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ÖÖ KULTURA

ÖÖ FRANČIŠEK

ÖÖ SV. PISMO

ÖÖ HVALA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 34, št. 2
FEBRUAR 2014

»NekegaÖ dneÖ jeÖ
bogatašÖ dalÖ revežuÖ
polnÖ košÖ smeti.Ö RevežÖ
seÖ jeÖnasmehnilÖ inÖod-
šelÖ sÖ košem,Ö natoÖ gaÖ
jeÖ izpraznil,Ö opralÖ inÖ
napolnilÖ sÖ čudovitimÖ
cvetjem.Ö VrnilÖ seÖ jeÖ kÖ
bogatašuÖinÖmuÖgaÖdal.Ö
BogatašÖ jeÖ začudenoÖ
vprašal:Ö “ZakajÖ siÖ miÖ
dalÖčudovitoÖcvetje,ÖkoÖ
semÖtiÖjazÖdalÖleÖsmeti?”Ö
InÖ revežÖ jeÖ odgovoril:Ö
“VSAKÖ DAÖ TO,Ö KARÖ
IMAÖVÖSRCU.”«ÖPoskusiÖ
darovatiÖ drugemuÖ to,Ö
karÖ imašÖ –Ö najboljše.Ö
PoskusiÖ nareditiÖ nekajÖ
dobregaÖ zaÖ bližnjega,Ö
kiÖ teÖ jeÖ prizadelÖ aliÖ teÖ

Podari ljubezen tistemu, 
ki ne zna ljubiti

niÖspoštoval.ÖIstočasnoÖ
boÖBogÖnapravilÖčudežÖ
vÖ tvojemÖ inÖ njegovemÖ
srcu.Ö »BogÖ jeÖ ljube-
zen«Ö inÖ ljubezenÖ delaÖ
največjeÖ čudeže.Ö Bla-
gorÖ nam,Ö čeÖ darujemoÖ
bližnjemuÖdobroÖ inÖneÖ
pričakujemo,Ö daÖ namÖ
boÖtaÖkarÖkoliÖvrnil.ÖDarÖ
srcaÖ spreminjaÖ najboljÖ
mrzloÖsrce.ÖBoljeÖje,ÖdaÖ
pričakujemoÖ nagradoÖ
zaÖ dobroÖ vÖ večnemÖ
življenju,Ö kotÖ daÖ čaka-
moÖnaÖčloveškoÖhvale-
žnost.Ö NagradaÖ zaÖ lju-
bezenÖjeÖLjubezenÖ–ÖtoÖ
paÖjeÖBogÖsam.

Vaš duhovni 
pomočnik Rafael
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kultura … jo imamo tudi v duši?

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

umetnost,Ö vero,Ö mo-
raloÖ inÖ soÖ tudiÖ po-
sledicaÖ ohranjanjaÖ
običajevÖinÖnavad;ÖteÖ
seÖprenašajoÖkotÖtra-
dicijaÖizÖrodaÖvÖrod.

KulturaÖ kotÖ ra-
zvoj,Ö izboljšanjeÖ aliÖ
doseganjeÖ prefinje-
nostÖ duhaÖ jeÖ lahkoÖ
lastnostnaÖ dejav-
nostÖ posameznikaÖ
aliÖ družbe.Ö KulturaÖ
–Ö tudiÖ omikaÖ –Ö Ö kotÖ
razvojÖdoločenihÖdu-
hovnihÖzmožnostiÖ jeÖ
pogojÖ zaÖ razvojÖ kri-
tičnegaÖduha,Öpreso-
janjaÖinÖokusa.

MedÖ najboljÖ
prefinjeneÖ dosežkeÖ
vÖ kulturiÖ sodiÖ pravÖ
gotovoÖ umetnost,Ö kiÖ
seÖ izražaÖ vÖ stavbar-
ski,Ö upodabljajoči,Ö
gledališki,Ö filmski,Ö
plesniÖ inÖ besedniÖ
izraznosti;Ö besedniÖ

kulturiÖnajčeščeÖpra-
vimoÖ tudiÖ literaturaÖ
aliÖknjiževnost.

PravÖ književ-
nostÖ jeÖ bilaÖ tistaÖ
kulturnaÖ sila,Ö kiÖ jeÖ
slovenskiÖ jezikÖ uve-
ljavilaÖvÖsvetuÖevrop-
skeÖ kulture.Ö PotemÖ
koÖ seÖ jeÖ »izpela«Ö
književnostÖantikeÖinÖ
predantičnihÖ kultur,Ö
seÖ jeÖ Ö EvropaÖ pre-
rodilaÖ zÖ bogastvomÖ
renesančneÖ književ-
nostiÖ(odÖ14.ÖdoÖdru-
geÖ poloviceÖ 16.Ö sto-
letja).ÖInÖkoÖsoÖvelikiÖ
Evropejci,Ö denimo,Ö
Italijani,Ö Francozi,Ö
Španci,Ö AngležiÖ …Ö sÖ
ponosomÖ kazaliÖ naÖ
svojeÖ besedne-knji-
ževneÖ dosežkeÖ inÖ
močÖ svojegaÖ jezika,Ö
seÖjeÖmaloÖslovenskoÖ
podalpskoÖ ljudstvoÖ
smeloÖizkazatiÖsÖpre-
vodomÖ celotnegaÖ

KulturaÖ jeÖ ob-
sežjeÖ dosežkovÖ civi-
lizacije,Ö dosežkov,Ö
kiÖ soÖ posledicaÖ člo-
vekovegaÖ poseganjaÖ
vÖ naravo,Ö družbo,Ö
mišljenje,Ö znanost,Ö
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svetegaÖpismaÖizÖletaÖ
1584.,Ö karÖ jeÖ odteh-
taloÖ našemuÖ jezikuÖ
najvišjoÖ stopnjoÖ
omike.Ö ZakajÖ jezik,Ö
kiÖjeÖbilÖzmoženÖvaseÖ
prevestiÖ»knjigoÖvsehÖ
knjig«,Ö siÖ jeÖ potrdilÖ
slovesÖ medÖ najboljÖ
kulturnimiÖ jeziki.Ö InÖ
obÖvsemÖjeÖbilaÖpravÖ
kulturaÖ jezikaÖ tistaÖ
neovrgljivaÖ postav-
ka,Ö kiÖ jeÖ utrjevalaÖ
narodnoÖ bitÖ Sloven-
cevÖ skozÖ tisočletnoÖ
tradicijo.Ö

TakoÖ jeÖ zlahkaÖ
razumljivo,Ö zakajÖ jeÖ
slovenstvoÖnameniloÖ
kulturiÖposebenÖpra-
zničniÖ dan,Ö kiÖ veljaÖ
zaÖ svojevrstnoÖ po-
sebnost.Ö Namreč,Ö niÖ
gaÖnaroda,ÖkiÖbiÖimelÖ
vÖkoledarjuÖnavedenÖ
državniÖ Ö praznik,Ö
posvečenÖ kulturi.Ö
MiÖ praznujemoÖ danÖ
kultureÖ 8.Ö februarjaÖ
–ÖnaÖdanÖPrešernoveÖ
smrti.ÖNeÖdaÖbiÖslavi-
liÖ ravnoÖ PrešernovoÖ
smrt,ÖampakÖnjegovoÖ
genialnoÖ pesniškoÖ
moč!

–Ö PaÖ resÖ slavi-
mo?Ö ŠeÖ več!Ö –Ö SÖ po-
nosomÖslavimo?Ö

ŠeÖ dobroÖ seÖ
spomnimoÖ nabitoÖ
polnihÖdvoranÖNaro-
dnegaÖdomaÖvÖLogat-
cuÖobÖproslavahÖPre-
šernuÖvÖčast.ÖBiloÖ jeÖ
tedaj,ÖkoÖnamÖzakonÖ
šeÖniÖzapovedovalÖ8.Ö
februarjaÖ zaÖ državniÖ
praznik,ÖkoÖšeÖnismoÖ
biliÖ nagrajeniÖ zÖ delaÖ
prostimÖ dnem,Ö koÖ
šeÖ niÖ biloÖ trebaÖ kjeÖ
vÖ javnostiÖ izobešatiÖ
zastav,ÖkoÖ šeÖ tegaÖ inÖ
onegaÖ niÖ biloÖ inÖ šeÖ
tegaÖ inÖonegaÖnismoÖ
imeliÖ itd.,Ö itnÖ ...Ö Am-
pakÖ PrešerenÖ –Ö inÖ zÖ
njimÖ slovenskaÖ kul-
turaÖ –Ö jeÖ veljalÖ skozÖ
našoÖkulturnoÖprete-
klostÖ zaÖ našÖ ponos,Ö
zaÖnašoÖzavest,ÖnašeÖ
upanjeÖinÖnašoÖmoč.Ö

JeÖšeÖvednoÖPre-
šerenÖ inÖ zÖ njimÖ kul-
turaÖnašÖponos,ÖnašaÖ
zavest,Ö našeÖ upanjeÖ
inÖ našaÖ moč?Ö Mor-
daÖ tamÖ nekjeÖ nadÖ
površinskostjoÖ vsak-
danjegaÖ naleta,Ö kjerÖ

človekÖšeÖvednoÖ»to-
likoÖvelja,ÖkarÖplača«.Ö
VsaÖ drugaÖ merilaÖ
štejejoÖmnogoÖmanj.Ö

Torej:Ö slavitiÖ aliÖ
neÖslaviti.

Pač,Ö nekajÖ ljudiÖ
seÖ skorajÖ vselejÖ od-
ločiÖtudiÖslaviti,ÖneÖleÖ
sÖhimno,ÖkiÖsiÖjeÖspo-
sodilaÖ besediloÖ izÖ
njegoveÖ Zdravljice,Ö
temvečÖ pretanjenoÖ
slavitiÖ tudiÖ zÖ vselejÖ
prisotnoÖ sporočilno-
stjo:

 »Kranj’c, ti le dobička išeš,
bratov svojih ni ti mar,
kar ti bereš, kar ti pišeš,
 mora dati gotov d’nar!
Kar ni tuje, zaničuješ,
starih šeg se zgublja sled,
pevcov svojih ne spoštuješ,
za dežele čast si led! -»¬

ZastaveÖ naÖ taÖ
prazničniÖ danÖ osta-
jajoÖ šeÖ vednoÖ takoÖ
nespodobnoÖ uma-
knjene.Ö –Ö KotÖ daÖ jeÖ
resÖ najpoglavitneje,Ö
daÖimamoÖnaÖprešer-
novoÖdelaÖprostÖdan.Ö
KulturaÖpaÖ…

Marcel Štefančič
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S papežem Frančiškom na poti vere

bratstvo, temelj 
in Pot do miru

PapežÖFrančišekÖsve-
tovnoÖ javnostÖ presenečaÖ
inÖ navdušujeÖ vsakÖ danÖ
pravÖzaradiÖsvojegaÖodloč-
negaÖ zavzemanjaÖ zaÖ vsa-
kegaÖ človeka,Ö tudiÖ tistegaÖ
zÖrobaÖdružbe.ÖToÖprihajaÖ
doÖ izrazaÖ tudiÖ vÖ njegoviÖ
poslaniciÖ obÖ svetovnemÖ
dnevuÖmiruÖ(1.Ö januar),ÖvÖ
kateriÖ jeÖrazmišljalÖoÖbrat-
stvuÖkotÖtemeljuÖinÖpotiÖdoÖ
miru.

VÖ svojiÖ prviÖ posla-
niciÖ nasÖ papežÖ spodbuja,Ö
daÖ vÖ soljudehÖ neÖ vidimoÖ
sovražnikovÖaliÖtekmecev,Ö
ampakÖ brateÖ inÖ sestre,Ö kiÖ
jihÖ moramoÖ sprejematiÖ
inÖ objemati.Ö Pravi,Ö daÖ seÖ
bratstvaÖ najprejÖ učimoÖ
vÖ družini,Ö kiÖ jeÖ temeljÖ inÖ
prvaÖ potÖ doÖ miru,Ö sajÖ jeÖ
poklicana,Ö daÖ širiÖ svojoÖ
ljubezenÖvÖsvetÖokoliÖsebe.

DaÖbiÖ razumeliÖnašoÖ
poklicanostÖ kÖ bratstvuÖ
inÖ jasnoÖ spoznaliÖ ovire,Ö

kiÖ soÖ naÖ potiÖ njegovegaÖ
uresničevanja,Ö moramoÖ
sleditiÖ BožjemuÖ načrtu,Ö
praviÖ papež,Ö koÖ sprego-
voriÖ oÖ AbeluÖ inÖ Kajnu.Ö
NjunaÖpripovedÖnasÖuči,Ö
daÖ jeÖčloveštvoÖpoklica-
noÖ kÖ bratstvu,Ö opozar-
jaÖ paÖ tudiÖ naÖ tragičnoÖ
možnostÖ izdajeÖ tegaÖ
bratstva.Ö OÖ temÖ pričajoÖ
našaÖ vsakdanjaÖ dejanjaÖ
sebičnosti,Ö kiÖ soÖ vzrokÖ
zaÖtolikoÖvojnÖinÖkrivic.

VÖ nadaljevanjuÖ seÖ
papežÖ sprašuje,Ö aliÖ mo-
remoÖmožjeÖinÖženeÖtegaÖ
svetaÖ kdajÖ vÖ polnostiÖ
odgovoritiÖ naÖ hrepene-
njeÖpoÖbratstvu,ÖkiÖgaÖjeÖ
vÖ nasÖ položilÖ BogÖ Oče.Ö
NamÖ boÖ kdajÖ uspeloÖ
samoÖ zÖ lastnoÖ močjoÖ
premagatiÖ brezbrižnost,Ö
sebičnostÖ inÖ sovraštvoÖ
inÖ sprejetiÖ upravičeneÖ
razlike,Ö značilneÖzaÖbra-
teÖ inÖ sestre?Ö BratstvoÖ
poÖ FrančiškovihÖ bese-
dahÖ izhajaÖ izÖ Boga,Ö kiÖ
jeÖ OčeÖ vsehÖ ljudi.Ö GreÖ
zaÖosebnoÖinÖkonkretnoÖ
BožjoÖ ljubezen.Ö KoÖ joÖ
sprejmemo,Ö postaneÖ
najsilovitejšeÖ sredstvo,Ö
kiÖspreminjaÖživljenjeÖinÖ
odnoseÖzÖdrugimiÖterÖučiÖ
solidarnosti.Ö ČloveškoÖ
bratstvoÖ jeÖ obnovljenoÖ
zÖJezusomÖKristusomÖinÖ

vÖ njem.Ö KrižÖ jeÖ dokončniÖ
prostorÖ utemeljitveÖ brat-
stva.Ö ZatoÖ nihčeÖ neÖ moreÖ
ostatiÖ brezbriženÖ doÖ uso-
deÖnašihÖbratovÖinÖsester.

ČeÖ imamoÖ toÖ predÖ
očmi,ÖlahkoÖvidimo,ÖdaÖjeÖ
bratstvoÖ temeljÖ inÖ potÖ doÖ
miru.Ö PomanjkanjeÖ brat-
stvaÖmedÖnarodiÖinÖljudmiÖ
jeÖ tudiÖ bistvenÖ razlogÖ zaÖ
revščino.Ö MnogeÖ družbeÖ
namrečÖ doživljajoÖ globo-
koÖ revščinoÖodnosov,ÖkarÖ
jeÖ povezanoÖ sÖ pomanjka-
njemÖ trdnihÖ odnosovÖ vÖ
družiniÖ inÖ skupnosti.Ö Na-
raščanjeÖraznihÖvrstÖstisk,Ö
izključevanja,Ö osamlje-
nostiÖ inÖ različnihÖ oblikÖ
patološkeÖ odvisnosti,Ö jeÖ
zeloÖzaskrbljujoče.ÖTakšnaÖ
revščinaÖseÖlahkoÖpresežeÖ
samoÖ prekoÖ ponovnegaÖ
odkritjaÖ inÖ ovrednotenjaÖ
bratskihÖ odnosovÖ znotrajÖ
družinÖinÖskupnosti,ÖprekoÖ
delitveÖ veseljaÖ inÖ žalosti,Ö
težavÖinÖuspehov.ÖDotakneÖ
seÖ tudiÖ relativneÖ inÖ abso-
lutneÖ revščine,Ö potrebeÖ
poÖ učinkovitiÖ politiki,Ö kiÖ
podpiraÖbratstvo,ÖterÖdruž-
benegaÖnaukaÖCerkve.ÖKotÖ
bistveniÖnačinÖpospeševa-
njaÖbratstva,Ö kiÖ jeÖosnovaÖ
zaÖvseÖostale,ÖjeÖpoÖFranči-
škovihÖbesedahÖodločitevÖ
zaÖ zmerenÖ življenjskiÖ stilÖ
inÖ delitevÖ lastnegaÖ boga-
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stva.ÖToÖjeÖtemeljno,ÖčeÖho-
čemoÖ hoditiÖ zaÖ JezusomÖ
KristusomÖ inÖ bitiÖ zaresÖ
kristjani.

PapežÖ seÖ dotakneÖ
tudiÖ finančneÖ inÖ ekonom-
skeÖ krizeÖ sedanjegaÖ časa,Ö
kiÖ izvirajoÖ izÖ čedaljeÖ ve-
čjegaÖ oddaljevanjaÖ člove-
kaÖ odÖ BogaÖ inÖ njegovegaÖ
bližnjega,Ö izÖ pohlepaÖ poÖ
materialnihÖ dobrinahÖ naÖ
eniÖstraniÖinÖosiromašenjaÖ
medosebnihÖ inÖ občestve-
nihÖodnosovÖnaÖdrugi.ÖNi-
zanjeÖ ekonomskihÖ krizÖ biÖ
moraloÖ voditiÖ kÖ pravoča-
snemuÖ ponovnemuÖ pre-
mislekuÖ oÖ našihÖ modelihÖ
ekonomskegaÖ razvojaÖ inÖ
spremembiÖ življenjskegaÖ
sloga.Ö DanašnjaÖ kriza,Ö če-
pravÖ zÖ resnimiÖ posledica-
miÖ zaÖ človeškaÖ življenja,Ö
paÖ namÖ moreÖ ponuditiÖ
tudiÖ rodovitnoÖpriložnost,Ö
daÖ znovaÖ odkrijemoÖ kre-
postiÖrazumnosti,Özmerno-
sti,ÖpravičnostiÖinÖsrčnosti.Ö
TeÖ vrlineÖ namÖ lahkoÖ po-
magajoÖ premagatiÖ težkeÖ
trenutkeÖ inÖ znovaÖ odkritiÖ
bratskeÖvezi,ÖkiÖnasÖpove-
zujejoÖmedÖseboj.

VÖ nadaljevanjuÖ pa-
pežÖ FrančišekÖ pravi,Ö daÖ
bratstvoÖ preprečujeÖ voj-
ne.Ö GlasnoÖ pozivaÖ vse,Ö kiÖ
zÖorožjemÖsejejoÖnasiljeÖinÖ
smrt,ÖnajÖvÖsvojemÖsovra-

žnikuÖodkrijejoÖbrataÖ inÖ
zaustavijoÖ svojoÖ roko.Ö
PozivaÖkÖodpovediÖorož-
jaÖinÖvabiÖkÖdialogu,Öod-
puščanjuÖinÖspravi.

VelikaÖ oviraÖ brat-
stvuÖ staÖ tudiÖ korupcijaÖ
inÖorganiziraniÖkriminal.Ö
SpregovoriÖ oÖ vprašanjuÖ
pravičnostiÖ inÖ človeške-
gaÖ dostojanstva,Ö izpo-
staviÖ probleme,Ö kotÖ soÖ
trgovinaÖ zÖ drogo,Ö prisil-
noÖ deloÖ inÖ izkoriščanje,Ö
finančnaÖ špekulacija,Ö
prostitucija,Ö zlorabaÖ
mladoletnikov,Ö trgovinaÖ
zÖ ljudmiÖ inÖ suženjstvoÖ
terÖdrugo.ÖBratstvoÖroje-
vaÖ socialniÖ mir,Ö pristenÖ
duhÖbratstvaÖpaÖprema-
gujeÖ posameznikovoÖ
sebičnost.

BratstvoÖ pomagaÖ
ohranjatiÖnaravo,ÖkiÖsmoÖ
joÖ prejeliÖ odÖ Stvarnika.Ö
PoklicaniÖ smo,Ö daÖ joÖ
varujemo,Ö spoštujemoÖ
inÖ zanjoÖ odgovornoÖ
skrbimo.Ö VendarÖ nasÖ
tolikokratÖ ženeÖ pož-
rešnostÖ inÖ objestnostÖ
gospodovanja,Ö posedo-
vanja,Ö manipulacijeÖ inÖ
izkoriščanja.Ö NašaÖ dol-
žnostÖ je,Ö daÖ zemeljskeÖ
vireÖ uporabljamoÖ tako,Ö
daÖ biÖ biliÖ vsiÖ rešeniÖ la-
kote.Ö DobroÖ znanoÖ je,Ö
daÖ sedanjaÖ proizvodnjaÖ

hraneÖzadoščaÖzaÖvseÖ lju-
di,ÖinÖvendarÖmilijoniÖljudiÖ
šeÖ naprejÖ trpijoÖ lakotoÖ inÖ
umirajoÖ odÖ nje,Ö inÖ toÖ jeÖ
resničniÖ škandal.Ö Potreb-
noÖ jeÖ torej,Ö daÖ najdemoÖ
načine,Ö kakoÖ biÖ lahkoÖ vsiÖ
biliÖdeležniÖ sadovÖzemlje,Ö
neÖleÖzato,ÖdaÖbiÖseÖizogniliÖ
vednoÖ širšemuÖ prepaduÖ
medÖ tistimi,ÖkiÖ imajoÖveč,Ö
inÖtistimi,ÖkiÖseÖmorajoÖza-
dovoljitiÖzÖdrobtinami,Öam-
pakÖpredvsemÖzato,ÖkerÖjeÖ
toÖ vprašanjeÖ pravičnosti,Ö
enakostiÖ inÖ spoštovanjaÖ
slehernegaÖ človeškegaÖ
bitja.

BratstvoÖjeÖpotrebnoÖ
odkrivati,Ö ljubiti,Ö izkušati,Ö
razglašatiÖinÖzanjÖpričevati.Ö
AÖsamoÖljubezen,Öpodelje-
naÖ kotÖ darÖ odÖ Boga,Ö nasÖ
usposablja,ÖdaÖsprejmemoÖ
inÖ vÖ polnostiÖ izkušamoÖ
bratstvo.Ö LeÖ zÖ odprtostjoÖ
doÖBogaÖbomoÖlahkoÖtkaliÖ
bratskeÖodnose,Özaznamo-
vaneÖ zÖ vzajemnostjo,Ö od-
puščanjemÖ inÖ popolnimÖ
samodarovanjem.Ö DaÖ biÖ
lahkoÖ toÖ uresničili,Ö praviÖ
vÖsklepuÖposlaniceÖpapež,Ö
seÖmoraÖvÖvsakiÖdejavnostiÖ
odražatiÖ služenjeÖ ljudem,Ö
zlastiÖ tistimÖ najboljÖ odda-
ljenimÖ inÖ manjÖ znanim.Ö
SluženjeÖ jeÖ dušaÖ tistegaÖ
bratstva,ÖkiÖgradiÖmir.

Rubriko ureja 
Špela Fortuna

S papežem Frančiškom na poti vere
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MladinskiÖcenterÖsvetegaÖNikolajaÖ

VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

UMETNOST 
SLUŽI ODREŠENJU

četrtek, 27. februarja, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

GostÖvečeraÖbo

dr. Jošt Snoj

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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Duhovnik in sli-
kar Jošt Snoj pravi, da 
teologijo doživlja kot 
slikar, slikarstvo pa 
dobi smisel šele iz per-
spektive teologije, vere. 
Teološke teme in skriv-
nosti vere doživlja sli-
kovito, predstavlja si jih 

se je rodil leta 
1967 v Ljubljani. 
Leta 1993 je na Aka-
demiji za likovno 
umetnost diplomi-
ral iz slikarstva. 
Istega leta je vsto-
pil v Bogoslovno 
semenišče in leta 
1998 diplomiral na 
Teološki fakulteti 
v Ljubljani. Nato 
je odšel v Francijo, 
kjer se je izpopol-
njeval v duhovnosti 
in umetnosti. Leta 
2000 je bil v Lurdu 
posvečen v duhovni-
ka in se vrnil v Slo-
venijo. Leta 2004 je 

Jošt Snoj

v podobi. In te podobe 
je v vseh fazah svojega 
slikarstva poskušal tudi 
upodobiti na slikah. 
Predstavil nam bo ne-
kaj svojih slik (Sveta 
Trojica, Adam in Eva, 
Janez sloni na Jezuso-
vih prsih) in ob njih ra-

zložil božji odrešenjski 
načrt. Razložil nam bo 
tudi svoj slikarski ci-
klus z naslovom Pobo-
ji. Umetniške slike tega 
cikla, ki so narejene po 
fotografijah iz Barbari-
nega rova, kar kličejo 
k molitvi za odrešenje 
Slovenije

Povzetek predavanja:

šel v Rim na študij 
sakralne umetnosti. 
Na Papeški univerzi 
Gregorijani v Rimu 
je študiral krščan-
sko umetnost na 
Fakulteti za zgo-
dovino in kulturno 
dediščino Cerkve. 
Pod vodstvom p. 
Marka I. Rupnika 
je opravil formacijo 
za sakralno ume-
tnost (poslikave sa-
kralnih prostorov) 
in študij leta 2008 
zaključil z magiste-
rijem.

Sedaj je župnik 
v župniji Ljubljana 
- Šmartno ob Savi, 
kjer dela pastoralno 
in tudi v umetnosti. 
Sprejema privatna 
naročila za manjše 
potrebe in za kape-
le ter cerkve.

Njegove slike in 
vitraži krasijo šte-
vilne slovenske cer-
kve, kar sploh ni ne-
navadno, saj je Jošt 
Snoj ob slikarstvu 
študiral tudi na te-
ološki fakulteti in 
duhovniški poklic 
sedaj tudi opravlja.

vabilo

ObÖkulturnemÖpraznikuÖvasÖvabimoÖnaÖpredstavitevÖzbornikaÖSkoz svet 
glasbene odčaranosti ..., kiÖjeÖizšelÖobÖ100-letniciÖPihalnegaÖorkestraÖLogatec.Ö
PredstavitevÖ boÖ spremljalÖ kulturniÖ program.Ö DogodekÖ boÖ 8. februarja ob 
19.00 vÖJožefoviÖdvoraniÖDomaÖMarijeÖinÖMarte.
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stoPiva na Pot svetosti 

Svetniki so Božji 
prijatelji. Zagotavljajo 
nam, da je Božja oblju-
ba nebes čudovita re-
sničnost. Svetniki niso 
neki posebni ljudje in 
se niso rodili popolni. 
Svetniki so kot vsak-
do od nas. Preden so 
dosegli nebeško slavo, 
so živeli normalno 
življenje v veselju in 
žalosti, v naporih in 
upanju. Ko pa so spo-
znali Božjo ljubezen, 
se je njihovo življenje 
spremenilo. Sledili so 
ji z vsem srcem in to 
brezpogojno brez dvo-
ličnosti. Svoje življenje 
so posvetili služenju 
drugim, brez sovraštva 
so prenašali trpljenje 
in nasprotovanje in na 
hudo so odgovarjali z 
dobrim ter razširjali 
veselje in mir. „Biti sve-
ti ni privilegij redkih, 
temveč smo k svetosti 
poklicani prav vsi. 
Vsi! Vsi smo poklicani 
hoditi po poti svetosti. 
In ta pot ima svoje 
ime in svoj obraz; to 
je obraz Jezusa Kristu-
sa. V  evangeliju nam 
kaže pot, ki je pot bla-
grov. Božje kraljestvo 
dosežejo tisti, ki svoje 

gotovosti ne iščejo v 
stvareh, temveč v Božji 
ljubezni; za tiste, ki so 
preprostega srca, ki so 
ponižni, si ne domišlja-
jo da so pravični in ne 
sodijo drugih; tisti, ki 
znajo trpeti s trpečimi 
in se veseliti z veselimi; 
ki niso nasilni temveč 
usmiljeni in si priza-
devajo za ustvarjanje 
sprave in miru.

CerkevÖ nasÖ vabiÖ
inÖvodiÖnaÖpotÖsvetosti.Ö
DuhovnaÖ inÖ moralnaÖ
zrelostÖ jeÖ plodÖ hojeÖ
zaÖ KristusomÖ inÖ seÖ
oblikujeÖ letaÖ inÖ leta.Ö
KoÖ naÖ duhovniÖ potiÖ
vztrajamo,Ö poglablja-
moÖveroÖinÖodkrivamoÖ
BožjoÖ podoboÖ vÖ sebiÖ
terÖ vÖ vsakemÖ človeku.Ö
PriÖ temÖ potrebujemoÖ
smerokaze,Ö kiÖ so:Ö po-
trpežljivost,Öponižnost,Ö
otroškoÖ zaupanjeÖ vÖ
BogaÖinÖnjegovoÖmilost,Ö
rednaÖmolitev,ÖpogostoÖ
prejemanjeÖobhajilaÖ inÖ
zakramentaÖsprave.Ö

Potrpežljivost 

LjudjeÖ smoÖ ne-
učakani,Ö vÖ življenjuÖ
želimoÖ hitreÖ rezultate,Ö
imetiÖ vseÖ tukajÖ inÖ se-
dajÖ inÖ takoj.ÖBogÖpaÖ jeÖ

potrpežljiv.Ö Ö ČasÖ meriÖ
poÖnebeško.ÖVÖnebesihÖ
jeÖ domaÖ Ljubezen.Ö ČeÖ
želimoÖdoživljatiÖ ljube-
zen,ÖbodimoÖpotrpežlji-
viÖvÖprošnjah,ÖmolitvahÖ
aliÖ naÖ potiÖ duhovneÖ
rastiÖinÖdopustimoÖsebiÖ
inÖdrugimÖlastenÖtempoÖ
razvoja.

Ponižnost 

PonižnostÖ jeÖ so-
dobnemuÖ človekuÖ ne-
razumljivaÖ lastnost,Ö kiÖ
jeÖ osnovaÖ ljubezniÖ doÖ
BogaÖ inÖ doÖ zakonca.Ö
ČeÖ nimamÖ ponižnosti,Ö
drugegaÖ neÖ slišimÖ terÖ
gaÖ neÖ sprejmem.Ö ČeÖ
nimamÖ ponižnosti,Ö neÖ
odgovarjamÖ naÖ božjoÖ
voljo,ÖkerÖstaÖmojaÖmočÖ
inÖmojaÖvoljaÖvesÖčasÖvÖ
ospredju.

Otroškost, otro-
ško zaupanje 

MordaÖ seÖ besedaÖ
otroškostÖ neÖ zdiÖ ustre-
zna,Ö kerÖ smoÖ odrasli,Ö
verniÖ ljudje.Ö IzhajaÖ izÖ
prepričanja,Ö najÖ ima-
moÖ otroškoÖ srceÖ inÖ
čistoÖ dušoÖ –Ö torejÖ is-
kreno,Ö veselo,Ö odprtoÖ
inÖ pripravljenoÖ naÖ da-
rovanje.ÖOtrociÖsoÖnamÖ
zgledÖ vÖ zahvaljevanjuÖ
inÖzaupljivosti.

Papež Frančišek govori o poklicanosti kristjanov k svetosti.
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Redna molitev 

PoznamoÖrazličneÖ
oblikeÖ inÖ načineÖ mo-
litve.Ö PoslužujemoÖ seÖ
osebne,ÖskupneÖinÖdru-
žinskeÖ molitve,Ö obÖ ka-
kršnemkoliÖdeluÖdnevaÖ
terÖ redno.Ö NekateriÖ
zakonciÖlažjeÖmolijoÖpoÖ
obrazcih,Ö drugiÖ spon-
tano,Ö tretjiÖ sÖ pomočjoÖ
SvetegaÖpismaÖ...ÖJanezÖ
PavelÖII.Öpravi:Ö»MolitevÖ
niÖ begÖ predÖ vsakda-
njimiÖ dolžnostmi,Ö na-
sprotno,ÖmolitevÖjeÖnaj-
močnejšaÖspodbudaÖzaÖ
krščanskoÖ družino,Ö daÖ
sprejemaÖnaseÖvseÖsvo-
jeÖodgovornosti.«

EvharistijaÖ

GrozdeÖ pravi:Ö
»EvharistijaÖ jeÖ sonceÖ
življenjaÖ zakoncev.«Ö KÖ
evharistijiÖ pristopamoÖ
spoštljivoÖ inÖvÖveselju,Ö
sajÖ nasÖ GospodÖ blago-
slavlja.

Sveta spoved 

CerkevÖ spodbujaÖ
rednoÖ spovedÖ inÖ du-
hovnoÖ spremljanje,Ö kiÖ
pripomoretaÖ kÖ duhov-
niÖ rastiÖ inÖ zorenju.Ö ČeÖ
pristopivaÖ obÖ istemÖ
časuÖ kÖ svetiÖ spovedi,Ö
stopivaÖnaÖskupnoÖpotÖ
obiljaÖ milosti.Ö GospodÖ

namaÖ dajeÖ močÖ odpu-
ščanjaÖterÖnajuÖopremiÖ
zaÖborboÖvÖvsakdanjemÖ
življenjuÖ terÖ omogočaÖ
vednoÖ nov,Ö polnejšiÖ
začetek.

Vprašanja za po-
govor:

1.Ö AliÖ svaÖ vÖ naji-
nemÖzakonuÖpotrpežlji-
va,ÖponižnaÖ inÖotroškoÖ
zaupljivaÖedenÖdoÖdru-
gegaÖterÖdoÖBoga?

2.Ö KakšnaÖ jeÖ naji-
naÖosebna/skupnaÖmo-
litev,ÖdoživljanjeÖzakra-
mentaÖ sveteÖ spovedi,Ö
sprejemanjeÖobhajila?

3.Ö KakoÖ doživlja-
vaÖ potÖ svetostiÖ vÖ na-
jinemÖ zakonu?Ö KateriÖ
zglediÖ najuÖ nagovarja-
jo?

4.Ö AdventniÖ časÖ
jeÖvsakoletniÖblagoslovÖ
srediÖ hrupnegaÖ sveta.Ö
KakoÖsvaÖletosÖzaÖBožičÖ
sprejelaÖJezusaÖvÖsvojeÖ
bivališče,ÖvÖsvojeÖsrce?ÖÖ
AliÖjeÖbilÖnajinÖgost?ÖAliÖ
soÖ vsiÖ ljudjeÖ dobrodo-
šliÖvÖnajinemÖsrcuÖaliÖvÖ
najinemÖbivališču?Ö

Slavko in Tanja

s 37. seje ŽPs

NaÖ zadnjiÖ sejiÖ
ŽPSÖ smoÖ seÖ vrniliÖ kÖ
pogovoruÖ oÖ FarnemuÖ
listu,ÖkiÖ jeÖobrazÖnašeÖ
župnije,ÖzatoÖsmoÖzanjÖ
vsiÖ odgovorni.Ö KarÖ jeÖ
napisano,Ö ostane,Ö do-
godekÖ paÖ seÖ zgodiÖ inÖ
gaÖvečÖni.

DogovoriliÖ smoÖ
se,Ö daÖ boÖ vsakaÖ sku-
pina,Ö kiÖ delujeÖ vÖ našiÖ
župniji,Ö določilaÖ do-
pisnika,Ö kiÖ boÖ oÖ deluÖ
skupineÖpisalÖzaÖFarniÖ
list.Ö VsiÖ faraniÖ paÖ steÖ
spetÖ povabljeni,Ö daÖ
pišeteÖ oÖ svojihÖ doži-
vetjih,Ö oÖ dogodkihÖ inÖ
ljudeh,Ö kiÖ soÖ vasÖ na-
govorili,Ö daÖ zapišeteÖ
svojaÖ razmišljanja,Ö
napisanoÖpaÖ(doÖ15.ÖvÖ
mesecu)Ö pošljeteÖ naÖ
uredništvoÖFarnegaÖli-
sta.Ö(farni.list.logatec@
gmail.com).

VÖ mesecuÖ ver-
skegaÖtiskaÖsmoÖnekajÖ
časaÖnameniliÖtejÖtemi.Ö
G.Ö župnikÖ jeÖ povedal,Ö
daÖ nimaÖ evidence,Ö
kolikoÖ jeÖ verskiÖ tiskÖ
prisotenÖvÖžupniji,ÖsajÖ
gaÖ leÖ maloÖ faranovÖ
naročaÖ prekÖ župnije.Ö
VečinaÖ verskoÖ časo-
pisjeÖ (največÖDružinoÖ
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inÖ Ognjišče)Ö prejemaÖ
prekÖ pošte.Ö VerskiÖ
tiskÖpaÖjeÖnaÖvoljoÖtudiÖ
zadajÖ vÖ cerkvi,Ö kjerÖ
gaÖ priložnostnoÖ kupi,Ö
kdorÖželi.

G.Ö župnikÖ jeÖ po-
vedal,ÖdaÖjeÖnaÖduhov-
nemÖ področjuÖ težkoÖ
aliÖceloÖnemogočeÖde-
latiÖ statistiko.Ö Ugota-
vljamo,ÖdaÖseÖljudjeÖvÖ
župnijiÖslaboÖodzivajoÖ
naÖrazneÖpobude,Öven-
darÖimaÖžupnijaÖvelikoÖ
sodelavcev,Ö kiÖ vÖ žu-
pnijiÖ kotÖ prostovoljciÖ
velikoÖnaredijo.Ö

ZačeliÖ smoÖ sÖ pri-
pravamiÖ naÖ prazno-
vanjeÖ noveÖ maše,Ö kiÖ
boÖ vÖ temÖ letuÖ vÖ našiÖ
župniji.Ö29.ÖjunijaÖboÖvÖ
SarajevuÖvÖduhovnikaÖ
posvečenÖJoštÖMezeg.ÖÖ

9.Ö februarja,Ö obÖ
17.Ö uriÖ boÖ vÖ JožefoviÖ
dvoraniÖ Medgenera-
cijskegaÖ domaÖ MarijeÖ
inÖ MarteÖ dobrodelniÖ
koncertÖŽupnijskeÖKa-
ritas.ÖVabljeni!

Petra Rok

Hvala

MojÖBog,ÖkakoÖtežkoÖmiÖgreÖizÖustÖbesedaÖzahvale.ÖNeÖvem,Ö
kakoÖnajÖzačnem,ÖkajÖnajÖrečem.

ZavedamÖse,ÖdaÖ jeÖvse,Ö karÖ smoÖ inÖ imamo,ÖvelikÖbožjiÖdar.Ö
PravÖje,ÖdaÖseÖBoguÖzahvalimo,ÖdaÖnamÖjeÖdalÖzdraveÖrokeÖinÖbisterÖ
um,ÖdaÖsiÖlahkoÖslužimoÖsvojÖkruhÖvÖDomuÖobÖbolnem,Öneboglje-
nemÖstaremÖčloveku,ÖvÖpisarni,Ö zaÖvolanomÖaliÖkjeÖdrugje.ÖToÖ jeÖ
dovoljÖvelikÖrazlog,ÖdaÖbiÖmoraliÖbitiÖvseÖletoÖhvaležni.

DanašnjaÖdirkaÖvÖvsakdanjemÖživljenjuÖpovzročaÖvelikoÖstisk.Ö
NaÖenoÖmeÖjeÖopozorilaÖsodelavka,ÖkiÖjeÖpovedala,ÖdaÖsoÖnašiÖstano-
valciÖpogostoÖosamljeni,ÖšeÖzlasti,ÖčeÖzbolijoÖinÖostanejoÖvÖpostelji.Ö
PolnoÖimamoÖnekihÖopravkov:ÖdaÖbiÖseÖpaÖusedliÖinÖzÖnjimiÖpokle-
petali,ÖpaÖsiÖkarÖneÖvzamemoÖčasa.ÖPravÖtakoÖjeÖsÖsvojci,Ösorodniki.Ö
VednoÖimamoÖizgovore;ÖmamaÖpaÖčakaÖsvojegaÖsina,Öhči,Övnuka,Ö
samoÖdaÖjihÖvidi,ÖdaÖjimÖpove,ÖkajÖsoÖtistiÖdanÖdelali,ÖkakoÖseÖimaÖvÖ
»novemÖdomu«.ÖPreprosto,ÖdaÖseÖčlovekaÖdotakneÖinÖdaÖjeÖobÖnjem.Ö
NaÖdrugiÖstraniÖpaÖjeÖhčerka,ÖkiÖjeÖdoÖsvojegaÖočetaÖzeloÖpozorna,Ö
prihajaÖnaÖobisk,ÖgaÖpeljeÖnaÖsprehod,ÖokrogÖnjegaÖskakljajoÖvnuki.Ö
OčetuÖjeÖtaÖljubezenÖinÖtoplinaÖterÖhvaležnostÖotrokÖvÖvelikoÖoporoÖ
priÖprenašanjuÖsvojihÖtežavÖinÖbolezni.Ö

NajÖbiÖnasÖstiskeÖstaregaÖčlovekaÖzdramile,ÖdaÖbiÖbiliÖboljÖpo-
zorniÖtudiÖnaÖodnose.ÖAliÖniÖstvarÖvsaÖvÖtem,ÖdaÖpremagamÖmarsikajÖ
svojega,ÖdaÖbiÖnekomuÖstorilÖdobro.ÖPremagatiÖsvojÖponos,ÖsvojoÖ
lenobo,Ö napuh,Ö premagatiÖ danesÖ takoÖ razpaseniÖ kajmebrigaÖ zaÖ
druge,ÖdaÖneÖdelamÖdobroÖzaÖodlikovanjaÖinÖdobroÖplačo,ÖtemvečÖ
zaradiÖdrugegaÖinÖDrugega.

TukajÖsoÖšeÖnašiÖprostovoljci,ÖkiÖsvojÖčasÖnesebičnoÖnamenjajoÖ
našimÖstanovalcem,Öposkrbijo,ÖdaÖjeÖnjihovoÖživljenjeÖlepše,ÖdaÖlah-
koÖvÖpoletnihÖdnehÖposedijoÖvÖsenciÖtrte,ÖnaÖdomačemÖdvorišču,Ö
daÖlahkoÖobiskujejoÖnedeljskeÖmaše,ÖprejemajoÖsvetoÖobhajilo,ÖseÖ
pogovarjajoÖinÖobujajoÖspomine,ÖseÖdružijoÖobÖrazličnihÖpriložno-
stihÖ zÖ otroki,Ö pomagajoÖ priÖ hranjenjuÖ tistih,Ö kiÖ samiÖ neÖ zmorejo,Ö
jihÖspremljajoÖnaÖzdravniškeÖpreglede,ÖzašijejoÖkakšnaÖoblačila,ÖdaÖ
nismoÖ»raztrgani«,ÖinÖšeÖvelikoÖskritihÖdelÖje,ÖzaÖkatereÖnitiÖneÖvemo,Ö
vidiÖpaÖjihÖBog.Ö

SkupinaÖ KaritasÖ seÖ jeÖ vÖ lanskemÖ letuÖ velikodušnoÖ odločilaÖ
inÖkupilaÖsodobnoÖposteljoÖzaÖdom,ÖkiÖjoÖžeÖuporabljamoÖinÖnamÖ
predstavljaÖ lažjeÖdelo,ÖkvalitetnejšoÖoskrboÖ inÖboljšeÖpočutjeÖsta-
novalcev.

NiÖpotrebnoÖveliko,ÖleÖpogum,ÖdaÖrečemÖHVALA.

Leonida
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koledar

februar

2014

1. februar –ÖodÖ16.–18.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

2. februarÖ– Jezusovo da-
rovanje – SVEČNICA,Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.Ö
uriÖvečernice,ÖobÖ20.ÖuriÖsre-
čanjeÖ1.ÖzakonskeÖskupine;

3. februarÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
skupinaÖ KARITAS,Ö obÖ 20.Ö
uriÖKATEHETI;

4. februarÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
voditeljiÖ birmanskihÖ sku-
pin,ÖobÖ18.30ÖuriÖveroukÖzaÖ
staršeÖ inÖotrokeÖ6.Örazreda,Ö
skupinaÖ1.,3.ÖinÖÖ4.Öskupina;

5. februarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ se-
stanekÖ sÖ staršiÖ 6.Ö inÖ 7.Ö ra-
zreda,ÖobÖ18.30ÖuriÖsrečanjeÖ
bibličneÖskupineÖvÖknjižniciÖ
DomaÖMarijeÖinÖMarte;

6. februarÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖspo-
kornoÖbogoslužjeÖinÖspove-
dovanjeÖvÖcerkvi;

7. februarÖ –Ö prviÖ petekÖ –Ö
obiskÖ bolnikovÖ naÖ domu,Ö
sv.Ö mašaÖ obÖ 18.Ö uri,Ö poÖ sv.Ö

mašiÖ molitvenaÖ skupi-
na,ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
mladine,Ö obÖ 20.30Ö štu-
dentje;

8. februar – Prešer-
nov dan,Ö prvaÖ sobotaÖ
odÖ16.–18.ÖureÖčaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

9. februar – 5. NEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ 14.Ö uriÖ večernice,Ö
obÖ 19.Ö uriÖ 2.Ö zakonskaÖ
skupina;

10. februarÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖŽPS;

11. februarÖ –Ö obÖ 18.Ö
uriÖ sv.Ö mašaÖ natoÖ ka-
tehezaÖ zaÖ birmanceÖ inÖ
staršeÖ 1.Ö skupina,Ö obÖ
18.30Ö veroukÖ zaÖ staršeÖ
inÖ otrokeÖ 6.Ö razredaÖ 2.Ö
skupina;

14. februar – sv. VA-
LENTIN,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
18.ÖuriÖnaÖČevici,ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ mladine,Ö
obÖ20.ÖuriÖštudentje;

15. februar –ÖodÖ16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

16. februar – 6. NEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ 14.Ö uriÖ večernice,Ö
obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ 3.Ö
zakonskeÖskupine;

17. februarÖ –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
pripravaÖnaÖsv.Ökrst;

18. februar –Ö obÖ 18.Ö uriÖ
sv.ÖmašaÖnatoÖkatehezaÖzaÖ
birmanceÖinÖstaršeÖ2.Ösku-
pina;

21. februarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina,ÖobÖ19.Ö
uriÖ mladina,Ö obÖ 20.30Ö štu-
dentje;

22. februar –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖinÖspovedovanje;

23. februar – 7. NEDELJA 
MED LETOM,Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖuriÖ inÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖ
večernice;Ö obÖ 20.Ö uriÖ sre-
čanjeÖ4.ÖzakonskeÖskupine;

24. februarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
ogledÖverskegaÖfilmaÖ»Mar-
celino,ÖkruhÖinÖvino«ÖvÖJo-
žefoviÖdvorani;

25. februarÖ –Ö obÖ 18.Ö uriÖ
sv.ÖmašaÖnatoÖsrečanjeÖbir-
mancevÖinÖbotrov;

27. februarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
predavanjeÖ duhovnikaÖ inÖ
slikarjaÖJoštaÖSnoja,ÖkiÖboÖ
obÖ svojihÖ umetniškihÖ sli-
kahÖspregovorilÖoÖBožjemÖ
odrešenjskemÖnačrtu;

28. februarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina,ÖobÖ19.Ö
uriÖmladina,ÖobÖ20.Ö30Öštu-
dentje.


