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ÖÖ ŠMARNICE

ÖÖ FRANČIŠEK

ÖÖ KAZAHSTAN

ÖÖ RIM

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 34, št. 5
MAJ 2014

MesecÖmajÖnasÖkli-
čeÖkÖMariji.ÖPravÖMateriÖ
BožjiÖjeÖmajÖšeÖposebejÖ
posvečen.Ö VsakÖ danÖ
bomoÖ braliÖ šmarničnoÖ
branje,Ö moliliÖ litanijeÖ
inÖpeliÖMarijineÖpesmi.Ö
LavretanskeÖ litanijeÖ
MatereÖ Božje,Ö kiÖ jihÖ
bomoÖ molili,Ö nosijoÖ
imeÖ poÖ italijanskemÖ
romarskemÖ središčuÖ
Loreto.Ö PotrdilÖ jihÖ jeÖ
papežÖSikstÖV.ÖletaÖ1587Ö
inÖ soÖ bileÖ polegÖ litanijÖ
vsehÖ svetnikovÖ dolgaÖ
stoletjaÖ edineÖ uradneÖ
litanijeÖ katoliškegaÖ
bogoslužja.Ö VÖ LoretuÖ

ŠMARNIČNI MAJ

soÖ jihÖ gotovoÖmoliliÖ žeÖ
naÖzačetkuÖ16.Östoletja.Ö
VzklikiÖ soÖvzetiÖ izÖ sve-
topisemskegaÖ jezikaÖ inÖ
bogateÖverskeÖtradicije.Ö
PrihajajmoÖ kÖ šmarni-
camÖinÖseÖzatekajmoÖkÖ
MateriÖ Božji,Ö prosimoÖ
joÖzaÖpomočÖinÖseÖjiÖza-
hvaljujmoÖ zaÖ vseÖ pre-
jeteÖ milosti.Ö NajÖ namÖ
bodoÖšmarniceÖvÖspod-
budo,ÖdaÖpoÖpriprošnjiÖ
MatereÖ BožjeÖ pridemoÖ
bližjeÖkÖJezusu.

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

KANoNIzAcIJA pApežev JANezA XXIII. (1958–1963)  
IN JANezA pAvlA II. (1978–2005)

ljudjeÖ pisaliÖ naÖ blagoÖ
SANTOÖSUBITO!Ö(»sve-
tiÖtakoj!«).ÖNašaÖžupnijaÖ
seÖ jeÖudeležilaÖkanoni-
zacijeÖ naÖ posebenÖ na-
čin.Ö PoÖ družinahÖ smoÖ
sprejeliÖ čezÖ sedemde-
setÖmladihÖromarjevÖizÖ
Poljske,ÖkiÖsoÖseÖustavi-
liÖvÖLogatcu,ÖdaÖbiÖpre-

nočili.ÖNaÖtemÖmestuÖbiÖ
seÖ radÖ zahvalilÖ vsem,Ö
kiÖ soÖ jihÖ gostoljubnoÖ
sprejeli.Ö VÖ nedeljoÖ seÖ
jeÖobÖ10.ÖuriÖzačelaÖslo-
vesnostÖ kanonizacijeÖ
JanezaÖXXII.Ö inÖJanezaÖ
PavlaÖII.ÖPoÖobrazcuÖka-
nonizacijeÖ soÖkÖoltarjuÖ
prinesliÖ relikvije,Ö kriÖ
JanezaÖ PavlaÖ II.Ö inÖ ko-
ščekÖkožeÖJanezaÖXXIII.Ö
ČepravÖ smoÖ biliÖ dalečÖ
odÖ papežaÖ Frančiška,Ö
smoÖ vendarleÖ lahkoÖ
videliÖ inÖ slišaliÖ vse.Ö
NekateriÖ odÖ romarjev,Ö
kiÖ smoÖ jihÖ srečaliÖ naÖ
trguÖ Sv.Ö Petra,Ö soÖ celoÖ
dveÖnočiÖpredÖbazilikoÖ
bedeli,Ö daÖ biÖ biliÖ čimÖ
bližjeÖ papeža.Ö Vsi,Ö kiÖ
smoÖ seÖ udeležiliÖ sveteÖ
evharistijeÖ vÖ nedeljoÖ
BožjegaÖ usmiljenja,Ö
smoÖ biliÖ srečni.Ö Kano-
nizacijaÖboÖostalaÖvÖnasÖ
kotÖvelikÖBožjiÖdar.

PapežÖ FrančišekÖ
jeÖ žeÖ laniÖ razglasilÖ
odlokÖ oÖ kanonizacijiÖ
papeževÖ JanezaÖ XXIII.Ö
inÖ JanezaÖ PavlaÖ II.Ö naÖ
nedeljoÖ BožjegaÖ usmi-
ljenjaÖ 27.Ö aprilaÖ 2014.Ö
VesÖ svetÖ jeÖ pričakovalÖ
toÖ veseloÖ sporočilo,Ö
sajÖ soÖ žeÖ naÖ pogrebuÖ
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Iz homilije 
Frančiška ob 
kanonizaciji 
obeh papežev

SvetiÖ JanezÖ XXIII.Ö
inÖ svetiÖ JanezÖ PavelÖ
II.Ö staÖ bilaÖ duhovnika,Ö
škofaÖinÖpapežaÖ20.Östo-
letja.Ö PoznalaÖ staÖ nje-
goveÖ tragedije,Ö vendarÖ
juÖ teÖ nisoÖ premagale.Ö
VÖ njijuÖ jeÖ bilÖ močnejšiÖ
Bog;Ö močnejšaÖ jeÖ bilaÖ
veraÖvÖJezusaÖKristusa,Ö
človekovegaÖ Odrešeni-
kaÖ inÖ GospodarjaÖ zgo-
dovine;Ö močnejšeÖ jeÖ
biloÖvÖnjijuÖBožjeÖusmi-
ljenje,ÖkiÖ seÖ razkrivaÖvÖ
petihÖJezusovihÖranah;Ö
močnejšaÖ jeÖ bilaÖ Mari-
jinaÖmaterinskaÖbližina.

VÖ tehÖ možeh,Ö kiÖ
staÖ zrlaÖ KristusoveÖ

raneÖ inÖ staÖ pričalaÖ oÖ
njegovemÖ usmiljenju,Ö
jeÖprebivaloÖ»živoÖupa-
nje«Ö skupajÖ zÖ »neizre-
kljivimÖ inÖ poveličanimÖ
veseljem«Ö (1Ö PtÖ 1,3.8).Ö
UpanjeÖ inÖ veselje,Ö kiÖ
juÖ vstaliÖ KristusÖ dajeÖ
svojimÖ učencem,Ö kiÖ
jimÖ juÖ ničÖ inÖ nihčeÖ neÖ
moreÖ vzeti.Ö Velikonoč-
noÖ upanjeÖ inÖ veselje,Ö
kiÖstaÖšliÖskoziÖtopilnicoÖ
razgalitve,Ö izpraznje-
nja,Ö bližineÖ grešnikovÖ
doÖ skrajnosti,Ö vseÖ doÖ
slabostiÖ zaradiÖ gren-
kobeÖ tistegaÖkeliha.ÖToÖ
staÖ upanjeÖ inÖ veselje,Ö
kiÖ staÖ juÖ svetaÖ papežaÖ
prejelaÖ vÖ darÖ odÖ vsta-
legaÖGospodaÖinÖstaÖ juÖ
tudiÖsamaÖvÖobiliciÖda-
jalaÖ BožjemuÖ ljudstvuÖ
terÖzaÖtoÖprejelaÖvečnoÖ
hvaležnost.

JanezÖXXIII.ÖinÖJa-
nezÖPavelÖII.ÖstaÖsodelo-
valaÖ sÖ SvetimÖ Duhom.Ö
PriÖ sklicuÖ koncilaÖ jeÖ
svetiÖ JanezÖ XXIII.Ö po-
kazalÖ prefinjenoÖ učlji-
vostÖ SvetemuÖ Duhu,Ö
seÖ pustilÖ voditiÖ inÖ jeÖ
bilÖ zaÖ CerkevÖ pastir,Ö
vodeniÖvoditelj,ÖvodenÖ
odÖ SvetegaÖ Duha.Ö ToÖ
jeÖ biloÖ njegovoÖ velikoÖ
služenjeÖ Cerkvi,Ö zatoÖ
radÖpomislim,ÖdaÖjeÖbilÖ
papežÖučljivostiÖDuhu.

VÖ temÖ služenjuÖ
BožjemuÖljudstvuÖjeÖbilÖ
JanezÖ PavelÖ II.Ö papežÖ
družine.Ö TakoÖ jeÖ tudiÖ
onÖ samÖ nekočÖ dejal,Ö
namreč,ÖdaÖbiÖželel,ÖdaÖ
seÖ gaÖ spominjajoÖ kotÖ
papežaÖdružine.

Rafael
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priznati svoje 
grehe in 
razširiti srce

»Odpustiti,Ö daÖ biÖ
našliÖ usmiljenje.Ö ToÖ jeÖ
pot,Ö kiÖ prinašaÖ mirÖ vÖ
našaÖsrcaÖinÖsvet.«ÖSÖtoÖ
mislijoÖbiÖlahkoÖpovzeliÖ
enoÖ odÖ papeževihÖ ho-
milij.Ö PapežÖ FrančišekÖ
jeÖ zaÖ izhodiščeÖ vzelÖ
JezusoveÖ besede:Ö »Bo-
diteÖ usmiljeni,Ö kakorÖ
jeÖ usmiljenÖ tudiÖ vašÖ
Oče.«Ö(LkÖ6,36)ÖToÖdržoÖ
usmiljenjaÖ niÖ lahkoÖ ra-
zumeti,Ö kajtiÖ navajeniÖ
smoÖ soditi,Ö jeÖ dodal.Ö
NismoÖosebe,Ö kiÖbiÖpoÖ
naraviÖpustileÖnekolikoÖ
prostoraÖ razumevanjuÖ
inÖ tudiÖ usmiljenju.Ö DaÖ
biÖ biliÖ usmiljeni,Ö staÖ
poÖpapeževihÖbesedahÖ

potrebniÖ dveÖ drži:Ö za-
vedatiÖ se,Ö daÖ smoÖ gre-
šniki,ÖinÖrazširitiÖsrce.

PrvaÖ držaÖ jeÖ po-
znavanjeÖ samihÖ sebe,Ö
vedeti,Ö daÖ smoÖ storiliÖ
mnogoÖ slabihÖ stvari,Ö
daÖ smoÖ grešniki.Ö ZÖ
našimÖ kesanjemÖ seÖ
BožjaÖ pravičnostÖ spre-
meniÖ vÖ usmiljenjeÖ inÖ
odpuščanje.Ö AÖ nujnoÖ
je,Ö daÖ seÖ sramujemoÖ
svojihÖ grehov.Ö »ResÖ je,Ö
daÖnihčeÖmedÖnamiÖniÖ
nikogarÖ ubil,Ö aÖ imamoÖ
mnogoÖ malihÖ stvari,Ö
vsakodnevnihÖgrehov.«Ö
PoÖpapeževihÖbesedahÖ
jeÖ pomembno,Ö daÖ seÖ
sramujemoÖ predÖ Bo-
gom.ÖTaÖsramÖjeÖmilost.Ö
InÖ zeloÖ težkoÖ jeÖ predÖ
GospodomÖ priznatiÖ taÖ
sram,Ö priznatiÖ greheÖ
inÖ prositiÖ odpuščanja.Ö

PogostoÖ opravičujemoÖ
svojeÖ greheÖ inÖ jihÖ pre-
lagamoÖnaÖkrivdoÖdru-
gih,Ö kotÖ staÖ stoÖ storilaÖ
AdamÖ inÖ Eva.Ö MordaÖ
miÖ jeÖ drugiÖ resÖ poma-
galÖ inÖ miÖ olajšalÖ potÖ vÖ
greh,ÖaÖstorilÖsemÖgaÖjazÖ
sam.Ö »ZÖ držoÖ kesanjaÖ
smoÖ boljÖ zmožniÖ bitiÖ
usmiljeni,Ö sajÖ čutimoÖ
nadÖ namiÖ BožjeÖ usmi-
ljenje.«Ö KotÖ pravimoÖ
vÖ očenašu:Ö »OdpustiÖ
nam,Ö kakorÖ miÖ odpu-
ščamo.«

DrugaÖ pomemb-
naÖ drža,Ö daÖ biÖ biliÖ
usmiljeni,Ö paÖ je:Ö razši-
ritiÖ srce,Ö kajtiÖ majhnoÖ
inÖ egoističnoÖ srceÖ niÖ
sposobnoÖ usmiljenja,Ö
jeÖ nadaljevalÖ papež.Ö
OdpretiÖ srceÖ inÖ seÖ obÖ
dejanjihÖ drugihÖ vpra-
šati:Ö KdoÖ semÖ jaz,Ö daÖ
biÖ sodil?ÖKdoÖsemÖ jaz,Ö
daÖ biÖ širilÖ govoriceÖ oÖ
tem?Ö KdoÖ semÖ jaz,Ö kiÖ
semÖ naredilÖ teÖ stvariÖ
aliÖ šeÖ slabše?Ö »ImetiÖ
širokoÖ srce.Ö GospodÖ
namÖtoÖpravi:ÖNeÖsoditeÖ
inÖ neÖ bosteÖ sojeni.Ö NeÖ
obsojajteÖ inÖ neÖ bosteÖ
obsojeni.Ö(LkÖ6,37)ÖDaj-
teÖinÖvamÖboÖdano,«ÖjeÖ
poudarilÖ papež.Ö InÖ kajÖ

S papežem Frančiškom na poti vere
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vamÖboÖdano?Ö»Dobro,Ö
potlačeno,Ö potresenoÖ
inÖ zvrhanoÖ meroÖ vamÖ
bodoÖdaliÖvÖnaročjeÖ(LkÖ
6,38)Ö…ÖČeÖimašÖširoko,Ö
velikoÖ srce,Ö lahkoÖ večÖ
sprejmeš.Ö VelikoÖ srceÖ
neÖ obsoja,Ö ampakÖ od-
puščaÖinÖpozablja,ÖkajtiÖ
BogÖ jeÖ pozabilÖ mojeÖ
grehe,Ö BogÖ jeÖ odpustilÖ
mojeÖ grehe.Ö RazširitiÖ
torejÖ srce,Ö jeÖ ponovilÖ
svetiÖ oče.Ö »UsmiljenaÖ
moškiÖ inÖ ženskaÖ ima-
taÖ vednoÖ širokoÖ srce,Ö
vednoÖ seÖ opravičitaÖ
drugimÖ inÖ mislitaÖ naÖ
svojeÖgreheÖ…ÖToÖjeÖpotÖ
usmiljenja,Ö zaÖ kateroÖ
moramoÖ prositi.Ö ČeÖ biÖ
vsiÖmi,ÖčeÖbiÖvsiÖnarodi,Ö
osebe,Ödružine,ÖnaseljaÖ
imeliÖ toÖ držo,Ö kolikoÖ
miruÖ biÖ biloÖ naÖ svetu,Ö
kolikoÖ miruÖ biÖ biloÖ vÖ
našihÖsrcih!ÖKajtiÖusmi-
ljenjeÖnasÖvodiÖkÖmiru,«Ö
jeÖdejalÖpapežÖinÖsklenilÖ
sÖpovabilom:Ö»VednoÖsiÖ
zapomnite:Ö KdoÖ semÖ
jaz,ÖdaÖbiÖsodil?ÖSramo-
vatiÖseÖinÖrazširitiÖsrce.Ö
NajÖnamÖGospodÖpode-
liÖtoÖmilost.«

Povzeto po 
Radio Vatikan.

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
smoÖ nadaljevaliÖ sÖ pri-
pravamÖnaÖnovoÖmašoÖ
inÖFarniÖdan.Ö

PraznovanjeÖ
FarnegaÖ dne,Ö kiÖ boÖ
15.Ö junija,ÖneÖboÖzdru-
ženoÖ zÖ dekanijskimÖ
srečanjemÖ mladihÖ
KRIŽÖ KRAŽÖ MLADIH,Ö
kotÖ smoÖ seÖ dogovoriliÖ
naÖ prejšnjiÖ seji.Ö KRIŽÖ
KRAŽÖMLADIHÖboÖkotÖ
zdravaÖzabavaÖzaÖmla-
deÖpotekalÖvÖsoboto,Ö7.Ö
junijaÖ2014,ÖinÖboÖletosÖ
dobrodelnoÖusmerjen.Ö
MladiÖbodoÖzbiraliÖde-
narÖzaÖmisijone.

VÖ nedeljo,Ö 8.Ö ju-
nijaÖ 2014,Ö boÖ prazno-
vanjeÖ prvegaÖ svetegaÖ
obhajila,ÖvÖsoboto,Ö14.Ö
junija,ÖpaÖpraznovanjeÖ
sveteÖbirme.

VelikÖ praznikÖ zaÖ
našoÖ župnijo,Ö novaÖ
mašaÖ JoštaÖ MezgaÖ
boÖ vÖ nedeljo,Ö 6.Ö julijaÖ
2014,Ö obÖ 18.Ö uriÖ inÖ neÖ
obÖ 10.,Ö kotÖ jeÖ biloÖ re-
čenoÖ naÖ prejšnjiÖ seji,Ö
sajÖ jeÖ vÖ poletniÖ vro-
činiÖ zaÖ praznovanjeÖ
boljÖ primerenÖ poznoÖ
popoldanskiÖ oziromaÖ
večerniÖčas.

KdorÖ boÖ želelÖ
romatiÖ naÖ posvetitevÖ
JoštaÖMezgaÖvÖSarajevoÖ
(posvečenÖ boÖ vÖ ne-
deljo,Ö 29.Ö junijaÖ 2014),Ö
seÖ lahkoÖ pridružiÖ ro-
marjemÖzÖBrezovice.ÖZÖ
BrezoviceÖbostaÖromaliÖ
dveÖskupini.ÖEnaÖboÖšlaÖ
naÖ potÖ vÖ petek,Ö 27.Ö ju-
nija,Ö drugaÖ paÖ vÖ sobo-
to,Ö 28.Ö junija.Ö RomarjiÖ
obehÖskupinÖbodoÖpre-
spaliÖvÖfrančiškanskemÖ
samostanu,Ö zatoÖ bodoÖ
stroškiÖ romanjaÖ soraz-
mernoÖ nizki.Ö KdorÖ biÖ
seÖ romarjemÖ naÖ po-
svetitevÖ JoštaÖ MezgaÖ
želelÖ pridružiti,Ö najÖ seÖ
pravočasnoÖ prijaviÖ priÖ
DraguÖMalavašičuÖ (tel.Ö
041Ö262Ö236).

DobrodelniÖ kon-
certÖ ŽupnijskeÖ KaritasÖÖ
jeÖ prestavljenÖ naÖ me-
secÖseptember.

NaÖ vsaÖ praznova-
njaÖlepoÖvabljeni!

Petra Rok

z 39. seJe žps
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NA RAzpotJIh svetA

IzÖnoveÖzavezeÖsoÖ
znanaÖ potovanjaÖ sve-
tegaÖ PavlaÖ poÖ deželahÖ
Sredozemlja,Ö šeÖ zlastiÖ
BližnjegaÖvzhoda,ÖMaleÖ
AzijeÖ inÖ Rima,Ö kamorÖ
jeÖ taÖ apostolÖ poneselÖ
veseloÖnovicoÖoÖKristu-
sovemÖvstajenjuÖinÖkjerÖ
jeÖ zasejalÖ semeÖ noveÖ
vere.ÖTudiÖdanašnjiÖčasÖ
prinašaÖapostole,ÖkiÖza-
vzetoÖ inÖneomajnoÖna-
daljujejoÖ deloÖ svojegaÖ
svetopisemskegaÖpred-
hodnika.Ö TudiÖ vÖ našiÖ
župnijiÖ GospodÖ kličeÖ
ljudi,ÖdaÖpostanejoÖnje-
goviÖ apostoliÖ inÖ pone-
sejoÖevangelijÖpoÖsvetu,Ö
karÖ jeÖ pravzapravÖ tudiÖ

poslednjeÖ KristusovoÖ
naročiloÖ zaÖ vseÖ nasÖ
kristjane:Ö»PojditeÖtorejÖ
inÖ učiteÖ vseÖ narode;Ö
krščujteÖ jihÖ vÖ imenuÖ
OčetaÖ inÖ SinaÖ inÖ Sve-
tegaÖ DuhaÖ inÖ učiteÖ jihÖ
spolnjevatiÖvse,ÖkarkoliÖ
semÖvamÖzapovedal;ÖinÖ
glejte,Ö jazÖ semÖ zÖ vamiÖ
vseÖ dniÖ doÖ koncaÖ sve-
ta«Ö(MtÖ28,19–20).ÖTeÖJe-
zusoveÖbesede,ÖdaÖboÖzÖ
namiÖ»doÖkoncaÖsveta«Ö
zagotovoÖ vsebujejoÖ
takoÖ časovnoÖ kotÖ tudiÖ
geografskoÖ razsežnost.Ö
TakoÖ jeÖ našÖ sožupljanÖ
PavelÖ MezegÖ predÖ ne-
kajÖ letiÖ odgovorilÖ naÖ
taÖ JezusovÖ klicÖ inÖ seÖ

odpravilÖ vÖ MisijonskoÖ
semeniščeÖ vÖ Kopen-
hagenÖ naÖ Danskem.Ö
PoÖtrehÖ letihÖbivanjaÖvÖ
tejÖ skandinavskiÖ deže-
liÖpaÖ jeÖbilÖ zaÖenoÖ letoÖ
poslanÖ naÖ študijskoÖ
praksoÖvÖIzrael,ÖkjerÖjeÖ
bilÖsoudeleženÖpriÖtam-
kajšnjihÖ misijonskihÖ
dejavnostih.Ö PoÖ koncuÖ
bivanjaÖ vÖ SvetiÖ deželiÖ
gaÖ jeÖ potÖ zaneslaÖ naÖ
svetovniÖdanÖmladihÖvÖ
RioÖdeÖ Jeneiro,Ö potemÖ
paÖjeÖbilÖdoločenÖšeÖzaÖ
opravljanjeÖ misijonskeÖ
prakseÖvÖSibirijiÖ inÖKa-
zahstanu.Ö KoÖ jeÖ govorÖ
oÖSibiriji,ÖnamÖnaÖmiselÖ
pogostoÖ pridejoÖ tajga,Ö
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smrekoviÖ gozdovi,Ö
nizkeÖ zimskeÖ tempe-
rature,Ö snegÖ inÖ gulagi,Ö
kjerÖjeÖvÖobdobjuÖStali-
novihÖčistkÖumiraloÖnaÖ
milijoneÖljudi,ÖmedtemÖ
koÖ seÖ namÖ priÖ pred-
stavahÖ oÖ KazahstanuÖ
nekolikoÖ »zatakne«.Ö
KakšnaÖdržavaÖjeÖKaza-
hstan,ÖkjeÖležiÖinÖkajÖjeÖ
oÖnjejÖvrednoÖvedeti?ÖVÖ
zadnjihÖletihÖjeÖzaslove-
laÖpredvsemÖpoÖzaslugiÖ
kontroverznegaÖ ko-
mičnegaÖ filmaÖ zÖnaslo-
vomÖ Borat,Ö kiÖ paÖ oÖ tejÖ
državiÖ ustvariÖ precejÖ
izmaličenoÖ podobo.Ö
NaÖ splošnoÖ lahkoÖ Ka-
zahstanÖ opišemoÖ kotÖ
enoÖ največjihÖ državÖ
naÖsvetu,ÖkiÖnaÖseveruÖ
mejiÖzÖRusijo,ÖvzhodnoÖ
odÖ njegaÖ seÖ raztezataÖ
KitajskaÖ inÖ Mongolija,Ö
naÖzahoduÖpaÖseÖstikaÖzÖ
Evropo.Ö PosedujeÖ tudiÖ
karÖprecejšenÖdelÖoba-
leÖ največjegaÖ jezeraÖ
naÖsvetuÖ–ÖKaspijskegaÖ
jezera,ÖjužnoÖodÖnjeÖpaÖ
imajoÖ mestoÖ manjšeÖ
srednjeazijskeÖ države.Ö
NavkljubÖ svojiÖ veliko-
stiÖ zanjoÖ niÖ značilnaÖ
gostaÖ poselitev,Ö sajÖ vÖ
njejÖprebivaÖleÖmedÖ15Ö
inÖ 17Ö milijonovÖ prebi-
valcev,Ö medÖ katerimiÖ

prevladujejoÖ Kazaki,Ö
turškemuÖ sorodenÖ
narod,Ö številčniÖ paÖ soÖ
tudiÖRusi.ÖMedÖdrugimiÖ
narodnostmiÖ najdemoÖ
tuÖ šeÖ Ukrajince,Ö Nem-
ce,Ö PoljakeÖ itd.Ö UradniÖ
jezikÖjeÖkazaški,ÖvendarÖ
imaÖ vÖ vsakodnevnemÖ
inÖposlovnemÖživljenjuÖ
zeloÖpomembnoÖvlogoÖ
ruščina,Ö prevladujočaÖ
veroizpovedÖ paÖ jeÖ is-
lam.ÖKazakiÖsoÖizvornoÖ
stepskiÖnarod,ÖkiÖ jeÖ te-
snoÖpovezanÖsÖkulturoÖ
vzrejeÖ konjevÖ inÖ biva-
njemÖvÖjurtahÖ–ÖšotorihÖ
izÖ živalskihÖ kož.Ö Tradi-
cionalniÖnačinÖživljenjaÖ
paÖjeÖdoÖdanašnjihÖdniÖ
žeÖ dodobraÖ izpodrinilÖ
mestniÖ načinÖ življenja.Ö
PoÖ obdobjuÖ neodvi-
snostiÖ terÖ pripadnostiÖ
različnimÖ azijskimÖ
državnimÖ strukturamÖ
(mongolskim,Ö turškim,Ö
uzbeškim),Ö seÖ jeÖ vÖ 19.Ö
stoletjuÖ znašelÖ znotrajÖ
mejaÖruskegaÖimperija,Ö
poznejeÖ tudiÖSovjetskeÖ
zveze.ÖPoÖkoncuÖtotali-
tarneÖdobeÖjeÖzanjÖzna-
čilenÖhiterÖgospodarskiÖ
razvoj,Ö predvsemÖ poÖ
zaslugiÖ velikanskihÖ
zalogÖ nafteÖ inÖ zemelj-
skegaÖ plina,Ö paÖ tudiÖ
dolgoletnegaÖ predse-

dnikovanjaÖ Nazarbaje-
va,Ö kiÖ tejÖ državiÖ uspe-
šnoÖvladaÖžeÖvečÖkotÖ20Ö
let.ÖNjegovimÖzaslugamÖ
greÖ pripisatiÖ tudiÖ zavi-
dljivÖ izgledÖ noveÖ kaza-
škeÖprestolniceÖAstane.Ö
KoÖ govorimoÖ oÖ narav-
nihÖdanostihÖinÖzname-
nitostihÖ Kazahstana,Ö
neÖ moremoÖ mimoÖ žeÖ
omenjenegaÖKaspijske-
gaÖ jezeraÖ naÖ zahodu,Ö
AralskegaÖ jezeraÖ (boljÖ
protiÖ vzhodu)Ö inÖ goro-
vijÖkotÖstaÖTianÖŠanÖterÖ
Altaj.Ö NaravaÖ seÖ vÖ tejÖ
deželiÖ ponašaÖ tudiÖ sÖ
pravimiÖvodnimiÖbiseriÖ
–Ö prečudovitimiÖ manj-
šimiÖ jezeri,Ö stepami,Ö
puščavami,Ö rekamiÖ inÖ
smrekovimiÖ gozdovi.Ö
PravÖ zaradiÖ vsehÖ tehÖ
inÖ šeÖ mnogihÖ drugihÖ
znamenitostiÖpaÖ taÖdelÖ
svetaÖ niÖ zanimivÖ zgoljÖ
zaÖmisijonarje,ÖmarvečÖ
lahkoÖpredstavljaÖÖvelikÖ
izzivÖtudiÖzaÖpopotnikeÖ
inÖ pustolovce,Ö pred-
vsemÖ tisteÖ naveličaneÖ
najboljÖ obleganihÖ turi-
stičnihÖ krajevÖ EvropeÖ
inÖdrugihÖdelovÖsveta.Ö

Domen Mezeg
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MladinskiÖcenterÖsvetegaÖNikolajaÖ

VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

MOČNI STARŠI –  
STABILNI OTROCI

v sredo, 21. maja, ob 19.30 uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

GostÖvečeraÖbo

Miha Kramli

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.

Program društva Mladinski center svetega Nikolaja sofinancira občina Logatec.
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Miha Kramli je 
eden redkih strokov-
njakov v Sloveniji, ki si 
upa na glas in odločno 
povedati, da je sloven-
ska družina v hudi 
krizi, da mnogi starši 
iz svojih otrok delajo 
čustvene invalide in da 
otroci potrebujejo po-
končne starše, ki bodo 
vodili otroka, ne pa na-
sprotno. Miha Kramli 
je prepričan, da zgolj 
nežno božanje ne more 
premakniti človeka, 
ki hoče kaj spremeniti 

je terapevt in 
vodja Centra za 
zdravljenje odvi-
snosti v novogori-
škem zdravstvenem 
domu. Je tudi psi-
hoterapevt, ki je 
podiplomski študij 
iz družinske dina-
mike opravil na me-
dicinski fakulteti v 
Ljubljani, specia-

Miha Kramli

Povzetek predavanja:
pri sebi, ampak da 
potrebuje trdo delo, 
fizično in psihično, 
urnik, delovne na-
vade in mnogo od-
rekanja. Naši otroci 
pa poleg vsega tega 
potrebujejo enotne 
starše, veliko nad-
zora, predvsem pri 
novih tehnologijah, 
in mnogo ukazov in 
udarcev po mizi.

V predavanju 
bo poudaril vlogo 
miselne naravnano-
sti staršev in eno-

tnost staršev pri pomemb-
nih stvareh. Spregovoril bo 
tudi o pravilnem nadzoru 
nad otroki, izognil pa se 
ne bo niti vprašanju, kako 
postaviti meje. V drugem 
delu predavanja se bo do-
taknil starševskih pravic 
in pomena pubertete, v 
zadnjem delu pa nas bo 
seznanil z informacijami 
o kemičnih in nekemičnih 
zasvojenostih, kako odvi-
snosti prepoznati ter kako 
jo zdraviti oziroma prepre-
čiti.

lizacijo iz neke-
mičnih odvisno-
sti pa v ZDA. Pod 
okriljem Zavoda 
7 iz Solkana z 
organizacijo Beli 
obroč potuje po 
Sloveniji: s pre-
davanji in pogo-
vori uči starše 
odgovornosti in 
razumevanja 

otrok. Pri njem že dol-
go ne iščejo več pomoči 
le zasvojenci, temveč 
vsi tisti mladostniki 
in njihovi starši, ki so 
zaradi zelo različnih 
razlogov na poti skozi 
naporno obdobje odra-
ščanja zgrešili smer.
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poslANIcA pApežA FRANČIŠKA zA 
XXIX.svetovNI dAN MlAdIh 2016

DragiÖ mladiÖ prija-
telji!

IzrednoÖ srečanje,Ö
kiÖsmoÖgaÖdoživeliÖvÖRiuÖ
deÖ JaneiruÖ obÖ XXVIII.Ö
svetovnemÖdnevuÖmla-
dih,Ö seÖ miÖ jeÖ vtisniloÖ
globokoÖvÖspomin.ÖBiloÖ
jeÖ velikoÖ praznovanjeÖ
vereÖinÖbratstva!ÖDobriÖ
brazilskiÖ ljudjeÖ soÖ nasÖ
sprejeliÖ zÖ odprtimiÖ ro-
kamiÖ kotÖ kipÖ KristusaÖ
Odrešenika,Ö kiÖ zÖ vrhaÖ
CorcovadaÖ zreÖ naÖ
čudovitoÖ širnoÖ plažoÖ
Copacabana.Ö Tam,Ö naÖ
obaliÖ jeÖ JezusÖ obnovilÖ
svojÖklic,ÖdaÖbiÖvsakÖiz-
medÖnasÖpostalÖučenecÖ
inÖmisijonar.ÖOdkrijmoÖ
vÖ temÖ klicuÖ najdrago-
cenejšeÖ bogastvoÖ svo-
jegaÖživljenjaÖinÖgaÖdeli-
moÖzÖdrugimi,ÖnajÖbodoÖ
blizuÖ aliÖ daleč,Ö vseÖ doÖ
skrajnihÖ zemljepisnihÖ
inÖ bivanjskihÖ koncevÖ
sveta.

NaslednjaÖ postajaÖ
našegaÖ mednarodne-
gaÖ romanjaÖ mladihÖ boÖ
KrakovÖ letaÖ 2016.Ö VÖ
prihodnjihÖ trehÖ letihÖ
želimÖ vÖ pripraviÖ naÖ
našeÖ potovanjeÖ skupajÖ
zÖ vamiÖ premišljevatiÖ
blagre,Ö kiÖ jihÖ beremoÖ

vÖ evangelijuÖ poÖ
MatejuÖ (MtÖ 5,1–12).Ö
LetosÖ bomoÖ začeliÖ
premišljevatiÖ prviÖ
blagor:Ö»BlagorÖubogimÖ
vÖ duhu,Ö kajtiÖ njihovoÖ
jeÖ nebeškoÖ kraljestvo«Ö
(MtÖ 5,3).Ö ZaÖ letoÖ 2015Ö
predlagam:Ö »BlagorÖ či-
stimÖvÖsrcu,ÖkajtiÖBogaÖ
bodoÖgledali«Ö (MtÖ5,8).Ö
LetaÖ 2016Ö paÖ boÖ našaÖ
tema:Ö »BlagorÖ usmilje-
nim,Ö kajtiÖ usmiljenjeÖ
bodoÖdosegli«Ö(MtÖ5,7).

JezusoviÖblagriÖsoÖ
prinašalciÖ revolucio-
narneÖnovosti,ÖmodelaÖ
sreče,Ö kiÖ stojiÖ nasprotiÖ
tistemu,Ö kiÖ namÖ gaÖ na-
vadnoÖpodajajoÖmedijiÖ
inÖ prevladujočaÖ mi-
selnost.Ö ZaÖ posvetniÖ
načinÖmišljenjaÖjeÖBog,Ö
kiÖjeÖpostalÖedenÖizmedÖ
nasÖ inÖ jeÖ umrlÖ naÖ kri-
žu,Ö škandal.Ö PoÖ logikiÖ
tegaÖ svetaÖ soÖ tisti,Ö kiÖ
jihÖ jeÖ JezusÖ razglasilÖ
zaÖ blažene,Ö nekoristni,Ö
slabiči,Ö »zgube«.Ö Pro-
slavljajoÖ seÖ uspehÖ zaÖ
vsakoÖ ceno,Ö udobje,Ö
objestnostÖmočiÖ inÖpo-
trjevanjeÖ samegaÖ sebeÖ
naÖračunÖdrugih.

DragiÖ mladiÖ prija-
telji!ÖJezusÖnasÖpoziva,Ö

najÖ odgovorimoÖ naÖ
njegovoÖ ponudboÖ
življenjaÖ inÖ seÖ odlo-
čimo,ÖkateroÖpotÖho-
čemoÖ prehoditi,Ö daÖ
dosežemoÖ resničnoÖ
veselje.ÖGreÖzaÖvelikiÖ
izzivÖ vere.Ö JezusÖ seÖ
niÖ balÖ vprašatiÖ svo-
jihÖ učencev,Ö aliÖ soÖ
resničnoÖ pripravlje-
niÖhoditiÖ zaÖnjimÖaliÖ
biÖšliÖrajeÖdrugoÖpotÖ
(prim.Ö JnÖ 6,67).Ö InÖ
SimonÖ sÖ priimkomÖ
PeterÖjeÖimelÖpogum,Ö
daÖjeÖodgovoril:Ö»Go-
spod,Ö hÖ komuÖ najÖ
gremo?ÖBesedeÖveč-
negaÖživljenjaÖ imaš«Ö
(JnÖ6,68).ÖČeÖmoreteÖ
tudiÖ viÖ rečiÖ Jezusu:Ö
»Da,«Ö seÖ bodoÖ tudiÖ
vašaÖmladaÖživljenjaÖ
napolnilaÖsÖsmislomÖ
inÖ takoÖ postalaÖ boljÖ
rodovitna.Ö[...]

AprilaÖboÖmini-
loÖtridesetÖlet,ÖodkarÖ
jeÖ bilÖ jubilejniÖ križÖ
odrešenjaÖ zaupanÖ
mladim.Ö PravÖ sÖ temÖ
simbolnimÖ deja-
njemÖ JanezaÖ PavlaÖ
II.Ö seÖ jeÖ začeloÖ ve-
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likoÖ romanjeÖ mladih,Ö
kiÖ jeÖ zajeloÖ vsehÖ petÖ
celin.ÖMnogiÖseÖspomi-
njajoÖpapeževihÖbesedÖ
naÖ velikoÖ nedeljoÖ letaÖ
1984,Ö kiÖ soÖ spremljaleÖ
njegovoÖdejanje:Ö»DragiÖ
mojiÖmladi!ÖObÖzaključ-
kuÖ svetegaÖ letaÖ vamÖ
zaupamÖznamenjeÖtegaÖ
jubilejnegaÖleta:ÖKristu-
sovÖ križ.Ö NosíteÖ gaÖ poÖ
vsemÖsvetuÖkotÖzname-
njeÖ ljubezniÖ GospodaÖ
JezusaÖdoÖčloveštvaÖterÖ
oznaniteÖvsakomur,ÖdaÖ
jeÖrešenjeÖinÖzveličanjeÖ
samoÖ vÖ Kristusu,Ö kiÖ jeÖ
umrlÖ inÖ vstalÖ odÖ mr-
tvih.«

ObstajaÖ globokaÖ
povezavaÖ medÖ ubo-

štvomÖ inÖ evangelizaci-
jo,ÖmedÖtemoÖpretekle-
gaÖ svetovnegaÖ dnevaÖ
mladihÖ–Ö »PojditeÖ torejÖ
inÖ narediteÖ vseÖ naro-
deÖ zaÖ mojeÖ učence!«Ö
(MtÖ28,19)Ö–ÖinÖletošnjoÖ
temoÖ–Ö»BlagorÖubogimÖ
vÖ duhu,Ö kajtiÖ njihovoÖ
jeÖ nebeškoÖ kraljestvo«Ö
(MtÖ5,3).ÖGospodÖhočeÖ
ubogoÖCerkev,ÖkiÖevan-
geliziraÖ uboge.Ö KoÖ
jeÖ JezusÖ dvanajstereÖ
poslalÖ oznanjat,Ö jimÖ jeÖ
rekel:Ö »NeÖ jemljiteÖ siÖ
neÖzlata,ÖneÖsrebra,ÖneÖ
bakraÖ vÖ svojeÖ pasove,Ö
neÖ popotneÖ torbe,Ö neÖ
dvehÖ sukenjÖ neÖ san-
dalov,Ö neÖ palice,Ö kajtiÖ
delavecÖjeÖvredenÖsvo-

jeÖhrane«Ö(MtÖ10,9–10).Ö
EvangeljskoÖ uboštvoÖ
jeÖ temeljniÖ pogojÖ zaÖ
širjenjeÖBožjegaÖkralje-
stva.ÖNajlepšiÖinÖnajboljÖ
spontaniÖizraziÖveselja,Ö
karÖsemÖjihÖvidelÖvÖsvo-
jemÖ življenju,Ö soÖ pri-
padaliÖ revnimÖ ljudem,Ö
kiÖ soÖ imeliÖ zeloÖ malo.Ö
EvangelizacijaÖboÖvÖna-
šemÖčasuÖmožnaÖleÖkotÖ
posledicaÖ nalezljivegaÖ
veselja.Ö[...]

DragiÖ mladiÖ pri-
jatelji,Ö Magnificat,Ö sla-
vospevÖ Marije,Ö kiÖ jeÖ
ubogaÖ vÖ duhu,Ö jeÖ tudiÖ
pesemÖvsakega,ÖkiÖživiÖ
blagre.ÖVeseljeÖevange-
lijaÖ prihajaÖ izÖ ubogegaÖ
srca,Ö kiÖ seÖ moreÖ rado-
vatiÖinÖobčudovatiÖBož-
jaÖ delaÖ takoÖ kotÖ srceÖ
našeÖGospe,ÖkiÖ joÖ»bla-
grujejo«ÖvsiÖrodoviÖ(LkÖ
1,48).Ö NajÖ namÖ Marija,Ö
MatiÖubogihÖinÖZvezdaÖ
noveÖ evangelizacije,Ö
pomaga,ÖdaÖbomoÖžive-
liÖevangelij,ÖvÖživljenjuÖ
utelešaliÖblagreÖinÖimeliÖ
vednoÖpogumÖzaÖvese-
lje.

VÖ Vatikanu,Ö 21.Ö
januarjaÖ 2014,Ö naÖ godÖ
sv.ÖNeže,ÖdeviceÖinÖmu-
čenke

Frančišek
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KoledAR

MAJ

2014

1. maj – JOŽEF DELAVEC, 
začetekÖ šmarnic,Ö sv.Ö mašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri;

2. maj –Ö prviÖ petek,Ö obiskÖ
bolnikovÖnaÖdomu,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ 19.Ö uri,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ mo-
litvenaÖ skupina,Ö obÖ 20.Ö uriÖ
srečanjeÖmladine;

3, majÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö ureÖ ča-
ščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖspo-
vedovanje;

4. maj – 3. VELIKONOČNA 
NEDELJA, sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10.Öuri,ÖobÖ19.ÖuriÖšmarnice;

5. majÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ sreča-
njeÖskupineÖKARITAS,ÖobÖ20.Ö
uriÖsrečanjeÖKATEHETOV;

6. maj –ÖpoÖsv.ÖmašiÖsrečanjeÖ
birmanskihÖ voditeljev;Ö obÖ
18.30ÖuriÖvÖžupniščuÖveroukÖ
zaÖ6.ÖrazredÖ–Ö1.Öskupina,ÖobÖ
19.30ÖvÖkapeliÖDMMÖmolitve-
naÖskupinaÖPrenovaÖvÖDuhu;Ö
obÖ 19.30Ö pravÖ tamÖ srečanjeÖ
bibličneÖskupine;

8. maj –Ö sv.Ö mašaÖ inÖ šmar-
ničnaÖpobožnostÖobÖ19.Öuri;

9. maj –ÖpoÖsv.ÖmašiÖmolitve-
naÖskupina,ÖobÖ20.ÖuriÖsreča-
njeÖ mladine;Ö obÖ 20.Ö uriÖ sre-
čanjeÖVI.ÖzakonskeÖskupine;

10. maj –ÖodÖ17.–19.ÖureÖča-
ščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖspo-
vedovanje;

11. maj – 4. VELIKONOČ-
NA NEDELJA,Ö nedeljaÖ do-
bregaÖpastirja,Ö Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ19.ÖuriÖšmar-
nice,Ö obÖ 20.Ö uriÖ srečanjeÖ II.Ö
zakonskeÖskupoine;

12. majÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖobÖ19.Ö
uriÖsrečanjeÖŽPS;

13. maj –Ö obÖ 19.30Ö veroukÖ
zaÖ6.Örazred,ÖobÖ20.ÖuriÖkate-
hezaÖ zaÖ birmanceÖ inÖ staršeÖ
I.Ö skup.;Ö obÖ 19.30Ö vÖ kapeliÖ
DMMÖ molitvenaÖ skupinaÖ
PrenovaÖvÖDuhu;

15. majÖ–ÖpredavanjeÖzaÖod-
rasle;

16. maj –ÖpoÖsv.ÖmašiÖobÖ19.Ö
uriÖ molitvenaÖ skupina;Ö obÖ
20.ÖuriÖsrečanjeÖmladine;

17. majÖ–ÖodÖ17-19ÖureÖčašče-
njeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ spove-
dovanje;

18. maj – 5. VELIKONOČ-
NA NEDELJA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ19.ÖuriÖšmar-
nice;

19. maj –ÖpoÖsv.ÖmašiÖpripra-
vaÖnaÖsv.Ökrst;

20. majÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖmašiÖÖ
katehezaÖ zaÖ staršeÖ inÖ bir-

mance;Ö obÖ 19.30Ö vÖ kapeliÖ
DMMÖ molitvenaÖ skupinaÖ
PrenovaÖ vÖ Duhu;Ö obÖ 19.30Ö
pravÖ tamÖ srečanjeÖ bibličneÖ
skupine;

21. majÖ –Ö 21.Ö majÖ obÖ 19.30Ö
vÖ JožefoviÖ dvoraniÖ preda-
vanjeÖ zÖ naslovomÖ »MočniÖ
staršiÖ–ÖstabilniÖotroci«.ÖGostÖ
večeraÖboÖMihaÖKramli;

23. maj –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ mo-
litvenaÖ skupina,Ö obÖ 20.Ö uriÖ
srečanjeÖmladine;

24. majÖ–ÖodÖ17.–19.ÖureÖčašče-
njeÖNajsvetejšegaÖinÖspovedo-
vanje,ÖobÖ19.ÖuriÖsv.Ömaša;

25. maj – 6. VELIKONOČNA 
NEDELJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10.Öuri,ÖobÖ19.ÖuriÖšmarnice;

26. majÖ–ÖprviÖprošnjiÖdan,Ö
sv.Ö mašaÖ obÖ 19.Ö uri,Ö poÖ sv.Ö
mašiÖfilm;

27. maj –Ö2.ÖprošnjiÖdan,Ösv.Ö
mašaÖobÖ19.Öuri;ÖobÖ19.30ÖvÖ
kapeliÖDMMÖmolitvenaÖsku-
pinaÖPrenovaÖvÖDuhu;

28. majÖ–Ö3.ÖprošnjiÖdan,Ösv.Ö
mašaÖobÖ19.Öuri;

29. maj – GOSPODOV 
VNEBOHOD,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
10.ÖinÖobÖ19.Öuri;

30. majÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ mo-
litvenaÖ skupina,Ö obÖ 20.Ö uriÖ
srečanjeÖmladine;

31. maj –ÖodÖ17.–19.ÖureÖča-
ščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖspo-
vedovanje.Ö


