molitvijo za
Benedikta XVI. in še
toliko bolj s prošnjo za
molitev zanj. Globoko
je sklonil glavo, ko je
ves trg nekaj minut v
tišini molil za svojega
papeža, rimskega škofa. Nato je zbranim vernikom in vsemu svetu
podelil blagoslov urbi
et orbi (»mestu in svetu«). Že s svojim prvim
nastopom je vzbudil
simpatije številnih vernikov in nakazal pogumno prenovo Cerkve
od znotraj, z orožjem
molitve, skromnosti in
uboštva.
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S papežem Frančiškom na poti vere
Nedelje v Vatikanu so od njegove izvolitve nekaj posebnega.
Prvo nedeljo svojega
»vladanja« je v nagovoru pred molitvijo izpostavil predvsem »neomejeno Božjo milost«.
»Bog ima ogromno
usmiljenja in potrpljenja za vsakega izmed
nas,« je dejal. Poudaril
je, da se Bog nikoli ne
bo naveličal odpuščati
človeku. »Težava je v
tem, da ga za odpuščanje ne prosimo,«
je poudaril 76-letni papež. »Malo usmiljenja
spremeni svet. Z malo
usmiljenja je svet manj
mrzel in bolj pravičen,«
je še dejal sveti oče.
Opoldanski blagoslov
je končal z besedami:
»Lepo nedeljo vam želim in dober tek.« Tega
ni imel napisanega, ampak je izrekel povsem
nenačrtovano.
Tudi
sicer ni ljubitelj napisanih govorov. Večkrat
se je zgodilo, da je med
branjem list z govorom
odložil in začel govoriti
povsem prosto.
Eden od največkrat citiranih papeže-

vih stavkov pa je tale:
»Kako si želim Cerkev,
ki bi bila revna. In ki bi
bila za revne.« Čeprav
na začetku nihče ni
pretirano resno jemal
teh besed, je že v nekaj tednih po njegovi
izvolitvi postalo jasno,
da se je papež to željo
odločil tudi uveljaviti.
Odpovedal se je dragim avtomobilom in
prestižnim kosom garderobe, za vatikansko
banko pa je rekel, da
prvi papež, sv. Peter, ni
imel bančnega računa.
Papež Bergoglio
je prepričan, da bi se
Cerkev morala približati vernikom. »Prosim
vas, bodite pastirji, ki
skrbe za svoje ovce,«
je dejal duhovnikom in
škofom pa tudi drugim
kristjanom.
Papež veliko pozornosti posveti ubogim in malim ter nas
opozarja, naj se posvetimo tudi ljudem na obrobju; mlade je pozval,
naj prevzamejo vlogo
v življenju svojih škofij in naj stopijo ven iz
udobnih okvirov.

Prepričan je tudi,
da nas ne bo Bog nikoli pozabil: »Bog nas
razume. Čaka nas. Ni
se naveličal odpuščati
nam, če nam je le res
žal in se mu približamo
z odrtim srcem.« S Kristusovimi besedami
nas spodbuja, naj se
ne bojimo, saj je Bog
Gospod tolažbe, Gospod ljubeznivosti.
Opozarja nas, da
moramo sami sebe
prepoznati kot grešnike. »Da, vsi tukaj smo
grešniki. Ne pa pokvarjeni,« je dejal nekega
novembrskega
jutra
pri maši v vatikanskem
domu sv. Marte.
Može in žene pa
tudi celotne družine  
je nagovoril, naj bodo
vedno
pripravljeni
odpuščati: »Mladoporočencem svetujem:
pogovarjajte se in
kregajte po mili volji.
Pa čeprav bodo zato
krožniki leteli po zraku. Ampak nikoli ne
končajte dneva, ne da
bi se pobotali. Nikoli!«
Rubriko ureja
Špela Fortuna
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Mladinski center svetega Nikolaja
V sklopu Nikolajevih srečanj Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na srečanje z naslovom

Z BOŽJO BESEDO
PRIŽIGATI LUČ OSEBNE VERE
četrtek, 9. januarja, ob 19. uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Gost večera bo

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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Povzetek predavanja:
Sveto pismo je
knjiga, ki jo berejo
na vseh kontinentih v
skoraj dva tisoč petsto
različnih jezikih, ljudje
vseh starosti in izobrazbe. Opravičeno ji pravimo knjiga vseh knjig.
Vsak temeljni premislek
o človeku, svetu in večnosti 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 odkrijejo, 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 lahko pretrese njena govorica, ki mu je tako blizu,
da v njej prepozna veličino in krhkost lastnega
življenja, svoje želje in
strahove, stiske in veselja, 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 spreminja in ustvarja.
Na številnih srečanjih in izobraževanjih, ki so se dogajala v
okviru leta vere in slovenskega pastoralnega
načrta Pridite in poglejte, nas je Božja beseda
vedno močneje spodbujala, da jo ne le bolj po-

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 oznanjevalci in animatorji Božje
besede v okoljih, kjer
živimo. Kakor nam od
prvih dni svoje izvolitve
govori papež Frančišek,
krščanstva ne moremo
živeti sami zase, ampak samo v odnosu z
drugimi. Vabljeni vsi, ki
se želite ob navdihnjeni
Besedi učiti, kako prižigati luč vere, da bo lahko grela ne samo vašo
lastno kamrico, ampak
tudi življenja ljudi, ki jih
Bog pošilja na vašo pot.

Maksimilijan Matjaž:
je duhovnik, profesor in eden naših največjih poznavalcev in
prevajalcev Svetega pisma ter izjemen predavatelj, ki z bibličnimi vikendi navdušuje množice.
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Skrutacija svetega pisma za mlade

Ob letošnjem prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja je
v Jožefovi dvorani 60
mladih iz neokatehumenskih skupnosti iz
vse Slovenije skrutiralo sveto pismo. Skrutiralo, se pravi preiskovalo, »preiskovalo
Pisma«, kakor ta način
srečanja z Božjo besedo imenuje cerkveno
učiteljstvo.
Sama beseda »srečanje« je v tem kontekstu prav posrečena
in pove bistvo. Mladi
so se dejansko srečali
z Božjo besedo. Ni šlo
namreč za branje na
študijski način – da bi
nekaj izvedeli ali bolje
razumeli – ampak da
bi se dotaknili Božje
besede in da bi se Božja beseda dotaknila
nas (pišem »nas«, ker
sem tudi sam skrutiral
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z mladimi). Gre za branje, pri katerem ne gledamo na Sveto pismo
kot na zgodovinski
zapis o Božjem delovanju v preteklosti, kot
zgodovinski zapisa o tistem, kar se je zgodilo
onim, nekomu drugemu. Gre za branje, pri
katerem je v ospredju
le eno: kaj ta beseda
– teh nekaj vrstic, ki
jih berem –, kaj Jezus
Kristus po tej besedi
govori MENI DANES.
Kakšen odgovor ima
Jezus Kristus na mojo
današnjo situacijo, na
tisto, kar se je zgodilo
v zadnjih nekaj urah
ali v zadnjih dneh, na
moje današnje probleme, na moj križ, ki ga
ne morem razumeti in
sprejeti? Kakšna je danes Božja volja zame?
Po skrutaciji, ki
je v tišini potekala eno

uro, je imel vsakdo, ki
je to želel, priložnost,
da pove konkretno,
kje ga je Božja beseda
poiskala, kaj mu je dejala. Čudovito je slišati,
kako Bog deluje tudi
danes, kako odgovarja
na konkretne situacije
konkretnih ljudi! Kako
ne bi bili veseli in
hvaležni? Prav zato je
skrutaciji sledila adoracija pred Najsvetejšim in petje psalmov,
na koncu srečanja pa
še agape oz. »bratski
obed«, med katerim so
se lahko mladi z različnih skupnosti bolje
spoznali.
Skrutacija mladih,
ki je v Sloveniji potekala prvič, je zamišljena kot redni mesečni
dogodek. Številni med
temi mladimi ravno
iščejo Božjo voljo za
svoje življenje, skrutacija pa je eden od poti,
ki jih lahko približa
cilju. Naša župnija jim
pri tem konkretno pomaga in s tem – čeprav
se morda na prvi pogled niti ne zdi – služi
celotni Cerkvi in svetu.
Wojtek Grudzinski
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S 36. seje ŽPS

FILM »ČUDEŽ«
V ponedeljek, 27.
januarja 2014, ob 19. uri,
bo v Jožefovi dvorani
projekcija dokumentarnega filma Čudež. Po
filmu pa bo pogovor s
Tončko Krajnik, sestro
usmiljenko, in z režiserjem filma Davidom
Sipošem.
Leta 1938 se je družini Krajnik dogodilo
nekaj, kar jo je zaznamovalo za vse življenje.
Njihovo
sedemletno
deklico Tončko je med
raznašanjem časopisa
napadel pes. Zbolela
je in kmalu ni mogla

več hoditi. Bolezen ji je
vzela noge in roke, nato
ni mogla več govoriti.
Mala Tončka je obležala
doma. Po dolgi bolezni
so se starši odločili, da
jo odpeljejo na Brezje,
upajoč na čudež. Bog
je na priprošnjo Marije Pomagaj med sveto
mašo uslišal molitve
družine Krajnik, molitve punčke Tončke, molitve vasi Godešič pri
Škofji Loki. Tončka je
med povzdigovanjem
vstala in spregovorila.
Čudež.

Na sejah ŽPS
smo ugotavljali, da
se v naši župniji zelo
veliko dogaja, vendar
se o teh dogodkih v
medijih ne piše in
govori, niti v Farnem
listu, našem župnijskem mesečniku. Zato
smo na zadnji seji več
časa namenili temu
vprašanju. Na sejo sta
bila povabljena glavni
urednik Farnega lista,
Alen Širca in nekdanji urednik Logaških
novic, z dolgoletnimi
izkušnjami na področju medijev, g. Marcel
Štefančič.
G. Širca je poudaril, da je glavni
problem pomanjkanje piscev, ki bi pisali
o dogajanju v naši
župniji, g. Štefančič
pa je nanizal številne predloge in podal
praktične rešitve problema. Skupaj smo našli način, kako bomo
naš farni mesečnik
ohranili tako živ, kot je
živa naša župnija. Vsi
farani pa ste povabljeni, da pišete o svojih
doživetjih, o dogodkih
in ljudeh, ki so vas
nagovorili, da zapiše-
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te svoja razmišljanja,
napisano pa pošljete
na uredništvo Farnega lista, ki bo objavilo
naslov za pošiljanje.
Vsak, ki zbere voljo za
pisanje in pogum za
objavo, obogati sebe in
druge.
V študijskem delu
smo obravnavali tretjo temo iz Priročnika
pastoralnega načrtovanja za župnijske pastoralne svete Na poti
k izviru z naslovom
Pot naše župnije od
številnih dejavnosti k
izviru. Po prebranem
svetopisemskem odlomku (Lk 10, 38-42) in
uvodnem razmišljanju
smo premišljevali ob
treh vprašanjih: 1. Katere dejavnosti, ki jih v
naši župniji izvajamo,
so postale preveč »pozunanjene« in ne izvirajo več iz pristnega
in osebnega odnosa z
Bogom? 2. Katere dejavnosti, ki potekajo v
naši župniji, so zares
potrebne in koristne ter
izvirajo iz pristnega in
osebnega odnosa z Bogom? 3. Kako bi lahko
dejavnostim, ki jih izvajamo v naši župniji,
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pa so postale preveč
pozunanjene, postavili
duhovne temelje, da bi
nas bolj spodbujale k
pristnemu in osebnemu
stiku z Bogom?
Ugotovili smo, da
je težko soditi. »Pozunanjeno« je tisto, kar
je samo sebi namen.
V župniji je veliko dejavnosti, ki so že tradicionalne, pozabljen
pa je njihov pravi izvir.
Vendar pa so vse koristne, vse imajo neko
jedro. Tista dejavnost,
ki nima pravega jedra,
ne bo dolgo delovala.
Če ima skupina pot,
ki človeka usmerja k
Bogu, ki mu pomaga,
da je bližje Bogu, ima
pravi namen. V župniji
so potrebne skupine
z duhovno formacijo
(saj nedeljska maša
verniku ni dovolj) in
liturgične skupine, v
ostalih skupinah (npr.
pevski zbor, skavti …)
pa je nujno branje Božje besede, molitev in
evharistija. Pomembno je tudi okolje, v katerem neka dejavnost
poteka in prisotnost
enega od duhovnikov,
saj brez duhovne osno-

ve skupina propade.
Skavti
prosijo,
naj tisti, ki uporabljajo
skavtsko sobo, prostor
za sabo pospravijo.
Prav tako naj za seboj
počistijo vsi, ki se zadržujejo v prostorih
Doma Marije in Marte,
sicer pospravljanje nereda obremenjuje hišnika in čistilke doma.
4. januarja 2014
bodo skavti pripravili
koledovanje, 6. januarja 2014 pa bo zaključek trikraljevske akcije
– otroci za misijone.
Otroci bodo svoje darove oddali pri večerni
maši.
Petra Rok

Farni list

Dekanijski turnir malega nogometa 2013
Naši ministranti
so se 16. novembra
2013 udeležili turnirja
malega nogometa, ki
ga je organizirala naša
župnija. Turnir je bil
namenjen
druženju

ministrantov iz naše
dekanije. Tekmovalo je
osem ekip iz župnij Gorenji Logatec, Horjul,
Hotedršica, Zaplana,
Vrhnika in iz naše župnije. Med starejšimi

ŽUPNIJSKA KRONIKA

ministranti so naši fantje dosegli prvo mesto.
Pri mlajših je zmagala
ekipa iz Zaplane, Horjula in Gornjega Logatca. Zmanjkalo je samo
ena točka, pa bi naši
dobili bronasto medaljo. Vsi so bili zelo
navdušeni. Ministranti
so imeli priložnost,
da bi se spoznali in
pogovarjali med sabo.
Turnir smo začeli s
sveto mašo in končali
z molitvijo. Zelo hitro
je minil čas našega srečanja in komaj čakamo
na naslednje.

2013:

38 oseb –  17 dečkov in 21 deklic;
 	
k Bogu je odšlo 35 faranov – 18 mož in 17 žena;
		
pred Bogom so je obljubili zvestobo 10 parov,  
						
17 pa jih je bilo oklicanih;
zakrament sv. birme je prejelo 26 osmošolcev 			
Krščenih je bilo

				

–

11 fantov in 15 deklet;

prvo sv. obhajilo je prejelo
					

–

31 prvoobhajancev

16 dečkov in 15 deklic.
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KOLEDAR
januar
2014
1. januar – MARIJA BOŽJA MATI – NOVO LETO, sv.
maša ob 8. in 19. uri;
2. januar – ob 19. uri spokorno bogoslužje in spoved;
3. januar – prvi petek, obisk
bolnikov na domu, sv. maša
ob 18. uri, po sv. maši molitvena skupina, ministranti,
mladina, študentje;
4. januar – od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje;
5. januar – 2. NEDELJA PO
BOŽIČU,   sv. maša ob 8. in
10. uri, ob 14. uri večernice,
ob 20. uri 1. zakonska skupina;
6. januar – GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE
KRALJI, sv. maša ob 10. in
18. uri, pri večerni sv. maši
bodo otroci za otroke v misijonih darovali svoje prihranke;
7. januar – po sv. maši srečanje voditeljev birmanskih
skupin;
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8. januar – ob 18. 30 uri
srečanje biblične skupine v knjižnici Doma
Marije in Marte;
9. januar –   ob 19. uri
predavanje dr. Maksimilijan Matjaža z naslovom »Z Božjo besedo
prižigati luč osebne
vere« v Jožefovi dvorani;
10. januar – po sv. maši
molitvena skupina, ministranti, mladina, študentje;
11. januar – od 16.–18.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
12. januar – JEZUSOV
KRST, sv. maša ob 8. in
10. uri, ob 14. uri večernice, ob 19. uri srečanje
6. zakonske skupine;
13. januar – ob 19. uri
srečanje ŽPS;
14. januar – po sv. maši
kateheza za birmance in
starše prva skupina;
16. januar – ob 19. uri
predavanje za odrasle v
Jožefovi dvorani;
17 januar – po sv. maši
molitvena
skupina,
ministranti, mladina in
študentje;
18. januar – od 16.–18.
ure čaščenje in spovedovanje;

19. januar – 2. NEDELJA
MED LETOM, sv. maša ob
8. in 10. uri, večernice ob
14. uri, ob 19. uri srečanje 3.
zakonske skupine;
20. januar – ob 20. uri priprava na sv. krst (prvo srečanje), krst bo 23. marca;
21. januar – po sv. maši
kateheza za birmance in
starše – druga skupina;
22. januar – ob 18.30 uri
srečanje biblične skupine
v knjižnici Doma Marije in
Marte;
24. januar – po sv. maši
molitvena skupina, ministranti, mladina in študentje;
25. januar – od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje;
26. januar – 3. NEDELJA
MED LETOM, sv. maša ob
8. in 10. uri, večernice ob
14. uri, ob 19. uri srečanje 4.
zakonske skupine;
27. januar – po sv. maši
ogled filma Čudež v Jožefovi dvorani, po filmu pogovor s Tončko Krajnik in z
režiserjem filma Davidom
Sipošem;
31. januar – po sv. maši
molitvena skupina, ministranti, mladina, študentje.

