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ÖÖ NUNCIJ

ÖÖ OBHAJILO 

ÖÖ BIRMA

ÖÖ MIHA KRAMLI

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 34, št. 7-8
JULIJ/AVGUST 2014 ZahvaljujemÖ seÖ

vamÖ zaÖ povabiloÖ naÖ
vašÖ župnijskiÖ dan,Ö naÖ
nedeljoÖSveteÖTrojice.

VÖ velikonočnemÖ
časuÖsmoÖpremišljevaliÖ
oÖ skrivnostiÖ ljubezniÖ
Boga.ÖTaÖjeÖdokazalÖlju-
bezenÖ zÖ žrtvovanjemÖ
BožjegaÖ SinaÖ JezusaÖ
Kristusa,Ö kiÖ jeÖ darovalÖ
svojeÖživljenjeÖzaÖnašeÖ
odrešenje.Ö Ö NašaÖ po-
zornostÖ jeÖ bilaÖ usmer-
jenaÖnaÖoseboÖKristusa,Ö
pravegaÖBogaÖinÖprave-
gaÖ človeka,Ö kiÖ jeÖ ure-
sničilÖ načrtÖ nebeškegaÖ
očetaÖ inÖ namÖ ubogimÖ
grešnikomÖznovaÖodprlÖ
vrataÖ nebes.Ö BogÖ seÖ
namÖ jeÖ hotelÖ približa-
ti,Ö takoÖdaÖ jeÖposlalÖnaÖ
svetÖ svojegaÖ edinegaÖ
Sina.Ö ZÖ učlovečenjemÖ
namÖ jeÖ razodelÖ velikoÖ
skrivnostÖ BogaÖ inÖ Sve-
teÖ Trojice,Ö kiÖ jihÖ neÖ biÖ
mogliÖ nikoliÖ odkritiÖ inÖ
tolikoÖ manjÖ razumeti.Ö
TudiÖ današnjiÖ evange-
lijÖ nasÖ spominjaÖnaÖ to.Ö
VÖ tistemÖčasuÖ jeÖJezusÖ
rekelÖ Nikodemu:Ö »BogÖ
jeÖ namrečÖ svetÖ takoÖ

Iz prIdIge apostolskega nuncIja za 
slovenIjo  
(sveta maša v župniji dolnji logatec, 
praznik presvete trojice, 15. junij 2014) 

ČastitiÖduhovniki,ÖdragiÖverniki!

ljubil,ÖdaÖjeÖdalÖsvojegaÖ
edinorojenegaÖSina,ÖdaÖ
biÖseÖnihče,ÖkdorÖveru-
jeÖvanj,ÖneÖpogubil,Öam-
pakÖ imelÖ večnoÖ življe-
nje«Ö(JnÖ3,16).ÖJezusÖjeÖsÖ
svojoÖ smrtjoÖ premagalÖ
smrt,Ö sÖ svojimÖ vsta-
jenjemÖ jeÖ odprlÖ novoÖ
perspektivoÖnebeškegaÖ
življenjaÖ inÖ namÖ za-
gotovil,Ö daÖ boÖ ostalÖ zÖ
namiÖ doÖ koncaÖ časov,Ö
toÖ jeÖ zaÖ vedno.Ö KoÖ jeÖ
JezusÖobÖsvojemÖodho-
duÖ vÖ nebesaÖ zapustilÖ
taÖ svet,Ö jeÖ obljubil,Ö daÖ
boÖ našÖ zagovornikÖ priÖ
OčetuÖ inÖ daÖ boÖ poslalÖ
SvetegaÖ Duha,Ö daÖ nasÖ
boÖ razsvetljeval.Ö SvetiÖ
očeÖFrančišekÖ jeÖvÖeniÖ
odÖ svojihÖ pridig,Ö kiÖ joÖ
jeÖ izgovorilÖ vÖ kapeliÖ vÖ
domuÖ sveteÖ MarteÖ vÖ
Vatikanu,Ö povedal,Ö daÖ
moramoÖ bitiÖ srečni,Ö
kerÖ »imamoÖ vÖ JezusuÖ
KristusuÖ najboljšegaÖ
branitelja,Ö kiÖ boljÖ ljubiÖ
kotÖgovoriÖinÖpravÖvÖtemÖ
trenutkuÖmoliÖzaÖvsake-
gaÖ izmedÖ nasÖ tako,Ö daÖ
kažeÖ OčetuÖ svojeÖ raneÖ
inÖ gaÖ spominja,Ö kakoÖ
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velikoÖ cenoÖ jeÖ plačal,Ö
daÖ biÖ nasÖ rešil«.Ö PapežÖ
šeÖ pove,Ö daÖ seÖ običajnoÖ
miÖobračamoÖnaÖBogaÖinÖ
seÖ muÖ zahvaljujemo,Ö gaÖ
prosimoÖ zaÖ milosti,Ö zatoÖ
seÖlahkoÖzdiÖneobičajno,Ö
daÖ Jezus,Ö človekÖ –Ö Bog,Ö
moliÖ inÖ moliÖ zaÖ nas.Ö TaÖ
JezusovaÖ naravnanost,Ö
naravnanostÖ molitveÖ jeÖ
način,Ö kiÖ nasÖ lahkoÖ pri-

bližaÖ skrivnostiÖ SveteÖ
Trojice.Ö KolikokratÖ seÖ
prekrižamo:Ö »VÖ imenuÖ
OčetaÖ inÖSinaÖ inÖSvete-
gaÖ Duha,«Ö neÖ vpraša-
moÖ paÖ se,Ö kakšnaÖ silaÖ
zedinjaÖtriÖBožjeÖosebe,Ö
daÖ soÖ enota,Ö edinost.Ö
ZavedamoÖ se,Ö daÖ jeÖ
skrivnostÖPresveteÖTro-
jiceÖ zaÖnasÖ težkoÖ razu-
mljivaÖ inÖ popolnomaÖ
joÖbomoÖodkrili,Ö koÖ seÖ
bomoÖsrečaliÖzÖBogomÖ
vÖ nebesih.Ö AmpakÖ
SvetoÖ pismoÖ inÖ JezusÖ
namÖ razkrivataÖ nekajÖ
prvin,Ö kiÖ povezujejoÖ
triÖBožjeÖosebe:ÖOčeta,Ö
SinaÖ inÖ SvetegaÖ Duha.Ö
VÖprvemÖberiluÖizÖdru-
geÖ MojzesoveÖ knjigeÖ
smoÖ slišali,Ö daÖ jeÖ Moj-
zesÖ izkusilÖ navzočnostÖ
inÖ resničnostÖ Boga.Ö
GospodÖ samÖ seÖ muÖ
jeÖ razodelÖ kotÖ »usmi-
ljenÖ inÖ milostljivÖ Bog,Ö
prizanesljivÖ inÖ velikÖ vÖ
milostiÖinÖzvestobi«.ÖDaÖ
biÖ zatoÖ razumeliÖBoga,Ö
moramoÖ živetiÖ usmi-
ljenje,Ö bitiÖ pripravljeniÖ

odpustitiÖ inÖ bitiÖ bogatiÖ
milostiÖ inÖ zvestobe.Ö NaÖ
žalostÖ jeÖ današnjiÖ svetÖ
razdeljenÖ inÖ narodiÖ seÖ
neÖ uspejoÖ večÖ spravi-
ti.Ö VednoÖ znovaÖ smoÖ
pričeÖ novimÖ vojnam.Ö
LetosÖ obhajamoÖ stoÖ letÖ
odÖ začetkaÖ velikeÖ prveÖ
svetovneÖ vojne.Ö Neda-
lečÖ odÖ našeÖ župnijeÖ naÖ
mejiÖzÖItalijoÖjeÖnaÖtisočeÖ
vojakovÖ krutoÖ izgubiloÖ
svojeÖživljenje,ÖneÖdaÖbiÖ
natankoÖ vedeli,Ö zaÖ kajÖ
seÖborijo.ÖNekateriÖmedÖ
vamiÖsoÖtudiÖpričeÖžrtevÖ
drugeÖ svetovneÖ vojne.Ö
ČlovekÖ pozablja,Ö daÖ jeÖ
GospodÖ BogÖ gospodarÖ
zemljeÖ inÖ nebaÖ inÖ daÖ jeÖ
trebaÖzaÖživljenjeÖvÖmiruÖ
sleditiÖ BožjimÖ naukom.Ö
SvetiÖ PavelÖ nasÖ danesÖ
vabiÖ kÖ tejÖ držiÖ vÖ PismuÖ
Korinčanom:Ö »Bratje,Ö
veseliteÖ se,Ö spopolnjuj-
teÖse,Ö tolažiteÖse,ÖboditeÖ
istihÖmisli,ÖživiteÖvÖmiruÖ
inÖ BogÖ ljubezniÖ inÖ miruÖ
boÖzÖvami«Ö(2ÖKorÖ13,12).Ö
KoÖ takoÖ živimo,Ö seÖ lah-
koÖ približamoÖ življenjuÖ
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SveteÖTrojice.ÖSvetiÖPavelÖ
takoÖvÖistemÖpismuÖpravi:Ö
»MilostÖ GospodaÖ JezusaÖ
KristusaÖinÖljubezenÖBož-
jaÖ inÖ občestvoÖ SvetegaÖ
DuhaÖ zÖ vamiÖ vsemi.«Ö TeÖ
triÖ prvine:Ö milost,Ö ljube-
zenÖinÖobčestvoÖsoÖdar,ÖkiÖ
joÖSvetaÖTrojicaÖpodelju-
jeÖtistim,ÖkiÖiščejoÖBoga.

KdoÖ biÖ lahkoÖ vpra-
šal,Ö zakajÖ jeÖ GospodÖ
naredilÖ stvariÖ zapleteneÖ
inÖ seÖ predstavljaÖ kotÖ enÖ
Bog,ÖaÖvÖtrehÖosebah.ÖPoÖ
mojemÖjeÖodgovorÖvÖspo-
ročilu,Ö kiÖ gaÖ BogÖ hočeÖ
povedatiÖ namÖ ljudem,Ö
koÖdokazuje,ÖdaÖseÖlahkoÖ
pravoÖ življenjeÖ ustvariÖ
vÖ občestvuÖ zÖ drugimi,Ö
vÖ deležnostiÖ priÖ trplje-
njuÖ inÖ veseljuÖ drugih,Ö vÖ
skupniÖ odgovornostiÖ zaÖ
vse,Ö karÖ jeÖ BogÖ ustvaril.Ö
ČlovekÖ jeÖ vednoÖ vÖ sku-
šnjavi,Ö daÖ izbereÖ potÖ se-
bičnosti,Ö daÖ gledaÖ samoÖ
naÖ svojeÖ intereseÖ inÖ neÖ
naÖ potrebeÖ drugih.Ö Člo-
vekÖ seÖ takoÖ postavljaÖ
nadÖ BožjoÖ postavoÖ inÖ
hočeÖodločatiÖoÖživljenjuÖ
inÖ smrti.Ö PogostoÖ smoÖ
izpostavljeniÖpropagandiÖ
porabništva,ÖkiÖpostavljaÖ
naÖ prvoÖ mestoÖ material-
noÖ dobroÖ človeka.Ö TudiÖ
skupine,Ö kiÖ razglašajoÖ
solidarnost,Ö vÖ resniciÖ
branijoÖ intereseÖ svojeÖ

skupineÖ inÖ pozabljajoÖ
naÖ materialneÖ inÖ du-
hovneÖpotrebeÖdrugih.Ö
BogÖpa,ÖkiÖseÖjeÖrazodelÖ
kotÖeden,ÖaÖsÖtremiÖose-
bami,ÖnasÖuči,ÖdaÖmoraÖ
tudiÖ najvišjaÖ oblast,Ö
najvišjaÖ intelegencaÖzaÖ
to,ÖdaÖbiÖbilaÖpopolna,Ö
podelitiÖ svojeÖ dobrineÖ
zÖ drugimi.Ö SvetaÖ Tro-
jicaÖ jeÖ modelÖ družbe,Ö
kiÖ hočeÖ živetiÖ skladnoÖ
inÖvÖmiru.ÖRečemoÖlah-
ko,ÖdaÖ jeÖ SvetaÖTrojicaÖ
modelÖ zaÖ življenjeÖ vÖ
družini.ÖKakorÖnasÖspo-
minjaÖsvetiÖPavel,ÖSvetiÖ
DuhÖustvarjaÖobčestvoÖ
ljubezniÖ OčetaÖ inÖ mi-
lostiÖ GospodaÖ JezusaÖ
Kristusa.Ö KoÖ mislimoÖ
naÖ Trojico,Ö mislimoÖ
naÖ družino,Ö kajtiÖ pravÖ
zaradiÖ OčetoveÖ voljeÖ
jeÖ SvetiÖ DuhÖ naredilÖ vÖ
MarijiÖpreprostoÖdekle,Ö
matiÖBoga,ÖinÖjeÖvstopi-
laÖ vÖ posebenÖ odnosÖ sÖ
SvetoÖTrojico.ÖJasnoÖ jeÖ
torej,Ö daÖ BogÖ noče,Ö daÖ
smoÖsamiÖinÖzapuščeni,Ö
ampakÖ nasÖ sÖ skrivno-
stjoÖ SveteÖ TrojiceÖ uči,Ö
daÖ ljubezenÖ zahtevaÖ
sodelovanje,Ö zahte-
vaÖ občestvo,Ö zahtevaÖ
edinost,Ö zahtevaÖ usmi-
ljenje.Ö PremišljevatiÖ
morateÖ toÖ skrivnostÖ
TrojiceÖinÖvzbujatiÖtudiÖ
vÖ vašemÖ življenju,Ö vÖ

vašihÖ družinah,Ö vÖ vašiÖ
župnijiÖ duhaÖ ljubezni,Ö
sočutja,ÖsodelovanjaÖinÖ
sprave.

DragiÖ verniki!Ö
VsakÖ danÖ seÖ prekriža-
moÖ inÖ hočemoÖ živetiÖ
podÖvarstvomÖOčetaÖinÖ
SinaÖ inÖ SvetegaÖ Duha.Ö
PogostoÖ tudiÖ molimoÖ
molitevÖSlavaÖOčetuÖinÖ
SinuÖinÖSvetemuÖDuhu.Ö
KrščeniÖ smoÖ vÖ imenuÖ
SveteÖTrojice,ÖživimoÖvÖ
milostiÖBoga,ÖkiÖjeÖedenÖ
inÖ soÖ trije.Ö OhranimoÖ
taÖdobraÖizročila,ÖdaÖseÖ
prekrižamo.Ö PoučimoÖ
oÖ temÖ otroke,Ö mlade.Ö
NeÖ bojmoÖ seÖ pokaza-
ti,Ö daÖ smoÖ kristjani.Ö
ŽivimoÖ vÖ svobodniÖ
družbi,Ö ohranjajmoÖ
tudiÖ svojoÖ verskoÖ svo-
bodo.Ö KolikoÖ ljudiÖ poÖ
svetuÖ neÖ moreÖ uživatiÖ
vÖ tejÖ svobodi.Ö ŠeÖ da-
nesÖ mnogiÖ mučenciÖ
darujejoÖ življenje,Ö kerÖ
soÖ narediliÖ znamenjeÖ
križa.ÖMolimoÖzanjeÖ inÖ
zahvaljujmoÖseÖGospo-
duÖzaÖljubezen,ÖkiÖnamÖ
joÖtriÖBožjeÖosebeÖOče,Ö
SinÖ inÖSvetiÖDuhÖdoka-
zujejoÖvsakÖdan.

Msgr. Juliusz Janusz
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S papežem Frančiškom na poti vere

PapežÖ FrančišekÖ jeÖ
naÖ sredinihÖ avdiencahÖ
govorilÖoÖdarovihÖSvetegaÖ
Duha.ÖVÖprvemÖdeluÖsmoÖ
povzeliÖnjegovaÖrazmišlja-
njaÖoÖdaruÖmodrosti,ÖdaruÖ
umnosti,ÖdaruÖsveta,ÖdaruÖ
močiÖinÖdaruÖvednosti,Öto-
kratÖpaÖbomoÖpredstaviliÖ
šeÖdarÖpobožnostiÖ inÖdarÖ
strahuÖBožjega,ÖsÖkaterimÖ
jeÖpapežÖsklenilÖkatehezeÖ
oÖ sedmerihÖdarovihÖSve-
tegaÖDuha.

Dar pobožnosti: 
kaže na našo pripa-
dnost Bogu in globoko 
povezanost z njim

DarÖ pobožnostiÖ jeÖ
velikokratÖ površnoÖ ra-
zumljen,Ö vÖ resniciÖ paÖ seÖ

dotikaÖ središčaÖ našeÖ
krščanskeÖ identiteteÖ inÖ
življenja.ÖDarÖpobožno-
stiÖ kažeÖ naÖ našoÖ pri-
padnostÖ BoguÖ inÖ našoÖ
globokoÖ povezanostÖ
zÖ njim,Ö naÖ vez,Ö kiÖ dajeÖ
smiselÖ vsemuÖ našemuÖ
življenjuÖ inÖ nasÖ ohra-
njaÖtrdne,ÖvÖobčestvuÖzÖ
njim,ÖtudiÖvÖnajboljÖtež-
kihÖtrenutkih.

TaÖ vezÖ zÖ Gospo-
domÖ niÖ nekaÖ dolžnostÖ
aliÖ zapoved,Ö ampakÖ
odnos,Ö kiÖ gaÖ živimoÖ sÖ
srcem.Ö JeÖ prijateljstvoÖ
zÖ Bogom,Ö kiÖ spreminjaÖ
našeÖ življenjeÖ inÖ nasÖ
napolnjujeÖ zÖ navduše-
njemÖ inÖveseljem.ÖZatoÖ
darÖ pobožnostiÖ vÖ nasÖ
zbujaÖ predvsemÖ hva-

ležnostÖ inÖ slavljenje.Ö KoÖ
namÖSvetiÖDuhÖdaÖzaznatiÖ
GospodovoÖ navzočnostÖ
inÖ vsoÖ njegovoÖ ljubezenÖ
doÖ nas,Ö namÖ ogrejeÖ srceÖ
inÖ nasÖ skorajÖ naravnoÖ
usmeriÖ kÖ molitvi.Ö DarÖ
pobožnostiÖ namÖ pomagaÖ
rastiÖvÖodnosuÖzÖBogom,Ö
obenemÖpaÖnamÖpomaga,Ö
daÖtoÖljubezenÖrazlivamoÖ
tudiÖnaÖdruge.ÖTakoÖbomoÖ
obÖtistem,ÖkiÖjeÖobÖnas,ÖinÖ
tistih,ÖkiÖjihÖsrečamoÖvsakÖ
dan,Ö ganjeniÖ sÖ čustviÖpo-
božnosti.Ö ResničenÖ darÖ
pobožnostiÖ namrečÖ po-
meni,Ö daÖ seÖ bomoÖ zaresÖ
lahkoÖ veseliliÖ sÖ tistim,Ö kiÖ
seÖveseli,ÖjokaliÖsÖtistim,ÖkiÖ
joče,ÖblizuÖbomoÖtistemu,Ö
kiÖ jeÖsam,ÖopomniliÖ tiste-
ga,Ö kiÖ delaÖ narobe,Ö poto-
lažiliÖ žalostnega,Ö sprejeliÖ
inÖpomagaliÖtistemu,ÖkiÖjeÖ
vÖ stiski.Ö DarÖ pobožnostiÖ
nasÖnarediÖkrotke,Ömirne,Ö
potrpežljive,ÖvÖmiruÖzÖBo-
gomÖterÖkrotkeÖvÖsluženjuÖ
drugim.

ProsimoÖ Gospoda,Ö
daÖ boÖ darÖ njegovegaÖ
DuhaÖlahkoÖpremagalÖnašÖ
strahÖinÖnašeÖnegotovosti,Ö
našegaÖ nemirnegaÖ inÖ ne-
potrpežljivegaÖ duha;Ö daÖ
nasÖ boÖ lahkoÖ naredilÖ zaÖ
veseleÖpričeÖBogaÖ inÖnje-

o zakramentu birme in darovih svetega duha, 2. del
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goveÖ ljubezni;Ö daÖ bomoÖ
lahkoÖ častiliÖ GospodaÖ vÖ
resniciÖ inÖ služenjuÖ dru-
gim,Ö sÖ krotkostjoÖ inÖ na-
smehom.

Dar strahu Bož-
jega: Strah Božji nam 
daje pogum in moč

StrahÖ BožjiÖ neÖ po-
meniÖ imetiÖ strahuÖ predÖ
Bogom.ÖBogÖOčeÖnasÖljubiÖ
inÖ namÖ vednoÖ odpušča,Ö
zatoÖ nimamoÖ razlogaÖ zaÖ
strahÖ predÖ Njim.Ö StrahÖ
BožjiÖjeÖdarÖSvetegaÖDuha,Ö
kiÖ nasÖ spominja,Ö kakoÖ
majhniÖsmoÖpredÖBogomÖ
inÖ njegovoÖ ljubeznijo.Ö JeÖ
izročitevÖ dobrotiÖ našegaÖ
OčetaÖsÖponižnostjo,Öspo-
štovanjemÖinÖzaupanjem.Ö
KoÖ zmoremoÖ vseÖ svojeÖ
skrbiÖinÖpričakovanjaÖpo-
ložitiÖpredÖBoga,ÖseÖpoču-
timoÖkotÖotrociÖvÖobjemuÖ
svojegaÖ očeta,Ö obdaniÖ zÖ
njegovoÖtoplinoÖinÖmočjo.

VelikokratÖ namÖ neÖ
uspeÖ doumetiÖ BožjegaÖ
načrtaÖ inÖ zavemoÖ se,Ö
daÖ siÖ samiÖ neÖ moremoÖ
zagotovitiÖ srečeÖ inÖ več-
negaÖ življenja.Ö RavnoÖ vÖ
izkušnjiÖ svojihÖ omejitevÖ
inÖuboštvaÖnasÖSvetiÖDuhÖ
tolažiÖ inÖ namÖ pomagaÖ
razumeti,Ö kakoÖ jeÖ edinaÖ
pomembnaÖ stvarÖ to,Ö daÖ

JezusuÖpustimo,ÖdaÖnasÖ
vodiÖ vÖ OčetovÖ objem.Ö
ZatoÖ zeloÖ potrebujemoÖ
darÖstrahuÖBožjega,Ö sajÖ
namÖ pomagaÖ priÖ zave-
danju,Ö daÖ vseÖ prihajaÖ
odÖBogaÖterÖdaÖ jeÖnašaÖ
pravaÖ močÖ samoÖ vÖ
hojiÖ zaÖ Gospodom.Ö KoÖ
smoÖ prežetiÖ sÖ strahomÖ
Božjim,ÖsmoÖusmerjeniÖ
hÖ GospoduÖ sÖ ponižno-
stjo,Ö poslušnostjoÖ inÖ
pokorščino.ÖAÖneÖzÖdržoÖ
predajeÖ inÖ pasivnosti,Ö
ampakÖ sÖ čudenjemÖ inÖ
veseljemÖ –Ö veseljemÖ
otroka,ÖkiÖvidi,ÖkakoÖmuÖ
OčeÖ strežeÖ inÖ gaÖ ljubi.Ö
StrahÖBožjiÖ torejÖ izÖnasÖ
neÖnarediÖboječeÖinÖpo-
pustljiveÖ kristjane,Ö am-
pakÖnamÖdajeÖpogumÖinÖ
moč.ÖJeÖdar,ÖkiÖnasÖdelaÖ
prepričane,ÖnavdušeneÖ
kristjane,Ö kiÖ neÖ ostaja-
joÖ pokorniÖ GospoduÖ izÖ
strahu,ÖampakÖkerÖjihÖjeÖ
ganilaÖinÖosvojilaÖnjego-
vaÖljubezen.

DarÖ strahuÖ Bož-
jegaÖ jeÖ tudiÖ opozoriloÖ
predÖvztrajnostjoÖvÖgre-
hu.ÖKoÖnekaÖosebaÖživiÖ
neprimerno,Ö koÖ pre-
klinjaÖ Boga,Ö izkoriščaÖ
druge,Ö ravnaÖ nasilno,Ö
koÖživiÖ samoÖzaÖdenar,Ö
minljiveÖ stvari,Ö moč,Ö
ponosÖ …Ö takratÖ nasÖ

strahÖbožjiÖopozarja,ÖdaÖzÖ
vsoÖ toÖ močjo,Ö denarjem,Ö
ponosomÖneÖbomoÖsreč-
ni.ÖPapežÖFrančišekÖjeÖobÖ
temÖizrecnoÖomenilÖljudi,Ö
kiÖsoÖodgovorniÖzaÖdruge,Ö
paÖseÖprepustijoÖkorupci-
ji,Ö ljudi,Ö kiÖ seÖ preživljajoÖ
sÖ trgovanjemÖzÖ ljudmiÖ inÖ
prisilnimÖ delomÖ drugihÖ
terÖ tiste,Ö kiÖ proizvajajoÖ
orožjeÖ zaÖ spodbujanjeÖ
vojn,Ö kiÖ jihÖ jeÖ označilÖ
zaÖ trgovceÖ smrti.Ö PapežÖ
jeÖ izrazilÖ upanje,Ö daÖ boÖ
strahÖ božjiÖ temÖ ljudemÖ
pomagalÖ razumeti,ÖdaÖ seÖ
nekegaÖdneÖvseÖkončaÖinÖ
daÖbodoÖmoraliÖodgovar-
jatiÖBogu.

ObÖ koncuÖ katehezeÖ
jeÖpapežÖFrančišekÖnave-
delÖbesedeÖizÖPsalmaÖ34:Ö
»Ta nesrečnik je klical, in 
Gospod je slišal, iz vseh 
njegovih stisk ga je rešil. 
Angel Gospodov utrjuje 
tabor okrog tistih, ki se ga 
bojijo, da jih rešuje.«Ö Po-
vabilÖje,ÖnajÖGospodaÖpro-
simoÖ milosti,Ö daÖ biÖ spre-
jeliÖdarÖstrahuÖBožjegaÖinÖ
skupajÖzÖnjimi,ÖoblečeniÖzÖ
usmiljenjemÖinÖljubeznijoÖ
Boga,Ö priznali,Ö daÖ jeÖ našÖ
Oče,ÖnašÖočka.

Povzeto po  
Radio Vatikan.

S papežem Frančiškom na poti vere
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ko praznujeta druŽIna In ŽupnIja

VÖ našiÖ družiniÖ
smoÖ vÖ mesecuÖ junijuÖ
praznovaliÖkarÖdvakratÖ
–Ö Gašper,Ö kiÖ obiskujeÖ
tretjiÖrazred,ÖseÖ jeÖzeloÖ
veselilÖ nedelje,Ö koÖ jeÖ
končnoÖlahkoÖpristopilÖ
kÖangelskiÖmiziÖ inÖtakoÖ
prvičÖ prejelÖ JezusaÖ vÖ
svojeÖsrce.

BelaÖ oblekica,Ö kiÖ
soÖ jihÖ imeliÖ vsiÖ prvoo-
bhajanci,Ö jeÖ bilaÖ zna-
menje,Ö daÖ otrokÖ predÖ
JezusaÖprihajaÖčist,ÖsajÖ
muÖ jeÖ JezusÖ priÖ zakra-
mentuÖ sveteÖ spovediÖ
odpustilÖ vse,Ö karÖ jeÖ
prepoznalÖpoÖsvojiÖve-
stiÖkotÖslabo.ÖOtroškegaÖ

srcaÖseÖprvaÖsvetaÖspo-
vedÖ pravÖ gotovoÖ dota-
kneÖnaÖposebenÖnačin,Ö
sajÖ soÖ prvičÖ soočeniÖ zÖ
občutkomÖ zaÖ prepo-
znavanjeÖ greha.Ö HvalaÖ
Bogu,Ö soÖnamÖstaršemÖ
priÖoblikovanjuÖotroškeÖ
vestiÖvÖpomočÖvsiÖtisti,Ö
kiÖseÖtrudijoÖotrokuÖnaÖ

njimÖ razumljivÖ načinÖ
razlagati,Ö kajÖ jeÖ dobroÖ
inÖ kajÖ neÖ (vÖ mislihÖ
imamÖ katehete).Ö TudiÖ
»otroške«Ö pridigeÖ priÖ
svetihÖ mašah,Ö kiÖ jimÖ
otrociÖ zmorejoÖ sleditiÖ
inÖjihÖrazumejo,ÖsoÖlepaÖ
popotnicaÖzaÖživljenje.

ZakramentÖ sveteÖ
birmeÖ jeÖ tedenÖ dniÖ ka-
snejeÖprejelaÖhčerkaÖKa-
tarina.Ö VsehÖ birmancevÖ
jeÖbiloÖ42.ÖVseÖletoÖsoÖseÖ
zavzetoÖ pripravljaliÖ naÖ
prejemÖSvetegaÖDuha.ÖVe-
stnoÖsoÖhodiliÖkÖveroukuÖ
inÖ seÖ skupajÖ sÖ katehisti-
njoÖ MetodoÖ pogovarjaliÖ

oÖ desetihÖ BožjihÖ zapo-
vedi,Ö imeliÖ soÖ mesečneÖ
katehezeÖ zÖ g.Ö župnikomÖ
inÖ birmanskaÖ srečanjaÖ zÖ
voditeljiÖskupin.

VÖ našiÖ birmanskiÖ
skupiniÖ soÖ prevladovalaÖ
dekleta,Ö aÖ častnoÖ mestoÖ
jeÖ biloÖ dodeljenoÖ tudiÖ

fo
to

: M
ar

ja
n 

Ve
rč
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enemuÖfantu.ÖSrečevaliÖ
smoÖ seÖ enkratÖ meseč-
noÖ inÖ vsakičÖ začenjaliÖ
zÖ molitvijo,Ö kiÖ joÖ jeÖ
pripravilaÖ gostujočaÖ
birmanka.Ö PogovorÖ soÖ
usmerjaleÖtemeÖvÖknjigiÖ
zaÖosmiÖrazredÖ–ÖPridi,Ö
SvetiÖDuh.ÖSkupajÖsmoÖ
biliÖ tudiÖ naÖ duhovnihÖ
vajahÖ zÖ RobijemÖ Fri-
škovcemÖ naÖ VrhuÖ sve-
tihÖ trehÖ kraljev.Ö PredÖ
praznikomÖ velikeÖ nočiÖ
nasÖjeÖnaÖkoncertuÖdu-
hovneÖ glasbeÖ vÖ Šent-
viduÖ nagovorilÖ GregorÖ
Čušin,Ö vÖ božičnemÖ
časuÖ smoÖ siÖ ogledaliÖ
čudoviteÖ jasliceÖvÖDra-
vljah,Ö sodelovaliÖ smoÖ
priÖdnevuÖdiakonijeÖ(vÖ
cerkevÖ smoÖ prepeljaliÖ
oskrbovanceÖ izÖ DomaÖ
MarijeÖ inÖMarteÖ terÖpoÖ
mašiÖ stregliÖ vÖ JožefoviÖ
dvorani),Ö moliliÖ terÖ seÖ
bogatiliÖ sÖ pogovoriÖ naÖ
našihÖsrečanjih.

Zvedavost,Ö is-
krenostÖ inÖ veseljeÖ doÖ
življenjaÖ soÖ bileÖ zna-
čilnosti,Ö kiÖ soÖ označe-
valeÖ našoÖ birmanskoÖ
skupino.Ö TudiÖ devet-
dnevnicoÖ predÖ svetoÖ
birmoÖsoÖbirmanciÖradiÖ
obiskovali,ÖbiliÖpriÖspo-
vedi,Ö sodelovaliÖ priÖ
bogoslužjuÖ inÖ vÖ svojihÖ
molitvahÖ gorečeÖ pro-
siliÖ SvetegaÖ Duha,Ö daÖ
napolniÖnjihovaÖmladaÖ

srcaÖinÖvlijeÖogenjÖsvojeÖ
ljubezni.

BIRMANKA KA-
TARINA M. opisuje 
birmanska srečanja 
takole:

NašaÖ srečanjaÖ soÖ
bilaÖ zeloÖ zabavnaÖ inÖ
poučna,Ö kerÖ smoÖ sko-
ziÖ pogovorÖ izvedeliÖ
marsikaj.Ö NajboljÖ všečÖ
miÖ jeÖ bilo,Ö kerÖ smoÖ siÖ
stvariÖ lahkoÖ ogledaliÖ
'vÖživo'Ö inÖsiÖ takoÖ lažjeÖ
predstavljali.Ö Mislim,Ö
daÖsmoÖodÖtehÖsrečanjÖ
odnesliÖ velikoÖ dobrihÖ
stvari,Ö besed,Ö zgodb,Ö
zanimivostiÖoz.ÖvseÖkarÖ
smoÖ videliÖ inÖ slišaliÖ vÖ
temÖ času.Ö Zahvalju-
jemÖseÖvama,ÖdaÖstaÖsiÖ
vzeliÖ časÖ zaÖ nas,Ö nasÖ
obÖ trenutkih,Ö koÖ smoÖ
biliÖ nemirni,Ö prenašaliÖ
inÖ nasÖ naÖ mirenÖ načinÖ
'ukrotili',Ö nasÖ odpeljaliÖ
naÖ 'izlete'Ö inÖnasÖodlič-
noÖpripraviliÖnaÖprejemÖ
Sv.Ö DuhaÖ (naÖ sprejemÖ
zakramentaÖsv.Öbirme).Ö
ŠeÖ enkratÖ hvalaÖ zaÖ va-
jinoÖ potrpežljivostÖ inÖ
vztrajnost.

NaÖ danÖ birmeÖ seÖ
jeÖ zÖ birmanciÖ veselilaÖ
inÖ praznovalaÖ celotnaÖ
župnija.Ö KakoÖ tudiÖ ne,Ö
sajÖ soÖ priÖ svetiÖ mašiÖ
prejeliÖ največjeÖ dariloÖ
zaÖ življenje,Ö toÖ jeÖ da-
roveÖ SvetegaÖ Duha,Ö sÖ

katerimiÖ soÖ stopiliÖ naÖ
potÖodraslegaÖživljenjaÖ
vÖ veri.Ö ČeÖ smoÖ priÖ kr-
stuÖ staršiÖ vÖ njihovemÖ
imenuÖizpovedaliÖvero,Ö
jeÖbilaÖbirmanskaÖmašaÖ
zaÖnjihÖenkratenÖtrenu-
tek,ÖkoÖsoÖtoÖizpovedaliÖ
oniÖ sami.Ö ZÖ besedoÖ
AMENÖ priÖ obreduÖ bir-
movanjaÖ soÖ obljubili,Ö
daÖ želijoÖ živetiÖ odgo-
vornoÖ inÖ pričatiÖ zaÖ Je-
zusa.ÖToÖsevedaÖneÖpo-
meni,ÖdaÖbodoÖleÖmoliliÖ
inÖhodiliÖkÖmaši,ÖampakÖ
tudiÖživeliÖpoÖtemeljnihÖ
vrednotahÖvere,ÖkotÖso:Ö
spoštovanje,Ö ljubezen,Ö
odpuščanje,Ö prizade-
vanjeÖ zaÖ mirÖ inÖ dobroÖ
...Ö Vrednote,Ö kiÖ dana-
šnjemuÖ človekuÖ nisoÖ
vednoÖvsakdanje.

SvojoÖiskrenostÖinÖ
pripravljenost,Ö daÖ želi-
joÖhoditiÖzaÖJezusom,ÖsoÖ
pokazaliÖže,ÖkoÖsmoÖseÖ
zadnjiÖponedeljekÖpredÖ
birmoÖ srečaliÖ zÖ našimÖ
birmovalcem,Ö stiškimÖ
opatom,Ö gospodomÖ
JankomÖ Novakom.Ö
VsehÖ 150Ö vprašanj,Ö kiÖ
najÖ biÖ jihÖ birmanciÖ priÖ
spraševanjuÖznaliÖinÖsoÖ
seÖjihÖtudiÖnaučili,ÖniÖbilÖ
majhenÖ zalogaj,Ö splohÖ
zaÖtiste,ÖkiÖsoÖseÖjihÖuči-
liÖ naÖ koncu.Ö Katehisti-
njaÖ Metoda,Ö kiÖ jeÖ medÖ
spraševanjemÖ sedelaÖ
spredajÖpriÖbirmancih,Ö



8

FARNI LIST

jeÖbilaÖtamÖkotÖnaročena.Ö
VÖzadregiÖ jeÖbiloÖpotreb-
noÖpogledatiÖsamoÖnjenaÖ
ustaÖ:-)ÖPaÖtoÖniÖbistveno,Ö
jeÖ dejalÖ stiškiÖ opat,Ö čeÖ
odgovorÖniÖ izstreljenÖkotÖ
izÖ topa.Ö PomembnaÖ jeÖ
pripravljenost,Ö daÖ znašÖ
razmišljatiÖsÖsvojoÖglavo,Ö
rastiÖvÖveriÖinÖbitiÖvÖoseb-
nemÖ odnosuÖ zÖ Bogom.Ö
SvojoÖ pripravljenostÖ soÖ
pokazaliÖ žeÖ priÖ obliko-
vanjuÖ sveteÖmaše.Ö Sode-
lovaliÖ soÖ sÖ prošnjamiÖ inÖ
zahvalami,ÖglasbenikiÖpaÖ
soÖzÖ“birmaÖbandom”ÖinÖ
dvemaÖuvodnimaÖpesmi-
maÖnavdušiliÖpravÖvseÖvÖ
cerkvi.

KotÖ voditeljicaÖ eneÖ
odÖ birmanskihÖ skupinÖ
(vodiliÖ svaÖ joÖ skupajÖ sÖ
KatjoÖ Stražiščar)Ö seÖ že-
limÖ zahvalitiÖ gospoduÖ

župnikuÖ Janezu,Ö sÖ ka-
terimÖ smoÖ seÖ voditeljiÖ
srečevaliÖ vsakÖ prviÖ to-
rekÖvÖmesecu.ÖSÖ svojoÖ
vedrinoÖ jeÖ oznanjalÖ
veseloÖnovicoÖterÖnamÖ
vlivalÖpoguma,ÖkoÖnamÖ
jeÖobÖslužbenihÖinÖdru-
žinskihÖ obveznostihÖ
včasihÖžeÖzmanjkovaloÖ
moči.Ö HvalaÖ vamÖ zaÖ
vašoÖpripravljenost,ÖzaÖ
duhovnoÖ obnovo,Ö zaÖ
vašÖčas.

KotÖ vsakaÖ mama,Ö
siÖ tudiÖ samaÖ priza-
devam,Ö daÖ biÖ svojimÖ
otrokomÖ pomagalaÖ ra-
zumeti,ÖkajÖzakramentiÖ
splohÖpomenijo.ÖNema-
lokratÖtudiÖsamaÖiščemÖ
odgovoreÖ inÖ vsegaÖ neÖ
razumem,Ö trudimÖ seÖ
poÖ svojihÖ močehÖ inÖ siÖ
želim,Ö daÖ biÖ vÖ veriÖ ra-

stla.ÖPredvsemÖpaÖbilaÖ
doberÖzgled.

Drage birmanke 
in birmanci!

V knjigi Mati Ter-
zije Kjer je ljubezen, 
tam je Bog je zapisano: 
»Bog vas je izbral, vas 
poklical, vsakega pose-
bej, po imenu, s svojimi 
posebnimi lastnostmi 
in napakami.« Tudi vi 
ste bili poklicani in iz-
brani. Bodite to, kar ste. 
Naj vas na vaših poteh 
spremlja Božji blago-
slov, ki ste ga prejeli pri 
sveti birmi. Vesele po-
čitnice vam želim, pa 
ne pozabite vzeti seboj 
Svetega pisma, ki ste ga 
prejeli v dar od župnije.

Mateja Kokalj
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Kako lahko prepre-
čimo zasvojenost naših 
otrok?

»MočniÖ staršiÖ –Ö sta-
bilniÖ otroci«Ö –Ö takoÖ seÖ jeÖ
glasilÖ naslovÖ izzivalnegaÖ
predavanjaÖ terapevtaÖ inÖ
vodjeÖ CentraÖ zaÖ zdravlje-
njeÖ odvisnostiÖ vÖ novo-
goriškemÖ zdravstvenemÖ
domu,ÖMihaÖKramlija,ÖkiÖjeÖ
21.ÖmajaÖnapolnilÖJožefovoÖ
dvoranoÖ naÖ zadnjemÖ Ni-
kolajevemÖsrečanjuÖvÖtemÖ
pastoralnemÖ letu.ÖKramli,Ö
kiÖseÖvsakodnevnoÖsreču-
jeÖzÖzasvojenimiÖosebamiÖ
inÖ njihovimiÖ družinami,Ö
vÖ ZDAÖ paÖ seÖ jeÖ speciali-
ziralÖ tudiÖ zaÖ zdravljenjeÖ
nekemičnihÖ odvisnosti,Ö
jeÖ spregovorilÖ predvsemÖ
oÖtem,ÖkakoÖlahkoÖstaršiÖzÖ
lastnimÖzgledomÖinÖjasnimÖ
vodenjemÖ vzgojimoÖ otro-
keÖ vÖ močneÖ osebnosti,Ö
kiÖ bodoÖ znaleÖ rečiÖ vsemÖ
vrstamÖzasvojenostiÖodlo-
čenÖ»ne«.

Enotnost staršev

OtrociÖ poÖ Kramlije-
vihÖ besedahÖ potrebujejoÖ
izkušnjoÖ miselneÖ enotno-
stiÖ starševÖ vÖ pomembnihÖ
stvareh,Ö predvsemÖ kadarÖ
greÖzaÖpodročjeÖspolnosti,Ö
drog,Ö šolskihÖ inÖ domačihÖ
obveznostiÖ ipd.ÖKoÖstaršaÖ
skupajÖ jasnoÖ zavzame-

taÖ določenoÖ stališče,Ö
otrokÖ prideÖ doÖ misel-
negaÖ zidu,Ö obÖ kateremÖ
spozna,Ö daÖ moraÖ nekajÖ
spremenitiÖ inÖ rešitevÖ
poiskatiÖpriÖsebi.ÖPriÖtemÖ
prideÖvÖstikÖzÖlastnoÖmo-
čjoÖ inÖ energijoÖ zaÖ spre-
membe,Ö taÖ izkušnjaÖ paÖ
gaÖboÖusposobilaÖzaÖ to,Ö
daÖseÖkasnejeÖvÖstiskiÖneÖ
boÖ zatekalÖ vÖ drogoÖ aliÖ
drugeÖoblikeÖbegaÖinÖza-
svojenosti.ÖDaÖstaÖstaršaÖ
lahkoÖ vÖ pomembnihÖ
stvarehÖmiselnoÖenotna,Ö
KramliÖ priporoča,Ö daÖ
vsajÖ enkratÖ mesečnoÖ
prevetrita,Ö vÖ kolikšniÖ
meriÖdrugÖdrugegaÖpod-
pirataÖinÖkjeÖjimaÖmordaÖ
neÖuspeva.

Vprašanje starše-
vskega nadzora

VÖ prvihÖ letihÖ star-
šiÖ vÖ odnosuÖ doÖ otrokaÖ
pogostoÖ nastopajoÖ sÖ
pozicijeÖmoči,ÖkarÖpaÖjeÖ
potrebnoÖkasnejeÖnujnoÖ
nadgraditi,Ö sicerÖ lahkoÖ
začnemoÖ mladostnikaÖ
izgubljati.Ö OdličenÖ na-
čin,Ö kakoÖ vzpostavljatiÖ
odnosÖ zÖ otrokom,Ö jeÖ
to,Ö daÖ delamoÖ skupajÖ
zÖ njim.Ö ObÖ temÖ otrokaÖ
spoznavamo,Ö onÖ paÖ
pridobivaÖ pomembneÖ
življenjskeÖ izkušnje,Ö kiÖ
gaÖusposabljajoÖzaÖto,ÖdaÖ

siÖboÖznalÖzastavljatiÖjasneÖ
inÖciljiÖinÖjihÖtudiÖdosegati.Ö

VÖ prvihÖ letihÖ (nekjeÖ
doÖ 6.Ö leta)Ö jeÖ ključno,Ö daÖ
otrokÖ ponotranjiÖ starša,Ö
kiÖ staÖ vÖ sebiÖ močna.Ö TaÖ
podobaÖ muÖ boÖ vÖ najstni-
škihÖletihÖobÖsrečevanjuÖsÖ
preizkušnjamiÖ pomagalaÖ
vÖsebiÖnajtiÖenergijo,ÖdaÖseÖ
boÖ zmogelÖ upretiÖ škodlji-
vimÖizbiram.Ö»KakšnoÖpo-
doboÖpuščamoÖotrokom?«Ö
jeÖ zatoÖ staršeÖ izzivalÖKra-
mliÖinÖobÖtemÖpoudaril,ÖdaÖ
tudiÖ otrociÖ naÖ nekiÖ načinÖ
nadzorujejoÖ svojeÖ staršeÖ
inÖ daÖ jeÖ njihovÖ nadzorÖ
enakoÖ pomembenÖ kotÖ
starševski.ÖÖÖÖ

Kako otrokom po-
stavljati meje?     

ObÖ vprašanjuÖ po-
stavljanjaÖ mejaÖ jeÖ KramliÖ
izpostavilÖtroje:

1.Ö StaršiÖ morajoÖ bitiÖ
obÖ otrokovihÖ čustvenihÖ
izbruhihÖmirniÖinÖstabilni,Ö
neÖsmejoÖseÖprestrašitiÖ inÖ
popustiti.Ö»ČeÖboÖotrokÖvi-
del,ÖdaÖstaÖmuÖstaršaÖkos,Ö
boÖ ugotovil,Ö daÖ čustveniÖ
izbruhiÖnisoÖuporabni,«ÖjeÖ
pojasnil.

2.Ö MejaÖ neÖ smemoÖ
postavljatiÖ vÖ trenutkihÖ
jeze,Ö vznemirjenosti,Ö sajÖ
smoÖ takratÖ vÖ skušnjavi,Ö

MIha kraMlI v logatcu
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daÖ otrokaÖ zatremoÖ inÖ sÖ
temÖ poškodujemoÖ odnosÖ
zÖ njim.Ö MejeÖ morajoÖ bitiÖ
vednoÖsmiselneÖinÖuresni-
čljiveÖ–ÖobÖtakšnihÖmejahÖ
seÖodnosÖohranja,ÖtudiÖčeÖ
otrokÖobÖsoočenjuÖzÖnjimiÖ
negoduje,Ö starševÖ neÖ boÖ
zasovražilÖinÖseÖneÖboÖod-
daljil.Ö

ObÖtejÖtočkiÖjeÖKramliÖ
opozoril,Ö daÖ jeÖ zeloÖ po-
membno,ÖdaÖ staršiÖpogo-
stoÖ prevetrimoÖ svojÖ slogÖ
vzgojeÖ inÖ preverjamo,Ö aliÖ
sÖsvojimÖvodenjemÖvÖotro-
kuÖ prebujamoÖ odličnostÖ
inÖkrepimoÖstikÖzÖnotranjoÖ
svobodoÖ aliÖ paÖ mordaÖ
ranimoÖ njegovoÖ dosto-
janstvo.Ö »NiÖnujno,ÖdaÖ soÖ
metode,ÖkiÖsicerÖdelujejo,Ö
tudiÖ dobre!«Ö jeÖ poudarilÖ
KramliÖ inÖ posvarilÖ predÖ
trdoÖvzgojo,ÖkiÖotrokuÖneÖ
dopuščaÖ sodelovanjaÖ inÖ
muÖ neÖ dajeÖ možnostiÖ zaÖ
spremembe.Ö ObÖ takšniÖ
vzgojiÖ otrokÖ neÖ pridobiÖ
občutkaÖlastneÖvrednosti,Ö
ceneÖ inÖ jeÖ kasnejeÖ zeloÖ
lahkoÖ vodljivÖ (naÖ ulici),Ö
sajÖ niÖ zmoženÖ postavlja-
njaÖ lastnihÖ meja,Ö kerÖ soÖ
muÖ jihÖ vednoÖ postavljaliÖ
drug.Ö ProblematičnaÖ jeÖ
tudiÖ mehkaÖ vzgoja,Ö kiÖ
otrokaÖsicerÖnaučiÖlepegaÖ
vedenja,Ö neÖ paÖ tudiÖ raz-
mišljanjaÖ zÖ lastnoÖ glavo.Ö
PomembnaÖjeÖtorej,ÖdaÖjeÖ
družinaÖ naÖ proženÖ načinÖ
poskrbiÖzaÖvarnostÖsvoje-

gaÖ otrokaÖ naÖ fizičnem,Ö
psihičnemÖ inÖ duhov-
nemÖpodročju.Ö

Pravice staršev

ZaradiÖ pretiranegaÖ
izpostavljanjaÖzgoljÖotro-
kovihÖ pravic,Ö kiÖ jeÖ poÖ
KramlijevemÖ mnenjuÖ
škodljivo,ÖjeÖsamÖpouda-
rilÖpredvsemÖnekajÖpra-
vicÖstaršev,ÖkiÖsoÖtemelj-
neÖzaÖdobrobitÖotrok.Ö

EnaÖodÖnjihÖjeÖ»pra-
vicaÖ starševÖ doÖ miru«.Ö
ČeÖ staršaÖ mirnoÖ inÖ od-
ločnoÖvztrajataÖpriÖzasta-
vljeniÖuriÖzaÖnočniÖpoči-
tekÖ otroka,Ö boÖ taÖ lahkoÖ
ponotranjilÖpraviloÖmiruÖ
kotÖvrednote,ÖobÖtemÖpaÖ
tudiÖvÖsebiÖrazvilÖmeha-
nizemÖpravilÖinÖvrednot,Ö
kiÖ gaÖ boÖ kotÖ nekakšenÖ
»varovalniÖ plašč«Ö zašči-
tilÖvÖ tveganihÖsituacijahÖ
vÖpuberteti.ÖÖÖÖ

DrugaÖ jeÖ »pravicaÖ
staršev,Ö daÖ soÖ postre-
ženi«.Ö PriÖ temÖ sevedaÖ
neÖ greÖ zaÖ izkoriščanjeÖ
otrok,Ö ampakÖ zaÖ to,Ö daÖ
soÖ povsemÖ naravnoÖ
vpetiÖ vÖ skrbÖ zaÖ dob-
robitÖ vsehÖ družinskihÖ
članovÖ –Ö daÖ poÖ svojihÖ
močehÖ sodelujejoÖ priÖ
pospravljanju,Ö urejanjuÖ
doma,Ökuhanju,ÖskrbiÖzaÖ
gospodinjstvo.Ö »OtrociÖ
potrebujejoÖ izkušnjo,Ö
daÖ stvariÖ nisoÖ samo-
umevneÖ inÖ daÖ soÖ tudiÖ

drugiÖvÖdružini,«ÖjeÖpoudarilÖ
Kramli.ÖStarši,ÖkiÖdoživljajoÖ
srečoÖ obÖ tem,Ö daÖ delajoÖ
namestoÖotroka,ÖmuÖdelajoÖ
slaboÖuslugo.ÖResničnaÖsre-
čaÖjeÖotrok,ÖkiÖdajeÖpobude,Ö
delaÖinÖjeÖustvarjalen.Ö

TretjaÖpomembnaÖpra-
vicaÖstarševÖpaÖ jeÖ »pravicaÖ
doÖ obnoveÖ partnerskegaÖ
odnosa«.Ö Otrok,Ö kiÖ doživiÖ
–Ö paÖ čepravÖ seÖ moraÖ zatoÖ
malceÖ umaknitiÖ inÖ počaka-
tiÖ–ÖdaÖstaÖstaršaÖsposobnaÖ
zaščititiÖ svojoÖ ljubezen,Ö boÖ
dobilÖ pomembnoÖ popo-
tnicoÖ zaÖ lastenÖ partnerskiÖ
odnos.Ö ŽivljenjskaÖ radostÖ
inÖoptimizem,ÖsÖkaterimÖseÖ
obÖtemÖnapolnitaÖstarša,ÖseÖ
potemÖnaravnoÖširiÖtudiÖnaÖ
otroke.

Izzivi pubertete

DelÖpredavanjaÖjeÖKra-
mliÖ posvetilÖ tudiÖ obdobjuÖ
pubertete,Ö vÖ kateremÖ soÖ
otrociÖšeÖposebejÖranljiviÖinÖ
izpostavljeniÖ tudiÖ tveganjuÖ
začetkaÖzasvojenosti.Ö

ČeÖ seÖ pubertetnikÖ
začneÖ zapiratiÖ vÖ svojoÖ
soboÖ(inÖpriÖ temÖneÖgreÖzaÖ
normalnoÖ preverjanje,Ö aliÖ
zmoreÖ sam),Ö staršiÖ paÖ priÖ
njemÖopažajoÖpomanjkanjeÖ
voljeÖdoÖživljenjaÖinÖenergi-
je,Ö potemÖ otrokaÖ neÖ smejoÖ
puščatiÖ samegaÖ vÖ sobiÖ inÖ
gaÖmorajoÖvključitiÖvÖaktiv-
nostiÖ družine,Ö sajÖ žeÖ nekajÖ
mesecevÖ takšneÖ osameÖ
lahkoÖpustiÖ trajneÖpsihičneÖ
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posledice.ÖÖÖÖÖÖ

VÖ temÖ obdobjuÖ vÖ ži-
vljenjuÖ mladihÖ postanejoÖ
pomembniÖ vrstnikiÖ inÖ kla-
pe.ÖSÖtemÖniÖpoÖbesedahÖKra-
mlijaÖničÖnarobe,ÖdoklerÖneÖ
začnejoÖoniÖdoločatiÖvsebi-
neÖživljenjaÖnašegaÖotroka.Ö
PredvsemÖ otroci,Ö kiÖ domaÖ
neÖ poznajoÖ avtoritete,Ö toÖ
iščejoÖzunaj,ÖnaÖulici.ÖKljuč-
noÖje,ÖdaÖstaršiÖodÖotrok,ÖkoÖ
gredoÖven,ÖdobijoÖodgovoreÖ
naÖ vprašanja:Ö »KamÖ greš?Ö
KajÖseÖboÖdogajalo?ÖZaÖkoli-
koÖčasa?ÖSÖkomÖgreš?«ÖPravÖ
takoÖsmejoÖpoÖKramlijevemÖ
mnenjuÖ starši,Ö kiÖ sumijo,Ö
daÖ seÖ zÖ otrokomÖ nekajÖ
dogaja,Ö preveritiÖ njegovoÖ
torbo,Ö omare,Ö elektronskoÖ
pošto,Ö facebookÖ profilÖ ipd.Ö
KramliÖ jeÖ problematiziralÖ
tudiÖ prezgodnjeÖ spuščanjeÖ
najstnikovÖvÖspolneÖodnoseÖ
inÖ zaslepljenostÖ staršev,Ö kiÖ
seÖneÖzavedajo,ÖdaÖ»upora-
baÖzaščite«ÖnikakorÖneÖščitiÖ
predÖčustvenoÖzlorabo.Ö

Pasti zasvojenosti

»Človek,ÖkiÖjeÖenoÖletoÖ
naÖ drogi,Ö nikoliÖ večÖ neÖ boÖ
ozdravel,Ö lahkoÖ boÖ samoÖ
abstiniral.«,Ö »zasvojenostÖ
zÖ drogoÖ seÖ razvijeÖ vÖ 3-7Ö
dneh«Ö inÖ paÖ »nekemičneÖ
zasvojenostiÖ (računalnik,Ö
pornografija,Ö igreÖ naÖ srečoÖ
…)Ö soÖ povsemÖ enakovre-
dneÖkemičnimÖ(droga)«Ö–ÖtoÖ
soÖbilaÖtriÖšokantnaÖdejstva,Ö
sÖkaterimiÖjeÖpostregelÖpre-

davatelj.Ö MladiÖ danesÖ
prihajajoÖvÖstikÖzÖdrogoÖ
prekoÖdilerjev,ÖkiÖsoÖlah-
koÖ znaniÖ (prijatelji,Ö so-
šolci,Ösosedi),ÖnaključniÖ
(zÖ inovativnimiÖ prijemiÖ
podtaknejoÖ drogoÖ naÖ
množičnihÖ dogodkih)Ö
aliÖ neznaniÖ (organizi-
ranaÖ mafija,Ö kiÖ načrtnoÖ
izbiraÖlabilneÖmlade).Ö

ZaradiÖvsegaÖnašte-
tegaÖjeÖtakoÖpomembno,Ö
daÖ staršiÖ otrokeÖ uspo-
sobijo,Ö daÖ soÖ sposobniÖ
rečiÖ »ne«Ö inÖ seÖ zaščititi,Ö
daÖ imajoÖ izoblikovanoÖ
stališčeÖ oÖ drogiÖ inÖ priÖ
njemÖ vztrajajoÖ terÖ daÖ
sledijoÖ občutkuÖ inÖ seÖ
odzovejo,Ö čeÖ začutijo,Ö
daÖnekajÖniÖvÖ redu.Ö »NiÖ
sramota,Ö čeÖ seÖ tiÖ zgodi,Ö
daÖseÖtvojÖotrokÖsoočaÖzÖ
zasvojenostjo,Ö sramotaÖ
je,ÖčeÖobÖtemÖneÖodrea-
giraš,«Ö jeÖ odločnoÖ dejalÖ
Kramli.Ö

Računalnik ni za 
v otroško sobo

KerÖ soÖ mladiÖ ve-
dnoÖpogostoÖzasvojeniÖsÖ
spletnimiÖ vsebinamiÖ inÖ
komunikacijo,Ö tovrstnaÖ
nekemičnaÖ zasvojenostÖ
paÖmožganeÖpoškoduje-
joÖenakoÖkotÖdroga,ÖKra-
mliÖpriporoča,ÖdaÖstaršiÖ
neÖ puščajoÖ računalni-
kovÖ vÖ otroškihÖ sobah,Ö
daÖ postavijoÖ omejitveÖ
(največÖenaÖuraÖračunal-

nikaÖ zaÖ zabavoÖ dnevno)Ö
inÖdaÖpreverjajo,ÖkajÖotrokÖ
naÖ računalnikuÖ počne.Ö
PravÖtakoÖpoÖKramlijevemÖ
mnenjuÖosnovnošolecÖneÖ
moreÖ bitiÖ lastnikÖ (pame-
tnega)Ö telefona,Ö lahkoÖ paÖ
gaÖuporablja.ÖPreobreme-
njenostÖ zÖ novimiÖ tehno-
logijamiÖ namrečÖ krniÖ inÖ
onemogočaÖzdravÖrazvoj.

»SajÖvÖvašihÖdružinahÖ
zvečerÖzÖotrokiÖšeÖmolite?«Ö
jeÖ udeleženimÖ zastavilÖ
vprašanjeÖ Kramli.Ö ToÖ seÖ
muÖzdiÖnamrečÖizrednegaÖ
pomenaÖ zaÖ to,Ö daÖ otrokÖ
pridobiÖ izkušnjoÖ prehaja-
njaÖ izÖ vsakodnevnegaÖ ži-
vljenjaÖvÖdrugoÖdimenzijo,Ö
vÖduhovnoÖsfero.ÖTudiÖčeÖ
boÖ poznejeÖ toÖ opustil,Ö seÖ
boÖ vÖ odrasliÖ dobiÖ vÖ nekiÖ
stiskiÖ lahkoÖ tegaÖ oprijelÖ
–Ö kakšnegaÖ pomenaÖ imaÖ
zgodnjaÖ izkušnjaÖ duhov-
nostiÖ KramliÖ izkušaÖ tudiÖ
priÖ svojemÖ terapevtskemÖ
delu.Ö

PredavanjeÖ jeÖ vÖ
poslušalcihÖ prebudiloÖ
velikoÖ novihÖ spoznanjÖ
inÖ vprašanj,Ö zatoÖ boÖ tudiÖ
vÖ prihodnjeÖ dobrodošelÖ
gostÖ vÖ Logatcu.Ö OÖ vzgoj-
nihÖizzivihÖpaÖboÖseptem-
braÖ spregovorilÖ tudiÖ gostÖ
naslednjegaÖ NikolajevegaÖ
srečanja,Ö dr.Ö AleksanderÖ
Zadel.

MicaÖŠkoberne
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FARNI LIST

koledar 
julIj/avgust 
2014

4. junij –Ö prviÖ petek,Ö
obiskÖ bolnikovÖ naÖ
domu;Ö poÖ večerniÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
na;

5. julij –ÖÖodÖ17.–19.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

6. julij – 11. NEDELJA 
MED LETOM,Ö sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ18.ÖuriÖ
NOVAÖMAŠA;

11. julijÖ –Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
19.Öuri,ÖÖpoÖsv.ÖmašiÖmo-
litvenaÖskupina;

12. julijÖ–ÖodÖ17.–19.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖ spovedovanjeÖ obÖ 19.Ö
uriÖsv.Ömaša;

13. julij – 12. NEDELJA 
MED LETOM,Ö sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖ
večernice;

18. julij –ÖÖsv.ÖmašaÖobÖ
19.Öuri,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmoli-
tvenaÖskupina;

19. julijÖ–ÖodÖ17.–19.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje,ÖobÖ19.Ö
uriÖsv.Ömaša;

20. julij – 13. NEDELJA 
MED LETOM, sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖ
večernice;

21. julij –ÖobÖ20.ÖuriÖpri-
pravaÖnaÖsv.Ökrst;

25. julijÖ –Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
19.Öuri,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmo-
litvenaÖskupina;

26. julij –ÖodÖ17.–19.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje,ÖobÖ19.Ö
uriÖsv.Ömaša;

27. julij – 14. NEDELJA 
MED LETOM,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖ
večernice;

1. avgustÖ –Ö prviÖ pe-
tek,Ö obiskÖ bolnikovÖ naÖ
domu;Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 19.Ö
uri,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmolitve-
naÖskupina;

2. avgustÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetej-
šegaÖ inÖ spovedovanje,Ö
obÖ19.ÖuriÖsv.Ömaša;

3. avgust - 15. NEDE-
LJA MED LETOM, sv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ
14.ÖuriÖvečernice;

8. avg ustÖ–Ösv.ÖmašaÖobÖ
19.Öuri,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmoli-
tvenaÖskupina;

9. avgustÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetej-
šegaÖ inÖ spovedovanje,Ö
obÖ19.ÖuriÖsv.Ömaša;

10. avgust – 18. NEDELJA 
MED LETOM,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.Ö
inÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečerni-
ce;

15. avgust – MARIJINO 
VNEBOVZETJE – V. ŠMA-
REN, sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri;

16. avgust –Ö odÖ 17.-19.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje,Ö obÖ 19.Ö uriÖ sv.Ö
maša;

17. avgust – 17. NEDELJA 
MED LETOM, sv.ÖmašaÖobÖ8.Ö
inÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečerni-
ce;

18. avgustÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖpripra-
vaÖnaÖsv.Ökrst;

22. avgust –ÖÖsv.ÖmašaÖobÖ19.Ö
uri,ÖpoÖvečerniÖsv.ÖmašiÖmoli-
tvenaÖskupina;

23. avgustÖ –Ö Ö odÖ 17.–19.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje,Ö obÖ 19.Ö uriÖ sv.Ö
maša;

24. avgust – 18. NEDELJA 
MED LETOM,Ösv.ÖMašaÖobÖ8.Ö
inÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečerni-
ce;

29. avgustÖ–Ösv.ÖmašaÖobÖ19.Ö
uri,ÖpoÖvečerniÖsv.ÖmašiÖmoli-
tvenaÖskupina;

30. avgust – FARNO ROMA-
NJE;

31. avgust – 19. NEDELJA 
MED LETOM,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.Ö
inÖ19.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečerni-
ce.


