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PostniÖčasÖinÖpostÖ
niÖleÖvÖodrekanjuÖstva-
rem,Ö ampakÖ jeÖ vÖ tem,Ö
daÖ vseÖ delamoÖ izÖ lju-
bezniÖinÖhvaležnostiÖdoÖ
Jezusa.

BlagorÖ tistemu,ÖkiÖ
ve,Ö kajÖ seÖ praviÖ ljubitiÖ
JezusaÖ inÖ zaradiÖ njegaÖ
preziratiÖsamega.

ZaradiÖ Ljubljene-
gaÖ (Jezusa)Ö moramoÖ
zapustitiÖvse,ÖkarÖljubi-
mo,ÖsajÖJezusÖhoče,ÖdaÖ
njegaÖljubimoÖnadÖvse.

VÖ ljubezniÖ doÖ
JezusaÖ seÖ namÖ neÖ boÖ
težkoÖ odrečiÖ vsemu,Ö
karÖnasÖoviraÖdoÖteÖlju-
bezni.

POSTNI ČAS  
JE ČAS OČIŠČENJA V LJUBEZNI

LjubezenÖ doÖ če-
sarÖ koliÖ ustvarjenegaÖ
jeÖ varljivaÖ inÖ nestalna;Ö
ljubezenÖdoÖ JezusaÖpaÖ
jeÖzvestaÖinÖstanovitna.Ö
KdorÖseÖoklepaÖustvar-
jenegaÖinÖseÖvÖničemerÖ
neÖ znaÖ odreči,Ö boÖ sÖ
tem,Ö česarÖ seÖ oklepa,Ö
omahnilÖinÖpadel.ÖKdorÖ
paÖ objameÖ Jezusa,Ö boÖ
stalÖ trdnoÖ naÖ veke.Ö ToÖ
jeÖpotÖodpovediÖminlji-
vemu,Ö kiÖ nasÖ pripeljeÖ
doÖ tega,Ö daÖ seÖ lahkoÖ
oklenemoÖ neminljive-
ga.Ö LjubiÖ inÖ obdržiÖ zaÖ
prijateljaÖnjega,ÖkiÖteÖneÖ
boÖ zapustil;Ö tudiÖ čeÖ seÖ
vsiÖ odvrnejoÖ odÖ tebe,Ö
onÖteÖneÖboÖzapustilÖinÖ



2

FARNI LIST

2

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

neÖboÖdopustil,ÖdaÖbiÖseÖ
nazadnjeÖpogubil.

PostÖ jeÖ Jezuso-
vaÖ šola,Ö vÖ kateriÖ nasÖ
učiÖ odpovedovatiÖ seÖ
vsemu,Ö karÖ nasÖ zasu-
žnjuje,Ö inÖ vseÖ delatiÖ vÖ
njegoviÖljubezni,ÖkiÖnasÖ
osvobaja.Ö ToÖ pomeniÖ
itiÖ prekoÖ smrti,Ö umira-
njaÖ sebi,Ö daÖ biÖ živeliÖ sÖ
Kristusom.

VÖ postnemÖ časuÖ
nasÖKristusÖprekÖkriževÖ
inÖ trpljenjaÖ vzgajaÖ zaÖ
prehodÖizÖsužnostiÖgre-
haÖ vÖ svobodoÖ vstaje-
nja.ÖZaÖprehodÖizÖtemeÖ
tegaÖ propadljivegaÖ
mračnegaÖ življenjaÖ vÖ
neskončnoÖ lučÖ večne-
gaÖživljenja.

Župnik 
Janez Kompare

VelikokratÖ meÖ
zaneseÖ inÖ miÖ misliÖ
uidejoÖvÖotroškaÖ leta.Ö
PrimerjamÖseÖzÖotroci,Ö
kiÖ vÖ današnjemÖ časuÖ
brezbrižnoÖ tekajoÖ na-
okoli.Ö UgotovilaÖ sem,Ö
daÖ vsakÖ časÖ prineseÖ
dobreÖinÖslabeÖstrani.Ö
VÖčasuÖmojeÖmladostiÖ
smoÖ živeliÖ boljÖ skro-
mnoÖ inÖ hvalaÖ BoguÖ
znamoÖ takoÖ živetiÖ šeÖ
danes.ÖAÖdanesÖimajoÖ
otrociÖ namestoÖ skro-
mnostiÖ drugačneÖ vr-
line.Ö RadaÖ biÖ opisalaÖ
dogodke,ÖkiÖsoÖseÖdo-
gajaliÖ vÖ MiklavževemÖ
vrtcuÖ inÖ zaÖ katereÖ soÖ
seÖ vzgojiteljiceÖ zeloÖ
zeloÖ žrtvovale.Ö ZaÖ
takeÖstvariÖsmoÖmiÖbiliÖ
včasihÖprikrajšani.

ŠliÖ smoÖ namrečÖ
naÖnočniÖpohodÖzÖluč-
kami.ÖOtrokeÖsoÖspre-
mljaliÖsÖstaršiÖinÖneka-
teriÖstariÖstarši.ÖBiloÖjeÖ
prijetnoÖpopoldanskoÖ

družinskoÖsrečanje.

VzgojiteljiceÖsoÖbileÖ
zeloÖprizadevne,Öpripra-
vileÖ soÖ skriteÖ zaklade,Ö
postavileÖ različneÖ točkeÖ
inÖnalogeÖpriÖ katerihÖ seÖ
jeÖugibalo,ÖpeloÖinÖšeÖkaj.Ö
ŠliÖsmoÖodÖcerkveÖdoÖka-
peliceÖpodÖSekirico.ÖHa,Ö
tamÖnasÖjeÖpričakaloÖpra-
voÖpresenečenje.ÖKerÖjeÖ
biloÖkarÖhladno,ÖsoÖnamÖ
pripraviliÖ čaj,Ö kekse,Ö zaÖ
nasÖvečjeÖpaÖ tudiÖnekajÖ
krepkega.Ö VsiÖ smoÖ zeloÖ
uživali,ÖbiloÖjeÖenkratno.Ö
DomaÖsmoÖimeliÖkarÖne-
kajÖdniÖtemoÖzaÖpogovor.

VzgojiteljicamÖ seÖ
zaÖnjihovÖ trudÖzahvalju-
jem,Ö zahvalaÖ veljaÖ tudiÖ
zaÖ lepoÖ božičnico.Ö Ver-
jamem,Ö daÖ jeÖ biloÖ vÖ toÖ
deloÖ vloženegaÖ velikoÖ
truda,Ö energijeÖ inÖ tudiÖ
ljubezni.

HVALA!

Babica

DOGODKI V VRTCU
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PostniÖ časÖ jeÖ spo-
korniÖ čas,Ö vÖ kateremÖ
večÖ premišljujemoÖ oÖ
pomenuÖ KristusovegaÖ
trpljenjaÖ inÖ njegoveÖ
smrtiÖ naÖ križu.Ö NašeÖ
notranjeÖ prizadevanjeÖ
seÖ naÖ zunajÖ izražaÖ vÖ
poglobljeniÖ molitvi,Ö
postuÖ inÖ dobrihÖ delih.Ö
PapežÖ FrančišekÖ namÖ
vÖsvojiÖposlaniciÖzaÖpo-
stniÖčas,ÖkiÖnosiÖnaslov 
Postal je ubog, da bi mi 
obogateli po njegovem 
uboštvu govoriÖ oÖ trehÖ
tipihÖ revščine:Ö materi-

alni,ÖmoralniÖinÖduhov-
niÖ inÖnasÖ spodbuja,ÖdaÖ
zÖljubeznijoÖpomagamoÖ
premagovatiÖvseÖ triÖvr-
steÖrevščine.

PapežÖizhajaÖizÖbe-
sedÖapostolaÖPavlaÖKo-
rinčanom:Ö »SajÖ vendarÖ
poznateÖ milostÖ našegaÖ
GospodaÖ JezusaÖ Kri-
stusa!ÖBogatÖjeÖbil,ÖpaÖjeÖ
zaradiÖvasÖpostalÖubog,Ö
daÖ biÖ viÖ obogateliÖ poÖ
njegovemÖ uboštvu«Ö (2Ö
KorÖ8,9).ÖPavloveÖbese-
deÖnamÖdanesÖgovorijo,Ö
daÖseÖBogÖneÖrazodevaÖ

prekoÖmočiÖinÖbogastvaÖ
tegaÖ sveta,Ö ampakÖ pre-
koÖ slabotnostiÖ inÖ ubo-
štva.ÖKristus,ÖBožjiÖSin,Ö
jeÖpostalÖubog,ÖprišelÖjeÖ
medÖnasÖinÖnamÖpostalÖ
enak.Ö JezusÖ jeÖ postalÖ
ubogÖ zato,Ö daÖ biÖ miÖ
obogateliÖpoÖnjegovemÖ
uboštvu.Ö ToÖ jeÖ BožjaÖ
logika,Ö logikaÖ ljubezni,Ö
logikaÖ učlovečenjaÖ inÖ
križa.Ö Uboštvo,Ö sÖ kate-
rimÖ nasÖ JezusÖ osvoba-
jaÖ inÖ bogati,Ö jeÖ njegovÖ
način,Ö kakoÖ nasÖ ljubiÖ
inÖnamÖjeÖblizu.ÖTo,ÖkarÖ

S papežem Frančiškom na poti vere

POSTAL JE UBOG,  
DA BI mI OBOGATELI PO NJEGOVEm UBOŠTVU
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namÖdajeÖresničnoÖsvo-
bodo,ÖzveličanjeÖinÖsre-
čo,ÖjeÖnjegovaÖljubezenÖ
sočutja,ÖnežnostiÖinÖde-
litveÖ zÖ nami.Ö JezusovoÖ
uboštvo,ÖkiÖnasÖbogati,Ö
jeÖto,ÖdaÖjeÖpostalÖmeso,Ö
daÖjeÖnaseÖvzelÖnašeÖsla-
bostiÖ inÖ greheÖ terÖnamÖ
spregovorilÖoÖneskonč-
nemÖ BožjemÖ usmilje-
nju.ÖInÖkadarÖnasÖJezusÖ
vabi,Ö daÖ sprejmemoÖ
naseÖ njegovÖ »prijetenÖ
jarem«,ÖnasÖvabi,ÖdaÖseÖ
obogatimoÖsÖtemÖ»boga-
timÖuboštvom«ÖinÖ»ubo-
gimÖ bogastvom«,Ö daÖ zÖ
njimÖ delimoÖ njegovegaÖ
Duha.

TudiÖ danesÖ BogÖ
rešujeÖ človekaÖ inÖ svetÖ
poÖ uboštvuÖ Kristusa,Ö
kiÖ postajaÖ ubogÖ vÖ za-
kramentih,Ö BesediÖ inÖ
Cerkvi,Ö kiÖ jeÖ ljudstvoÖ
ubogih.ÖBožjeÖbogastvoÖ
neÖmoreÖpritiÖpoÖnašemÖ
bogastvu,Ö ampakÖ ve-
dnoÖinÖsamoÖpoÖnašemÖ
uboštvu,Ö osebnemÖ inÖ
skupnem.Ö VÖ posne-
manjuÖ našegaÖ UčiteljaÖ
smoÖ kristjaniÖ poklica-
ni,ÖdaÖvidimoÖrevščinoÖ
bratovÖ inÖ sester,Ö seÖ jeÖ
dotaknemo,Ö joÖ vzame-
moÖ naseÖ inÖ konkretnoÖ

delamo,ÖdaÖbiÖjoÖomilili.Ö
RevščinaÖ niÖ enakoÖ kotÖ
uboštvo:Ö revščinaÖ jeÖ
uboštvoÖbrezÖzaupanja,Ö
solidarnostiÖ inÖ upanja,Ö
poudariÖ FrančišekÖ inÖ
nakažeÖtriÖvrsteÖrevšči-
ne:Ö materialna,Ö moral-
naÖinÖduhovna.

MaterialnaÖ revšči-
naÖ jeÖ najboljÖ vidna,Ö
sajÖ človekÖnimaÖdovoljÖ
hrane,Ö vode,Ö ustreznihÖ
higienskihÖ razmer,Ö
dela,Ö možnostiÖ razvojaÖ
inÖ kulturneÖ rasti.Ö ObÖ
takihÖrazmerahÖCerkevÖ
nudiÖ svojeÖ služenjeÖ vÖ
širokemÖ smisluÖ –Ö torejÖ
siÖprizadeva,ÖdaÖnaÖsve-
tuÖ prenehajoÖ kršitveÖ
človekovegaÖ dostojan-
stva,Ö diskriminacijaÖ inÖ
nasilje.ÖMoralnaÖrevšči-
naÖ niÖ pravÖ ničÖ manjÖ
zaskrbljujoča.Ö PapežÖ
tuÖopozarjaÖnaÖštevilneÖ
družine,Ö kiÖ propadajoÖ
zato,Ö kerÖ soÖ predvsemÖ
mladiÖ ujetiÖ vÖ alkohol,Ö
mamila,Ö igreÖ naÖ srečoÖ
inÖ pornografijo.Ö Mno-
geÖvÖmoralnoÖrevščinoÖ
prisilijoÖ nepravičneÖ
družbeneÖrazmere,Öpo-
manjkanjeÖ dela,Ö kiÖ jimÖ
odvzemaÖ dostojanstvoÖ
prinašanjaÖ kruhaÖ do-

mov,ÖinÖneenakostÖpra-
vicÖdoÖizobraževanjaÖinÖ
zdravstvenihÖ storitev.Ö
ZÖ moralnoÖ revščinoÖ jeÖ
pogostoÖpovezanaÖ tudiÖ
duhovnaÖ revščina,Ö doÖ
katereÖ prideÖ takrat,Ö koÖ
seÖ oddaljimoÖ odÖ BogaÖ
inÖ zavrnemoÖ njegovoÖ
ljubezen.Ö ČeÖ mislimo,Ö
daÖ neÖ potrebujemoÖ
Boga,Ö kiÖ nasÖ poÖ Kri-
stusuÖ držiÖ zaÖ roko,Ö daÖ
smoÖ dovoljÖ samiÖ sebi,Ö
seÖ napotimoÖ poÖ poti,Ö
kiÖvodiÖvÖpolom.ÖPraviÖ
protiÖ strupÖ zaÖ toÖ paÖ jeÖ
Evangelij,Ö kiÖ kristjanaÖ
obvezuje,ÖdaÖosvobaja-
jočeÖoznaniloÖponeseÖvÖ
vsakoÖokolje.

PapežÖ FrančišekÖ
obÖ koncuÖ poslaniceÖ
pravi,Ö daÖ jeÖ postniÖ časÖ
priložnost,Ö daÖ seÖ vpra-
šamo,ÖkaterimÖstvaremÖ
seÖ lahkoÖ odpovemo,Ö
daÖ biÖ pomagaliÖ dru-
gim.Ö OpozarjaÖ paÖ tudiÖ
naÖ spokorniškoÖ razse-
žnost.ÖKristjaniÖsmoÖpo-
klicani,ÖdaÖ zÖ ljubeznijoÖ
pomagamoÖ premago-
vatiÖvseÖtriÖvrsteÖrevšči-
ne,ÖšeÖdodajaÖpapež.

Povzeto po  
Radio Vatikan.

S papežem Frančiškom na poti vere
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ZadnjoÖnedeljoÖvÖ
mesecuÖ januarjuÖ vsa-
koÖ letoÖ obhajamoÖ ne-
deljoÖ SvetegaÖ pisma.Ö
SvetoÖ pismoÖ jeÖ živaÖ
BožjaÖ beseda,Ö jeÖ živiÖ
Kristus,Ö kiÖ poÖ branjuÖ
inÖ poslušanjuÖ BožjeÖ
besedeÖvstopaÖvÖnašeÖ
srce,Ö vÖ našegaÖ duha,Ö
nasÖ nagovarjaÖ inÖ pre-
oblikujeÖnašaÖsrca.

SÖ toÖ mislijoÖ smoÖ
naÖ januarskoÖ Nikola-
jevoÖsrečanjeÖpovabiliÖ
enegaÖnašihÖnajvečjihÖ
poznavalcevÖ SvetegaÖ
pisma,Öprof.ÖMaksimi-
lijanÖMatjaža.

SpregovorilÖ namÖ
jeÖoÖnajboljÖrazširjeni,Ö
vÖvečÖkotÖ2500ÖjezikovÖ

prevedeniÖ knjigi,Ö oÖ
SvetemÖ pismu.Ö SvetoÖ
pismoÖ jeÖ besedaÖ ži-
vljenja,Ö kiÖ lahko,Ö čeÖ
joÖ vzamemoÖ resno,Ö
spreminjaÖnašaÖživlje-
nja.

ZaÖ izhodiščeÖ jeÖ
predavateljÖ prebralÖ
odlomekÖ izÖ knjigeÖ
razodetjaÖ (RazÖ 10,9),Ö
kiÖpoveÖoÖtem,ÖkakšneÖ
vrsteÖ hranaÖ jeÖ BožjaÖ
beseda:Ö»Glas, ki sem 
ga slišal iz nebes, mi 
je spet spregovoril in 
rekel: Stopi in vzemi 
odprto knjižico; ta je 
v roki angela, ki stoji 
na morju in na zemlji. 
Stopil sem k angelu in 
mu rekel, naj mi dá 

knjižico. In rekel mi je: 
Vzemi jo in pojej! V tre-
buhu te bo grenila, toda 
v ustih bo sladka kot 
med. Tedaj sem vzel iz 
angelove roke knjižico 
in jo pojedel; v mojih 
ustih je bila sladka kot 
med. A ko sem jo poje-
del, me je v trebuhu za-
grenilo.«Ö(RazÖ10,8–10)

ToÖklasičnoÖhebrej-
skoÖpodoboÖjeÖpredava-
teljÖ primerjalÖ sÖ hrano,Ö
kiÖ namÖ obÖ zaužitjuÖ inÖ
presnoviÖ daÖ energijoÖ
zaÖ življenje.Ö ZÖ BožjoÖ
besedoÖ jeÖ podobnoÖ –Ö
koÖ joÖ beremoÖ inÖ poslu-
šamo,Ö iščemoÖ najprejÖ
besedeÖ tolažbe,Ö kiÖ soÖ
lepe,Ö sladke.Ö AÖ koÖ seÖ

SVETO PISmO – OGENJ IN hRANA LJUBEZNI
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dljeÖ časaÖ ustavljamoÖ
obÖ prebranemÖ bese-
dilu,Ö seÖ namÖ začnejoÖ
odpiratiÖ vprašanja,Ö
besedaÖ nasÖ razgali,Ö
vÖ nasÖ želiÖ spodbuditiÖ
spremembo,Ö napre-
dovanje,Ö odločitev.Ö
TaÖ spremembaÖ paÖ jeÖ
lahkoÖ najprejÖ videtiÖ
neprijetna,Ö sajÖ nasÖ
vabiÖ izÖ vsakdanjih,Ö
ustaljenihÖ ravnanj,Ö aÖ
kmaluÖ spoznamo,Ö daÖ
jeÖnamenjenaÖzaÖnašoÖ
rast.

PredavateljÖ jeÖ
navedelÖvečÖrazlogov,Ö
zakajÖtakoÖredkoÖsega-
moÖpoÖSvetemÖpismu.Ö
PrviÖ razlogÖ jeÖ ta,Ö daÖ
jemljemoÖSvetoÖpismoÖ
zgoljÖkotÖzgodovinskoÖ
knjigoÖinÖnasÖzatoÖtoli-
koÖneÖzanima.ÖVendarÖ
SvetoÖ pismoÖ niÖ samoÖ
zgodovinskaÖ knjiga,Ö
ampakÖ jeÖ aktualnaÖ
pravÖ vÖ temÖ trenutku,Ö
vÖ kateremÖ seÖ nahaja-
moÖ kotÖ družbaÖ inÖ kotÖ
posamezniki.

DrugiÖ razlogÖ jeÖ
vÖ tem,ÖdaÖseÖnamÖzdiÖ
SvetoÖ pismoÖ nerazu-
mljivoÖ prezahtevno,Ö
kerÖ nimamoÖ potreb-
negaÖ znanja.Ö BožjoÖ
besedoÖ paÖ lahkoÖ ra-

zumemoÖ šele,Ö čeÖ va-
njoÖ najprejÖ vstopimo.Ö
SpomnimoÖ se,Ö daÖ soÖ
SvetoÖpismoÖprebiraleÖ
žeÖ našeÖ stareÖ mameÖ
inÖ toÖ brezÖ kakšnegaÖ
posebnegaÖ znanja,Ö aÖ
predanoÖ inÖ sÖ srcem.Ö
SevedaÖbomoÖresnicoÖ
oÖživljenju,ÖčlovekuÖinÖ
Bogu,Ö kiÖ jeÖ zapisanaÖ
vÖ SvetemÖ pismu,Ö laž-
jeÖ razumeli,Ö čeÖ bomoÖ
poglabljaliÖ svojoÖ kr-
ščanskoÖ izobrazboÖ
(npr.Ö naÖ bibličniÖ sku-
pini).

TretjiÖ razlogÖ jeÖ
našaÖšibkaÖvera.ÖČeÖbiÖ
zaresÖ zaupaliÖ AvtorjuÖ
teÖ Besede,Ö biÖ vsakoÖ
besedoÖ razumeliÖ kotÖ
božjiÖ nagovorÖ meniÖ
osebnoÖ inÖ biÖ vsakičÖ
znovaÖ hrepeneliÖ poÖ
njem.

ČetrtiÖ razlogÖ soÖ
osnovneÖ značilnostiÖ
BožjeÖ besede,Ö kiÖ niÖ
vednoÖ prijetna,Ö nasÖ
neÖ uspava,Ö ampakÖ
nasÖ drami.Ö InÖ koÖ seÖ
dotakneÖ našegaÖ »žu-
lja«,Ö tudiÖ vznemirja.Ö
KadarÖ prebranegaÖ neÖ
razumemo,Ö seÖ samiÖ
odločimo,Ö aliÖ bomoÖ
SvetoÖ pismoÖ prepro-
stoÖ zaprliÖ aliÖ paÖ seÖ

vanjÖ šeÖ boljÖ zakopali,Ö
doklerÖneÖbomoÖnašliÖ
odgovorov.

VÖ SvetemÖ pismuÖ
jeÖ velikoÖ odlomkov,Ö
kiÖ govorijoÖ oÖ ostriniÖ
božjeÖ besede,Ö npr.: 
»Božja beseda je na-
mreč živa in dejavna, 
ostrejša kakor vsak 
dvorezen meč in za-
reže do ločitve duše in 
duha, sklepov in mo-
zga ter presoja vzgibe 
in misli srca. Ni je na-
mreč stvari, ki bi bila 
nevidna pred njim. 
Pred njegovimi očmi 
je vse razgaljeno in 
odkrito. Njemu bomo 
dajali odgovor.« (HebÖ
4,12–13)

PredavateljÖ jeÖ
opozorilÖnaÖpomemb-
noÖ dejstvo,Ö daÖ seÖ za-
vedamo,Ö kdoÖ stojiÖ zaÖ
toÖ BožjoÖ besedoÖ –Ö toÖ
niÖ besedaÖ sodnikaÖ
aliÖ paznika,Ö kiÖ biÖ nasÖ
nadzorovalÖ inÖ spra-
vljalÖ vÖ zadrego.Ö ToÖ jeÖ
besedaÖtistega,ÖkiÖnasÖ
jeÖustvaril,ÖkiÖnasÖljubiÖ
inÖ namÖ želiÖ datiÖ vse.Ö
ToÖ jeÖ besedaÖ našegaÖ
Očeta,Ö kiÖ namÖ odpiraÖ
očiÖinÖsrce.

PredavateljÖ nasÖ
jeÖkarÖmaloÖvznemirilÖ
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zÖ vprašanjem,Ö aliÖ siÖ
BožjoÖ besedo,Ö kiÖ nasÖ
vodiÖkÖspreobrnjenju,Ö
kÖ spreminjanju,Ö kÖ od-
ločitvam,ÖkÖnapredku,Ö
karÖ paÖ niÖ prijetno,Ö
upamoÖsprejeti.ÖVÖna-
daljevanjuÖ jeÖ podalÖ
nekajÖ nasvetov,Ö kakoÖ
najÖ začnemoÖ bratiÖ
SvetoÖ pismo.Ö Pravi,Ö
daÖpreprostoÖtako,ÖdaÖ
začnemoÖ zÖ branjem.Ö
ŽeÖ danesÖ inÖ neÖ šeleÖ
jutri.Ö LepÖ primerÖ ne-
izpolnjenihÖ obljubÖ jeÖ
prilikaÖ izÖ MatejevegaÖ
evangelija.

»Kaj se vam zdi? 
Nekdo je imel dva 
sina. Stopil je k pr-
vemu in rekel: ›Sin, 
pojdi danes delat v 
vinograd!‹ Ta je odgo-
voril: ›Nočem.‹ Toda 
pozneje se je premislil 
in šel. Stopil je k dru-
gemu in rekel isto. Ta 
je odgovoril: ›Grem, 
gospod,‹ vendar ni šel. 
›Kateri od teh dveh je 
izpolnil očetovo vo-
ljo?‹ Rekli so: ›Prvi.‹ 
Jezus jim je dejal: ›Re-
snično, povem vam: 
Cestninarji in vlačuge 
pojdejo pred vami v 
Božje kraljestvo.‹«(MtÖ
21,28–31)

VÖ temÖ odlomkuÖ
seÖ skrivaÖ držaÖ tudiÖ
nas,Ö vernih,Ö kristja-
nov.Ö KjeÖ seÖ kristjaniÖ
najdemoÖvÖ tejÖpriliki?Ö
KotÖ drugiÖ sinÖ lahkoÖ
tudiÖ miÖ hitroÖ naredi-
moÖ sklep,Ö odločitevÖ
(kerÖ smoÖ dobriÖ inÖ
nočemoÖ bitiÖ podob-
niÖ uporniku).Ö ZdiÖ seÖ
nam,ÖdaÖjeÖnašÖsklep/
obljubaÖ žeÖ dejanje.Ö
PaÖ ni.Ö JeÖ potuha,Ö kiÖ
seÖ začneÖ spreminjatiÖ
vÖ prevaro,Ö kiÖ lahkoÖ
trajaÖceloÖživljenje.ÖZaÖ
razlikoÖ odÖ drugega,Ö
paÖjeÖprviÖsinÖodločnoÖ
odgovorilÖ zÖ »nočem«,Ö
aÖ jeÖ oÖ tejÖ besediÖ raz-
mišljal,ÖseÖspreobrnil,Ö
kasnejeÖšelÖinÖnaredil.

PredavateljÖ seÖ
jeÖustavilÖ tudiÖpriÖod-
lomkuÖ oÖ usmiljenemÖ
SamarijanuÖinÖosvetlilÖ
osnovoÖ JezusoveÖ pe-
dagogike,Ö kiÖ učiteljuÖ
postaveÖ naÖ vprašanjeÖ
»KajÖ najÖ storim,Ö daÖ
dosežemÖ večnoÖ ži-
vljenje?‹«Ö (LkÖ 10,25)Ö
niÖ dalÖ direktnegaÖ
odgovora,Ö ampakÖ gaÖ
jeÖ vprašal:Ö »KajÖ jeÖ pi-
sanoÖvÖpostavi?ÖKakoÖ
bereš?«Ö (LkÖ 10,26),Ö inÖ
gaÖ sÖ temÖ prebudilÖ terÖ

pozornostÖ obrnilÖ naÖ
njegovoÖživljenje.

JezusÖ muÖ natoÖ
odgovoriÖ sÖ prilikoÖ oÖ
usmiljenjemÖ Samari-
janu.ÖTudiÖvÖtejÖprilikiÖ
seÖkajÖhitroÖprepozna-
mo.Ö VidimoÖ velikoÖ
znamenj,Ö aÖ namesto,Ö
daÖ biÖ kajÖ konkretne-
gaÖ storili,Ö seÖ prevečÖ
sprašujemoÖinÖrazpra-
vljamo.

NaÖkoncuÖpismo-
ukÖ vendarleÖ dobiÖ od-
govor:Ö »JezusÖ muÖ jeÖ
rekel:Ö»PojdiÖinÖtiÖdelajÖ
pravÖtako!«Ö(LkÖ10,37).Ö
TaÖ odgovorÖ veljaÖ zaÖ
vsakegaÖ odÖ nasÖ –Ö po-
trebnoÖ jeÖ bitiÖ konkre-
tenÖvÖdejanjih!

KotÖ spodbudoÖ
namÖ jeÖ predavateljÖ
navedelÖ petÖ korakovÖ
branjaÖ SvetegaÖ pismaÖ
vÖDuhuÖinÖljubezni.

PrviÖkorakÖjeÖime-
tiÖželjo po srečanju z 
Besedo življenja.ÖBe-
sedaÖ jeÖ Ljubezen,Ö kiÖ
meÖvidi,ÖmeÖljubi,ÖmeÖ
gradi,Ö meÖ spodbuja,Ö
miÖdajeÖvarnostÖ…ÖČeÖ
toÖ BesedoÖ prepozna-
moÖkotÖLjubezen,ÖnasÖ
boÖ pritegnilaÖ inÖ obÖ
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prebiranjuÖ tudiÖpreči-
ščevala.

Branje in po-
mnjenje prebranegaÖ
jeÖ drugiÖ korak.Ö KoÖ
BožjiÖ besediÖ prisluh-
nemoÖ inÖ utihnemoÖ vÖ
sebi,Ö joÖ bomoÖ lahkoÖ
sprejeliÖ zaÖ svojo.Ö Be-
sedoÖsiÖtudiÖzapomni-
mo,ÖseÖjeÖučimoÖnaÖpa-
met.Ö LeÖ takoÖ namÖ boÖ
lahkoÖvÖčasuÖstiskeÖinÖ
preizkušenjÖ Beseda,Ö
kiÖjoÖnosimoÖvÖsrcu,ÖvÖ
pomočÖinÖtolažbo.

TretjiÖkorakÖje,ÖdaÖ
branjeÖ SvetegaÖ pismaÖ
vedno spremlja mo-
litev.Ö BožjoÖ besedo,Ö
kiÖ joÖ sprejemamoÖ zÖ
očmiÖ inÖ ušesi,Ö lahkoÖ
ponotranjimo.Ö TakoÖ
pronicaÖvÖnašoÖnotra-
njostÖ inÖ postajaÖ našeÖ
življenje.

ČetrtiÖ korakÖ jeÖ
zavedanje,ÖdaÖ jeÖveraÖ
dar,ÖinÖdaÖjeÖzaÖtaÖdarÖ
trebaÖ vednoÖ znovaÖ
prositiÖ inÖ siÖ prizade-
vatiÖ zaÖ izpolnjevanjeÖ
BesedeÖvÖvsakdanjemÖ
življenju.Ö IzročanjeÖ
BoguÖ inÖ odpiranjeÖ
BožjemuÖkrepiÖodnosÖ
medÖ BogomÖ inÖ člo-
vekom,Ö krepiÖ našoÖ

veroÖinÖopogumlja,ÖdaÖ
naredimoÖ šeÖ zadnjiÖ
korak.

KerÖ jeÖ BožjaÖ be-
sedaÖ hranaÖ (duhov-
na),ÖjeÖpomembno,ÖdaÖ
toÖ hranoÖ ponesemo 
tudi drugim (vÖ našeÖ
domove,Ö naÖ delovnaÖ
mesta,Ö šoleÖ …).Ö Mo-
litevÖ seÖ neÖ končaÖ vÖ
meni.ÖPošiljaÖnasÖvÖži-
vljenjeÖzÖzagotovilom:Ö
»Jaz sem z vami vse 
dni do konca sveta.« 
(MtÖ28,20).

PetÖ korakovÖ jeÖ
pot,ÖkiÖjoÖvednoÖznovaÖ
začenjamo,Ö jeÖ treningÖ
branja,Ö poslušanjaÖ inÖ
izpolnjevanjaÖ BožjeÖ
besede,ÖnašeÖživljenjeÖ
paÖdobivaÖokusÖljube-
zni,Öveselja,Ömiru,Öpo-
trpežljivosti,Ö blágosti,Ö
dobrotljivostiÖ…Ö(primÖ
GalÖ5,22).

PredavateljÖ nasÖ
jeÖ vÖ sklepuÖ predava-
njaÖ povabilÖ kÖ branjuÖ
SvetegaÖ pismaÖ zÖ be-
sedamiÖ izÖ MarkovegaÖ
evangelija:Ö »Dobri 
učitelj, kaj naj storim 
… Pojdi, nato pridi 
in hodi za menoj!« 
(prim.Ö MrÖ 10,Ö 17Ö sl.)Ö
PovabilÖ nasÖ je,Ö najÖ

odpremoÖSvetoÖpismoÖ
inÖzačnemoÖdelatiÖko-
rakeÖzaupanja,ÖkorakeÖ
poÖ potiÖ ljubezni!Ö InÖ
zaključilÖ sÖ stavkomÖ
BenediktaÖ XVI.:Ö BogÖ
jeÖljubezen!

DragiÖ bralci,Ö
mordaÖ vasÖ jeÖ BožjaÖ
besedaÖžeÖvznemirila,Ö
mordaÖ vasÖ jeÖ preda-
vateljÖnavdušilÖzaÖbra-
njeÖSvetegaÖpisma,ÖaliÖ
paÖ vasÖ jeÖ predramiloÖ
nočnoÖ branjeÖ BožjeÖ
besedeÖ vÖ župnijskiÖ
cerkvi.

Vsak,Ö kiÖ siÖ želi,Ö
daÖbiÖgaÖBesedaÖvzne-
mirjalaÖ vsajÖ »dvakratÖ
mesečno«,Ö seÖ lahkoÖ
pridružiÖ srečanjemÖ
bibličneÖ skupine,Ö 1.Ö
inÖ3.ÖsredoÖvÖknjižniciÖ
DomaÖ MarijeÖ inÖ Mar-
te.

NajÖ SvetoÖ pismoÖ
postaneÖ tudiÖ knjigaÖ
vašegaÖživljenja!

NajÖ vamÖ boÖ Bož-
jaÖ beseda–»luč,Ö kiÖ
svetiÖ vÖ temi«Ö (JnÖ 1,5)Ö
inÖ»svetilkaÖnašimÖno-
gam«Ö(PsÖ119,105).
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MladinskiÖcenterÖsvetegaÖNikolajaÖ

VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredstavitevÖzÖnaslovom

Z ROMARSKIH POTI

četrtek, 20. marca, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

na kateri bodo sodelovali 
romarji in poznavalci Jakobovih poti: 

Zdenko Jakop, 
Marjeta in Metodij Rigler ter 

Bogdan Vidmar.
Jakobova pot je 

ena najstarejših in naj-
večjih množičnih poti, 
ki že več kot tisoč let 
privlači romarje raz-
ličnih ras, verskega 
prepričanja in starosti. 
Med njimi je zadnja 
leta vse več Slovencev, 
ki se je lotijo peš ali s 
kolesom. Jakobova pot 
ali El Camino de Santi-
ago je skupno ime za 
več romarskih poti, ki 
so vodile do svetišča 
svetega Jakoba v Com-
posteli (Santiago pome-
ni sveti Jakob). Cerkev 
je v Galiciji na severo-
zahodu Španije in je 

bila poleg Rima in Jeru-
zalema tretje največje 
krščansko romarsko 
svetišče. Legenda pra-
vi, da je leta 813 pastir 
iz Galicije opazil zvez-
do, ki je sijala samo na 
neko polje. Na polju 
so odkrili marmornato 
grobnico, na kateri je 
bilo izklesano, da gre 
za posmrtne ostanke 
»Jakoba, sina Zebede-
ja in Salome«. Povsem 
verjetno je apostol Ja-
kob šel do skrajnih mej 
takrat poznanega sveta 
oznanjati evangelij (v 
času med Jezusovim 
vstajenjem in letom 44, 

ko je umrl mučeniške 
smrti).

Odločitev za ro-
manje v Kompostelo 
za marsikoga pomeni 
konkreten korak na pot 
krščanske vere. Razlogi 
romarjev, ki se podaja-
jo v Kompostelo so zelo 
različni, na koncu naj-
večkrat najdejo Boga 
in sami sebe. Romar ne 
šteje le prehojenih tisoč 
kilometrov, ampak se 
poda na pot, da doseže 
sveti kraj, kjer se je raz-
odel Bog. Romarji se s 
poti vrnejo prerojeni z 
željo, da bi pot še kdaj 
prehodili. Romanje po 
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Jakobovih poteh nas 
uči skromnosti, poni-
žnosti in je prispodoba 
našega življenja, hoje 
proti nebeškemu Je-
ruzalemu. Romarji po 
Jakobovih poteh se sre-
čujejo z raznoraznimi 
romarji iz vsega sveta, 
ki zaupajo v moč Boga 
in so odprti za ljubezen 
do bližnjega. 

Predstavljena 
bo tudi slovenska Ja-
kobova pot, kot del 
evropskih poti, ki so v 
srednjem veku vodile v 
Kompostelo, po kateri 
so naši predniki romali 
na grob apostola Jako-
ba, zavetnika romarjev 
in popotnikov. Sloven-
ska Jakobova pot je se-
stavljena iz osrednjega 
»debla«, ki sega od Slo-
venske vasi pri Obrežju 
do Trsta, gorenjske veje 
od Ljubljane do Svetih 
Višarij, ter prekmur-
sko-štajerske veje, ki 
slovensko pot poveže 
v obliko križa sv. Ja-
koba. Slišali bomo o 
zgodovini in pomenu 
bratovščin, ki so bile 
razvite tudi v Sloveniji 
od srednjega veka do 
Jožefa II. in Napoleona. 
Namen bratovščin sv. 
Jakoba je spodbujanje 
češčenja apostola Jako-

ba, izvedba romanj, 
pomoč romarjem in 
duhovna formacija 
članov bratovščine. 

Pri nas deluje 
tudi Društvo prija-
teljev poti svetega 
Jakoba v Sloveniji, v 
katerem pravijo: »Slo-
venskega ozemlja ne 
bodo več delile meje 
in pozdravljale nas 
bodo še cerkvice sv. 
Jakoba st., ki so jih 
zgradili naši predniki 
na našem etničnem 
ozemlju, kjer se je 
govoril in se še govori 
slovenski jezik. Jako-
bova pot bo kot deblo 
drevesa z vejami in 
listjem, ki bo seglo v 
sleherno našo vas, na 
griče in holme, se vila 
po skritih dolinah in 
s pomočjo Jakobove 
poti bomo spoznavali 
našo zgodovino, kul-
turo, umetnost, ljudi 
in vse to počasi posre-
dovali tudi romarjem 
in popotnikom iz dru-
gih dežel.«

Večer bo bogat 
s fotografijami. Pred-
stavljeno bo tudi ro-
manje treh generacij 
(štirje vnuki, starši in 
stari starši).

SKRB ZA 
POPESTRITEV 
DNEVOV NAŠIh 
STAREJŠIh

VÖdelovanjuÖsku-
pinÖ zaÖ samopomočÖ
skušamoÖ popestritiÖ
dneveÖ oskrbovancovÖ
našihÖ domovÖ inÖ dru-
gihÖ starejšihÖ prebi-
valcevÖ našegaÖ kraja.Ö
PretekloÖ letoÖ soÖ za-
znamovaliÖ trijeÖ večjiÖ
dogodki.ÖOdločiliÖsmoÖ
seÖpripravitiÖzanimivoÖ
popoldneÖ sÖ folkloroÖ
inÖbaletom.ÖNaÖpomočÖ
staÖ namÖ priskočiliÖ
prizadevniÖ učiteljiciÖ
MajdaÖ inÖ Anita,Ö inÖ
sicerÖ staÖ pripraviliÖ
nekajÖplesov,ÖkiÖsoÖjihÖ
zaplesaliÖ osnovnošol-
skiÖotroci.ÖTudiÖučenciÖ
baletaÖ soÖ namÖ prika-
zali,ÖkajÖznajo.ÖZÖigricoÖ
ButalciÖ soÖ popoldneÖ
popestriliÖ učenciÖ izÖ
Rovt,Ö zaÖ konecÖ paÖ soÖ
zaplesaliÖ folkloristiÖ izÖ
Hotedršice.Ö Oskrbo-
vanciÖDomaÖMarijeÖinÖ
MarteÖsoÖbiliÖnadÖtemÖ
dogodkuÖnavdušeni.

DrugiÖ dogodekÖ
jeÖ bilÖ izletÖ vÖ Bistro.Ö
NavadnoÖ obiščemoÖ
kraj,ÖkjerÖ jeÖživelÖkdoÖ
odÖ oskrbovancovÖ
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aliÖ paÖ kraj,Ö kjerÖ jeÖ kajÖ
zanimivegaÖ videti.Ö To-
kratÖ smoÖ seÖ skupajÖ zÖ
oskrbovanciÖ domaÖ vÖ
GrapovčnikuÖ odpravi-
liÖ naÖ ogledÖ bistrškegaÖ
muzeja.ÖLepoÖsiÖjeÖbiloÖ
ogledatiÖ predmete,Ö kiÖ
prikazujejoÖobrtiÖizÖsta-
rihÖ časov.Ö VÖ prelepemÖ
vremenuÖ smoÖ seÖ spre-
hodiliÖpoÖparku,ÖseÖod-
počiliÖ obÖ jezercuÖ inÖ siÖ
pripovedovaliÖ zgodbeÖ
izÖživljenjaÖpredÖmnogi-
miÖleti.ÖNiÖmanjkaloÖhu-
morjaÖinÖnašeÖpesmiÖsoÖ
seÖslišaleÖdalečÖnaokoli.Ö
DanÖ smoÖ zaključiliÖ vÖ
bližnjemÖlokalu,ÖkjerÖjeÖ
slediloÖ kosiloÖ inÖ nekajÖ
veselihÖ uricÖ skupnegaÖ
druženja.

DneviÖ soÖ hitroÖ
miniloÖ inÖ žeÖ jeÖ bilÖ časÖ
zaÖ martinovanje.Ö VÖ

velikemÖ številuÖ smoÖ
seÖ zbraliÖ vÖ JožefoviÖ
dvorani.ÖMatejaÖnamÖjeÖ
prebralaÖ zgodboÖ oÖ sv.Ö
Martinu.ÖVsiÖsmoÖzbra-
noÖprisluhnili.ÖSledilÖ jeÖ
kvizÖinÖdvaÖoskrbovan-
ca,ÖkiÖstaÖvedelaÖnajvečÖ
pravilnihÖ odgovorov,Ö
staÖ siÖ prislužilaÖ nagra-
do.Ö PotemÖ smoÖ seÖ obÖ
ocvirkovciÖinÖkuhanemÖ
vinuÖsproščenoÖdružili.Ö
PeliÖ smoÖ tudiÖ narodneÖ
pesmi,Ö našiÖ voditeljiciÖ
IvankaÖ inÖ SonjaÖ paÖ staÖ
zaigraleÖnaÖharmoniko,Ö
obÖkateriÖsoÖseÖ»zavrte-
li«ÖceloÖ»vozičkraji«.

ČlaniÖ skupineÖ Ka-
ritasÖ paÖ smoÖ organizi-
raliÖposebnoÖnedeljskoÖ
popoldne,ÖkiÖ gaÖžeÖ tra-
dicionalnoÖ imenujemoÖ
»DanÖsluženja«.ÖTudiÖtaÖ
danÖ jeÖ vÖ župnijskiÖ cer-

kviÖ prisostvovaloÖ ve-
likoÖ ljudiÖ izÖ obehÖ loga-
škihÖ domov.Ö Sv.Ö MašoÖ
jeÖ darovalÖ škofÖ AntonÖ
Jamnik,Ö bogoslužjeÖ
paÖ jeÖ obogatiloÖ petjeÖ
otrok.Ö SlediloÖ jeÖ sreča-
njeÖvÖJožefoviÖdvorani,Ö
kjerÖ smoÖobÖdobrotah,Ö
petjuÖotroškegaÖpevske-
gaÖzboraÖinÖvÖdružbiÖg.Ö
ŠkofaÖinÖg.ÖŽupnikaÖpre-
živeliÖ nekajÖ čudovitihÖ
ur.

LepoÖ seÖ jeÖ sreče-
vati,ÖseÖdružitiÖinÖsiÖtakoÖ
popestritiÖ dneve!Ö Upa-
mo,ÖdaÖboÖvÖ letošnjemÖ
letu,Ö čeÖ boÖ BogÖ hotel,Ö
večÖtakšnihÖdnevov,ÖsajÖ
medgeneracijskoÖ dru-
ženjeÖ bogatiÖ vesÖ našÖ
kraj.

A. M.
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KOLEDAR

mAREC

2014

1. marecÖ–ÖodÖ16.–18.ÖureÖča-
ščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

2. marec – 8. NEDELJA MED 
LETOM,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Ö
uri,Ö obÖ 14.Ö uriÖ večernice,Ö obÖ
20.ÖuriÖ1.ÖzakonskaÖskupina;

3. marecÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖskupi-
naÖKARITAS;ÖobÖ20.ÖuriÖkate-
heti;

4. marecÖ–ÖobÖ18.30ÖuriÖveroukÖ
zaÖstaršeÖinÖotrokeÖ6.ÖrazredaÖ
1.Ö skupina,Ö voditeljiÖ birman-
skihÖskupin;

5. marec – PEPELNICA,Ö za-
četekÖ40ÖdnevnegaÖposta,ÖpriÖ
sv.Ö mašiÖ pepeljenje;Ö obÖ 18.30ÖÖ
uriÖsrečanjeÖbibličneÖskupine;

6. marecÖ–ÖčetrtekÖpredÖprvimÖ
petkom,Ö obÖ 19.Ö uriÖ spokornoÖ
bogoslužjeÖ inÖ Ö spovedÖ vÖ cer-
kvi;

7. marecÖ–ÖÖprviÖpetekÖ–ÖobiskÖ
bolnikov;Ö obÖ 17.30Ö uriÖ križevÖ
pot,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ molitvenaÖ
skupina,ÖobÖ19.ÖuriÖMLADINA,Ö
obÖ20.30ÖuriÖštudentje;

8. marecÖ–ÖprvaÖsobotaÖ–ÖodÖ
16.–18.ÖuriÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

9. marec – 1. POSTNA NEDE-
LJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,Ö
obÖ14.ÖuriÖsv.ÖkriževÖpot,ÖobÖ19.Ö
uriÖ2.ÖzakonskaÖskupina;

10. marec –ÖobÖ19.ÖuriÖsreča-
njeÖŽPSÖ–ÖzačetekÖdevetdnev-
niceÖvÖčastÖsv.ÖJožefu;

11. marecÖ –Ö katehezaÖ zaÖbir-
manceÖinÖstaršeÖ1.Öskupina;ÖobÖ
18.30Ö uriÖ veroukÖ zaÖ staršeÖ inÖ
otrokeÖ6.ÖrazredaÖ2.Öskupina;

14. marec –ÖobÖ17.30ÖuriÖsv.Ökri-
ževÖpot,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmolitvenaÖ
skupina,ÖobÖ19.ÖuriÖMLADINA;Ö
obÖ20.30ÖuriÖŠTUDENTJE;

15. marecÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö ureÖ
čaščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖspo-
vedovanje;

16. marec – 2. POSTNA NE-
DELJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.Ö inÖ10.Ö
uri,Ö obÖ 14.Ö uriÖ sv.Ö križevÖ pot,Ö
obÖ19.ÖuriÖ 3.Ö zakonskaÖ skupi-
na;

17. marecÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖpripra-
vaÖnaÖsv.ÖkrstÖ–ÖspokornoÖbo-
goslužje;

18. marecÖ –ÖkatehezaÖzaÖbir-
manceÖ inÖ staršeÖ 2.Ö skupina,Ö
obÖ18.30ÖuriÖveroukÖzaÖstaršeÖ
inÖotrokeÖ6.Ö razredaÖ3.Ö skupi-
na;

19. marecÖ–ÖpraznikÖsv.ÖJOŽE-
FA,Ösv.ÖmašaÖobÖ10.ÖuriÖ inÖ18.Ö
uri;

20. marec –Ö vÖ JožefoviÖ
dvoraniÖ PREDAVANJEÖ zaÖ
odrasleÖzÖnaslovomÖ»ZÖro-
marskihÖpoti«;

21. marecÖ –Ö ÖobÖ17.30ÖuriÖ
sv.ÖkriževÖpot,ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina,ÖobÖ19.Ö
uriÖMLADINA;ÖobÖ20.30ÖuriÖ
ŠTUDENTJE;

22. marec -ÖÖodÖ16.–18.ÖureÖÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

23. marec – 3. POSTNA 
NEDELJAÖ –Ö krstna,Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.Ö
uriÖ sv.Ö križevÖ pot,Ö obÖ 20.Ö
uriÖ4.ÖzakonskaÖskupina;

25. marec – praznik GO-
SPODOVEGA OZNANJE-
NJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ10.ÖinÖ18.Ö
uri;

28. marecÖ –Ö obÖ 17.30Ö sv.Ö
križevÖpot,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmo-
litvenaÖskupina,ÖobÖ19.ÖuriÖ
MLADINA,Ö obÖ 20.30Ö Ö uriÖ
ŠTUDENTJE;

29. marecÖ–ÖodÖ16.–18.ÖuriÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

30. marec – 4. POSTNA 
NEDELJA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
8.Ö inÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖsv.Ö
križevÖpot;

31. marec –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
obÖ 19.Ö uriÖ ogledÖ verskegaÖ
FILMAÖvÖJožefoviÖdvorani,Ö
Vabljeni!


