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VzrokÖsveteÖmašeÖ
zaÖrajneÖjeÖveraÖvÖvsta-
jenjeÖ inÖ večnoÖ življe-
nje.ÖObÖsmrtiÖseÖteloÖinÖ
dušaÖločita.ÖTeloÖrazpa-
de,ÖdušaÖpaÖgreÖnaprotiÖ
BoguÖinÖčakaÖnaÖto,ÖdaÖ
boÖ poslednjiÖ danÖ spetÖ
združenaÖ sÖ svojimÖ
obujenimÖ telesom.Ö ŽeÖ
vÖ stariÖ zaveziÖ beremo,Ö
da je plemeniti Juda na-
pravil nabirko od moža 
do moža in poslal v Je-
ruzalem približno dva 
tisoč srebrnih drahem, 
da bi se opravila da-
ritev za greh. V tem je 
ravnal zelo lepo in ple-
menito, saj je mislil na 
vstajenje. Zakaj ko ne 
bi pričakoval, da bodo 
padli vstali, bi bilo 
odveč in nespametno 
moliti za mrtve. Pred 
očmi je imel tudi sijajno 
nagrado, pridržano za 
tiste, ki zaspijo pobo-
žno: sveta in pobožna 
misel! Zato je namreč 
naročil to spravno dari-
tev za umrle, da bi bili 
oproščeni grehaÖ(2ÖMkbÖ
12,Ö43–44).ÖToÖjeÖpodla-
gaÖ zaÖ naukÖ CerkveÖ oÖ
vicah.ÖKatekizemÖKato-
liškeÖ cerkveÖ uči:Ö Vice, 
pogosto predstavljene 

Zakaj darujemo svete 
maše Za rajne?

kot kraj, so prej sta-
nje. Kdor umre v Božji 
milosti (torej v miru z 
Bogom in ljudmi), pa 
še potrebuje očiščenje, 
preden more gledati 
Boga iz obličja v obličje 
– ta je v vicah.Ö

TradicijaÖ darova-
njaÖsveteÖmašeÖzaÖrajneÖ
segaÖ vÖ sameÖ začetkeÖ
krščanstva.Ö NaÖ grobo-
vihÖizÖprvihÖstoletijÖlah-
koÖ preberemoÖ napiseÖ
sÖ prošnjoÖ zaÖ molitev.Ö
VÖ zgodnjemÖ srednjemÖ
vekuÖ soÖ kristjaniÖ žeÖ
imeliÖ navadoÖ darova-
njaÖsvetihÖmašÖnaÖtretji,Ö
sedmiÖ inÖ tridesetiÖ danÖ
poÖpogrebuÖinÖnatoÖobÖ
obletniciÖ smrti.Ö SvetiÖ
Avguštin,Ö kiÖ jeÖ živelÖ
vÖ petemÖ stoletju,Ö seÖ
spominjaÖ besedÖ svojeÖ
matereÖ naÖ smrtniÖ po-
stelji,ÖkiÖjeÖdejala,ÖdaÖsiÖ
želi,ÖdaÖbiÖseÖjoÖpogostoÖ
spominjaliÖ priÖ Gospo-
dovemÖoltarju.

NajučinkovitejšaÖ
pomočÖ zaÖ rajneÖ jeÖ da-
rovanjeÖ sveteÖ maše.Ö
ŽupnikÖ vsakÖ danÖ ne-
prenehomaÖdarujeÖsve-
toÖmašoÖzaÖpokojnega.Ö
VčasihÖ nekdoÖ naročiÖ
poÖ smrtiÖ svojcaÖ celoÖ

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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tridesetÖ svetihÖ maš,Ö kiÖ
jihÖ imenujemoÖ grego-
rijanskeÖ sveteÖ maše.Ö
NjihovaÖ zgodovinaÖ
segaÖ vÖ šestoÖ stoletje,Ö
koÖ jeÖ živelÖ papežÖ Gre-
gorÖ Veliki.Ö VÖ času,Ö koÖ
jeÖbilÖšeÖopatÖbenedik-
tinskegaÖ samostana,Ö
seÖ jeÖ zgodilo,Ö daÖ jeÖ
umrlÖ edenÖ odÖ njego-
vihÖ menihov,Ö kiÖ muÖ jeÖ
biloÖ imeÖ Justus.Ö DrugiÖ
menihiÖ soÖ priÖ umrlemÖ
našliÖ zlateÖ kovance,Ö
katereÖ paÖ neÖ biÖ smelÖ

imetiÖ zaradiÖ obljubeÖ
uboštva.ÖGregorÖjeÖuka-
zal,ÖdaÖjeÖtrebaÖzanjÖkotÖ
zadoščevanjeÖ zaÖ grehÖ
tridesetÖ dniÖ vsakÖ danÖ
darovatiÖ svetoÖ mašo.Ö
PokojniÖJustusÖseÖjeÖpo-
temÖprikazalÖenemuÖodÖ
menihovÖinÖseÖzahvalilÖ
zaÖ njihovoÖ usmilenjeÖ
terÖ dejal,Ö daÖ jeÖ žeÖ do-
segelÖnebo.ÖOdÖšestegaÖ
stoletjaÖ naprejÖ jeÖ bilaÖ
CerkevÖ prepričana,Ö daÖ
soÖ takšneÖ sveteÖ mašeÖ
zeloÖ učinkoviteÖ zaÖ od-

rešenjeÖ trpljenjaÖ dušÖ
vÖvicah.ÖSvetaÖmašaÖjeÖ
KristusovaÖ daritevÖ inÖ
jeÖ zatoÖ najpopolnejšaÖ
inÖ najboljÖ učinkovitaÖ
oblikaÖ molitveÖ zaÖ raj-
ne.ÖVčasihÖseÖzgodi,ÖdaÖ
celoÖdušeÖrajnihÖpriha-
jajoÖ kÖ nam,Ö kiÖ smoÖ šeÖ
naÖtemÖsvetu,ÖnamÖpri-
povedujejoÖ oÖ svojemÖ
trpljenjuÖ inÖprosijo,ÖdaÖ
biÖzanjeÖdarovaliÖsvetoÖ
mašo.

Rafael

s papežem Frančiškom na poti vere

karizme: so Božji darovi posamezniku, da bi služil 
skupnosti. Gorje, če postanejo razlog zavisti!

PapežÖ FrančišekÖ
jeÖ naÖ eniÖ odÖ avdiencÖ
spregovorilÖoÖkarizmah.Ö
PoudarilÖ je,ÖdaÖjeÖkariz-
maÖ milost,Ö kiÖ joÖ osebaÖ
prejmeÖzato,ÖdaÖbiÖzÖnjoÖ
služilaÖ vsejÖ skupnosti,Ö
terÖ posvaril,Ö daÖ kariz-
meÖ kotÖ daroviÖ SvetegaÖ
DuhaÖ neÖ smejoÖ nikoliÖ

postatiÖpovodÖzaÖrazdo-
reÖaliÖzavist.

GospodÖ jeÖ CerkevÖ
odÖ vsegaÖ začetkaÖ obsi-
pavalÖ zÖ daroviÖ svojegaÖ
DuhaÖ terÖ joÖ takoÖ delalÖ
vednoÖboljÖživoÖinÖrodo-
vitno.ÖMedÖ temiÖdaroviÖ
izstopajoÖnekateri,ÖkiÖsoÖ
šeÖposebejÖdragoceniÖzaÖ

izgradnjoÖinÖhojoÖkrščan-
skeÖskupnostiÖ–Ökarizme.Ö
PapežÖ jeÖ vÖ ospredjeÖ po-
stavilÖ naslednjaÖ vpraša-
nja:ÖKajÖtočnoÖjeÖkarizma?Ö
KakoÖjoÖlahkoÖprepozna-
moÖinÖsprejmemo?

KarizmaÖjeÖBožjiÖdarÖ
posameznikuÖ zaÖ dobroÖ
vseh
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KoÖgovorimoÖoÖka-
rizmi,Ö pogostoÖ mislimoÖ
naÖtalent,ÖnaravnoÖzmo-
žnost.Ö TakoÖ zaÖ osebo,Ö
kiÖ jeÖ šeÖposebejÖ sijajnaÖ
inÖ zanimiva,Ö pravimo,Ö
daÖ jeÖ »karizmatičnaÖ
oseba«.Ö VÖ krščanskemÖ
pojmovanjuÖ paÖ jeÖ ka-
rizmaÖ mnogoÖ večÖ kotÖ
osebnostnaÖ značilnostÖ
aliÖ predispozicija,Ö sÖ ka-
teroÖsmoÖobdarjeni.ÖKa-
rizmaÖ jeÖ milost,Ö jeÖ dar,Ö
kiÖ gaÖ jeÖ poklonilÖ BogÖ
OčeÖ prekoÖ delovanjaÖ
SvetegaÖ Duha.Ö JeÖ dar,Ö
kiÖniÖnekomuÖpoklonjenÖ
zato,ÖdaÖbiÖbilÖboljšiÖodÖ
drugihÖaliÖbiÖsiÖgaÖzaslu-
žil.ÖJeÖdar,ÖkiÖmuÖgaÖBogÖ
poklanjaÖzato,ÖdaÖbiÖgaÖzÖ
enakoÖzastonjskostjoÖ inÖ
enakoÖ ljubeznijoÖ lahkoÖ
uporabilÖ zaÖ služenjeÖ
celotniÖ skupnosti,Ö zaÖ
dobroÖvseh.

Karizme se pre-
poznajo znotraj sku-
pnosti

OsebaÖ samaÖ neÖ
moreÖ spoznati,Ö aliÖ imaÖ
karizmoÖinÖkateraÖjeÖta.Ö
Darovi,Ö sÖ katerimiÖ nasÖ
napolnjujeÖOče,ÖpridejoÖ
naÖ planoÖ inÖ zacvetijoÖ
znotrajÖskupnosti.ÖPova-
bilÖ je,ÖdaÖseÖvprašamo,Ö
aliÖjeÖkakšnaÖkarizma,ÖkiÖ
joÖjeÖGospodÖpoÖmilostiÖ
svojegaÖ DuhaÖ vzbudilÖ

vÖmeniÖ inÖkiÖsoÖjoÖmojiÖ
bratjeÖ vÖ krščanskiÖ sku-
pnostiÖ prepoznaliÖ inÖ joÖ
spodbujali.Ö KakoÖ rav-
namÖ jazÖ sÖ temÖ darom:Ö
gaÖ živimÖ zÖ velikodu-
šnostjoÖ inÖ gaÖ dajemÖ vÖ
služenjeÖ drugimÖ aliÖ paÖ
gaÖ zanemarjam,Ö doklerÖ
neÖpozabimÖnanj?ÖAliÖpaÖ
jeÖ mordaÖ postalÖ povodÖ
zaÖ napuh,Ö takoÖ daÖ seÖ
vednoÖ pritožujemÖ nadÖ
drugimiÖ inÖ zahtevam,Ö
daÖ seÖvÖ skupnostiÖdelaÖ
naÖmojÖnačin?

Gorje, če ti daro-
vi postanejo razlog 
zavisti

SvojoÖ CerkevÖ OčeÖ
napolnjujeÖ zÖ različnimiÖ
karizmamiÖ inÖ mnogimiÖ
daroviÖsvojegaÖDuha.ÖAÖ
tegaÖ neÖ smemoÖ jematiÖ
kotÖ razlogÖ zmešnjaveÖ
aliÖ zadrege.Ö VseÖ toÖ soÖ
pokloni,ÖkiÖjihÖBogÖdajeÖ
krščanskiÖskupnosti,ÖdaÖ
biÖ lahkoÖraslaÖvÖveriÖ inÖ
njegoviÖljubezniÖkotÖenoÖ
samoÖ telo,Ö KristusovoÖ
telo.Ö IstiÖ Duh,Ö kiÖ dajeÖ
toÖ raznolikostÖ karizem,Ö
dajeÖtudiÖenostÖCerkve.Ö
PredÖ toÖ mnogoterostjoÖ
karizemÖ seÖ našeÖ srceÖ
moraÖodpretiÖzaÖveselje.Ö
PapežÖ FrančišekÖ paÖ jeÖ
odločnoÖ posvarilÖ predÖ
zavistjo:Ö »Gorje,Ö čeÖ tiÖ
daroviÖpostanejoÖrazlogÖ

zavisti,Ö sporov,Ö ljubo-
sumnosti!«Ö KotÖ pišeÖ
apostolÖ PavelÖ vÖ PismuÖ
Korinčanom,Ö soÖ vseÖ
karizmeÖ pomembneÖ vÖ
BožjihÖ očeh,Ö hkratiÖ paÖ
niÖ nihčeÖ nenadome-
stljiv.Ö ToÖ pomeni,Ö daÖ
vÖ krščanskiÖ skupnostiÖ
potrebujemoÖ drugÖ dru-
gega,Ö vsakÖ prejetiÖ darÖ
paÖseÖvÖpolnostiÖuresni-
čujeÖtakrat,ÖkoÖseÖgaÖdeliÖ
zÖ brati,Ö zaÖ dobroÖ vseh.Ö
ToÖ jeÖ Cerkev!Ö InÖ koÖ seÖ
CerkevÖ vÖ raznolikostiÖ
svojihÖ karizemÖ izraziÖ vÖ
občestvu,Ö seÖ neÖ moreÖ
zmotiti.Ö ToÖ jeÖ lepotaÖ
inÖ močÖ nadnaravnegaÖ
čutaÖvere,ÖkiÖ jeÖdanÖodÖ
SvetegaÖDuha,ÖdaÖbiÖvsiÖ
skupajÖ lahkoÖ vstopiliÖ
vÖ srceÖ evangelijaÖ inÖ seÖ
naučiliÖ sleditiÖ JezusuÖvÖ
svojemÖživljenju.

Povzeto pa  
Radio Vatikan.
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Avtor te pridige je odšel. Od njega smo se poslovili v četrtek, 30. 10. 2014.
Slovenska cerkev je doživela veliko izgubo.

pridiGa o Božjem usmiljenju

jože Gregorič

materialneÖdobrine.ÖNiÖ
vedel,Ö kajÖ jeÖ ljubezen,Ö
kajÖjeÖusmiljenje,ÖkajÖjeÖ
poštenost.Ö PolegÖ tegaÖ
jeÖbilÖgrešnikÖtudiÖzato,Ö
kerÖjeÖizdalÖsvojÖnarod;Ö
zbiralÖinÖkopičilÖjeÖdav-
keÖ zaÖ RimskoÖ oblast.Ö
Zahej,ÖkiÖ jeÖbilÖmajhneÖ
postave,Ö jeÖ slišal,Ö daÖ
prihajaÖ velikÖ učenikÖ
inÖ prerok,Ö kiÖ gaÖ imajoÖ

zaÖ Boga.Ö
SplezalÖ jeÖ
naÖ smo-
kvo.Ö Je-
zus,Ö kiÖ jeÖ
šelÖ mimo,Ö
muÖ jeÖ re-
kel:Ö »Za-
hej,Ö stopiÖ
dol.«Ö VÖ
tistemÖ tre-
nutkuÖ seÖ
jeÖ zgodiloÖ
nekajÖ pre-
tresljive-
ga.Ö JezusÖ
jeÖ pogle-
dalÖZahejaÖ
inÖ medÖ
njimÖ inÖ
JezusomÖ
seÖ jeÖ zgo-
diloÖnekaj,Ö
karÖ lahkoÖ
opišejoÖ leÖ

tisti,Ö kiÖ seÖ jihÖ jeÖ dota-
knilÖ GospodÖ vÖ svojemÖ
UsmiljenjuÖ inÖ vÖ svojiÖ
Ljubezni.Ö VÖ tistemÖ Je-
zusovemÖ pogleduÖ jeÖ
biloÖnekaj,ÖodÖčesarÖ jeÖ
odvisnoÖ našeÖ krščan-
skoÖ življenjeÖ inÖ našaÖ
hojaÖzaÖKristusom.ÖZa-
hejÖjeÖsplezalÖsÖsmokveÖ

Naj-
prejÖ biÖ seÖ
zahvalilÖ
zaÖ pova-
bilo,Ö daÖ
semÖ lah-
koÖ medÖ
vamiÖ naÖ
takoÖ po-
membenÖ
dan,Ö predÖ
novoÖ
mašo,Ö
kiÖ jeÖ po-
membenÖ
dogodekÖ
zaÖ vsakoÖ
župnijo.

Da-
nesÖ biÖ
vamÖ radÖ
sprego-
vorilÖ oÖ
duhov-
nikuÖ kotÖ posrednikuÖ
BožjegaÖ usmiljenja.Ö
NaÖ današnjoÖ pridigoÖ
semÖ seÖ pripravljalÖ obÖ
evangeljskemÖ odlom-
ku.Ö PredstavljalÖ semÖ
siÖ grešnikaÖ Zaheja,Ö kiÖ
jeÖ bilÖ zaÖ denarÖ pripra-
vljenÖ izdatiÖ svojoÖvest,Ö
svojeÖ srce,Ö sajÖ jeÖ bilÖ
neskončnoÖnavezanÖnaÖ
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notja,Ö daÖ niÖ večÖ drugeÖ
poti,Ö kotÖ daÖ MuÖ slediÖ
inÖ drugimÖ oznanja,Ö daÖ
jeÖ BogÖ Ljubezen.Ö PoÖ
mojemÖmnenjuÖjeÖprvaÖ
nalogaÖ duhovnika,Ö daÖ
jeÖ posrednikÖ BožjegaÖ
usmiljenja.

KerÖ jeÖdanesÖprviÖ
petek,ÖbiÖradÖspregovo-
rilÖšeÖoÖtem,ÖkajÖmiÖpo-
meniÖ prviÖ petek.Ö PrviÖ
petekÖ jeÖ zameÖ vsakičÖ
praznik.Ö PrviÖ petekÖ jeÖ
srečanjeÖ medÖ manoÖ
inÖ KristusomÖ inÖ jeÖ po-
dobnoÖ srečanjuÖ medÖ
KristusomÖinÖZahejem.Ö
VsakÖprviÖpetekÖtoÖsre-
čanjeÖ znovaÖ obnovim.Ö
ToÖ pomeni,Ö daÖ vsakičÖ
znovaÖ pihnemÖ vÖ žer-
javicoÖ svojeÖ vere,Ö daÖ
seÖ razžariÖ inÖ seÖ znovaÖ
spomnimÖ tega,Ö kakoÖ
meÖ jeÖ GospodÖ pogle-
dal.ÖDaÖseÖvsakičÖznovaÖ
spomnimÖ srečanjaÖ zÖ
NjimÖinÖizÖtegaÖsrečanjaÖ
spetÖ živimÖ vesÖ mesec.Ö
CerkevÖ niÖ ustanova,Ö
kiÖbiÖbilaÖustanovljenaÖ
zÖ dekretom;Ö JezusÖ jeÖ
CerkevÖustanovilÖ zÖ lju-
beznijo,ÖnaÖkrižu,ÖsÖpre-
bodenimÖ inÖ usmilje-
nimÖ srcem.Ö VsakÖ prviÖ
petekÖ jeÖ obnavljanjeÖ
teÖ ljubezniÖ JezusaÖ doÖ
mene,Ö zatoÖ jeÖ praznikÖ

BožjeÖLjubezni.ÖCerkevÖ
niÖ človeškaÖ ustanovaÖ
inÖniÖdruštvo.ÖJeÖBožjaÖ
ustanova,Ö naÖ začetkuÖ
katereÖ jeÖ biloÖ Jezuso-
voÖ srce.Ö KoÖ enkratÖ toÖ
doživišÖ inÖ začutiš,Ö jeÖ
vseÖ drugače.Ö Zahej,Ö kiÖ
jeÖ doživelÖ JezusovoÖ
usmiljenje,Ö jeÖ rekel:Ö
»Gospod,ÖčetveroÖbomÖ
povrnilÖ vsem,Ö kiÖ semÖ
jihÖ prizadel.«,Ö torejÖ bilÖ
jeÖ pripravljenÖ spreme-
nitiÖ svojeÖ življenje.Ö Je-
zusovÖpogledÖgaÖjeÖtakoÖ
pretresel,Ö daÖ jeÖ začelÖ
povsemÖnaÖnovo.ÖVeraÖ
izhajaÖ izÖ besedeÖ cre-
dere,Ö karÖ pomeniÖ datiÖ
nekomuÖ svojeÖ srce,Ö
odpretiÖ srce,Ö dovoliti,Ö
daÖseÖNekdoÖzazreÖvanjÖ
zÖvsoÖljubeznijoÖinÖtiÖdaÖ
vedeti,ÖdaÖsiÖljubljenÖdoÖ
krvi.

VÖ nekemÖ ame-
riškemÖ mestuÖ soÖ
ustanoviliÖ telefonskoÖ
številko,Ö naÖ kateroÖ soÖ
ljudjeÖ lahkoÖ poklicaliÖ
inÖ povedaliÖ svojeÖ gre-
he,Ö uslužbenciÖ paÖ soÖ
jihÖ poslušali.Ö ToÖ namÖ
pove,Ö daÖ ljudjeÖ želimoÖ
predÖ nekomÖ odložitiÖ
svojeÖgrehe,ÖsvojoÖtežoÖ
inÖsvojeÖslabosti.ÖTodaÖ
tiÖljudjeÖnaÖdrugiÖstraniÖ
nisoÖ slišali:Ö »InÖ jazÖ teÖ

inÖtaÖsestopÖjeÖpomenilÖ
njegovÖsestopÖvÖrealnoÖ
življenje,Ö vÖ usmiljenje,Ö
vÖ ponižnost;Ö pomenilÖ
paÖ jeÖ tudiÖ trenutek,ÖkoÖ
seÖjeÖčlovekÖskrilÖvÖsrceÖ
BožjeÖ Ljubezni.Ö ZahejÖ
jeÖrekel:Ö»Ja,ÖJezus,Öho-
čemÖitiÖzaÖtabo,ÖhočemÖ
itiÖ poÖ tvojiÖ poti.«Ö Jezu-
sovÖ pogledÖ usmiljenjaÖ
jeÖ bilÖ odločilen,Ö daÖ jeÖ
ZahejÖ postalÖ MatejÖ inÖ
spremenilÖ svojeÖ življe-
nje.

VsakÖ duhovnikÖ
jeÖ najprej,Ö takoÖ kotÖ Je-
zus,ÖposrednikÖBožjegaÖ
usmiljenja.ÖKoÖseÖJezusÖ
takoÖ kotÖ ZahejevegaÖ
dotakneÖ duhovnikove-
gaÖ srca,Ö gaÖ toÖ doÖ solzÖ
pretrese,Ö gaÖ prevzameÖ
takoÖmočno,ÖdaÖ jeÖpri-
pravljenÖitiÖzaÖNjim.ÖKoÖ
duhovnikÖzÖvsoÖmočjoÖ
doživiÖ taÖ dotik,Ö lahkoÖ
tudiÖ drugimÖ začneÖ po-
sredovatiÖ BožjoÖ Ljube-
zenÖ inÖ možnost,Ö daÖ seÖ
srečajoÖzÖNjim.ÖČlovek,Ö
kiÖseÖsrečaÖzÖBožjimÖpo-
gledom,Ö seÖ neÖ vprašaÖ
več,ÖaliÖboÖšelÖkÖnedelj-
skiÖ maši,Ö aliÖ boÖ molil,Ö
aliÖboÖdrugimÖoznanjalÖ
KristusaÖ ...Ö TaÖ BožjiÖ
pogledÖ človekaÖ takoÖ
močnoÖvpije,Öpretrese,Ö
prečistiÖinÖspraviÖdoÖga-
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odvežemÖ tvojihÖ gre-
hovÖ vÖ imenuÖ OčetaÖ inÖ
SinaÖinÖSvetegaÖDuha.«Ö
NaÖ drugiÖ straniÖ jeÖ bilaÖ
temaÖ inÖ gluhota,Ö sliša-
liÖ nisoÖ ničesar.Ö ZakajÖ
potrebujemoÖ Cerkev?Ö
ZakajÖ potrebujemoÖ
duhovnike?Ö ČeÖ hočešÖ
bitiÖ pošten,Ö neÖ potre-
buješÖ Cerkve.Ö ČeÖ ho-
češÖ bitiÖ doberÖ človek,Ö
neÖ potrebuješÖ Cerkve.Ö
ČeÖ hočešÖ bitiÖ uspešenÖ
vÖ službi,Ö pravÖ takoÖ neÖ
potrebuješÖ Cerkve.Ö
ČeÖ hočešÖ bitiÖ doberÖ vÖ
zakonu,Ö neÖ potrebuješÖ
Cerkve.Ö TodaÖ čeÖ ho-
češÖzačutitiÖusmiljenje,Ö
BožjoÖ Ljubezen,Ö po-
trebuješÖ Cerkev.Ö TegaÖ
tiÖ nihčeÖ drugÖ neÖ moreÖ
dati;Ö nobenÖ psiholog,Ö
psihiaterÖ aliÖ zdravnikÖ
tiÖ neÖ moreÖ reči:Ö »PojdiÖ
inÖ neÖ grešiÖ več.«Ö ToÖ tiÖ
lahkoÖdaÖsamoÖCerkev,Ö
toÖ tiÖ lahkoÖ daÖ samoÖ
duhovnik.ÖZatoÖjeÖtakoÖ
lepoÖbitiÖduhovnik,ÖkerÖ
siÖ posrednikÖ BožjegaÖ
usmiljenja.ÖTakoÖkotÖ jeÖ
JezusÖ rekelÖ grešnici:Ö
»PojdiÖ inÖ neÖ grešiÖ več,Ö
tudiÖ jazÖ teÖ neÖ bomÖ so-
dil.«,Ö takoÖ duhovnikÖ
vÖ JezusovemÖ imenuÖ
ljudiÖ vodiÖ kÖ NjegoviÖ
LjubezniÖinÖUsmiljenju.Ö
ČeÖ soÖ vašiÖ grehiÖ rdečiÖ

kotÖ škrlat,Ö bodoÖ beliÖ
kotÖsneg.ÖDuhovnikÖpriÖ
vsakiÖ svetiÖ mašiÖ nosiÖ
ljudemÖJezusovoÖSrce.

Dovolite,Ö daÖ vasÖ
JezusÖpogledaÖsÖsvojimÖ
usmiljenimÖ pogledom.Ö
NihčeÖvasÖneÖboÖpogle-
dalÖ tako,ÖkakorÖvasÖboÖ
pogledalÖJezus.ÖŠeÖtakoÖ
prijeten,ÖlepÖinÖspoštljivÖ
človekÖneÖmoreÖimetiÖvÖ
sebiÖtistegaÖpogleda,ÖkiÖ
gaÖimaÖJezusÖvÖsvojiÖbo-
žanskosti.ÖČeÖduhovnikÖ
uspeÖ–ÖneÖ sÖ svojoÖmo-
čjoÖ–ÖpripeljatiÖvernikeÖ
doÖtegaÖpogleda,ÖjeÖsto-
rilÖ vse.Ö Novomašniku,Ö
kiÖvstopaÖvÖtoÖustanovoÖ
Ljubezni,Ö želim,Ö daÖ biÖ
zmogelÖ svojeÖ ljudiÖ vo-
ditiÖkÖNjemu.ÖDaÖbiÖznalÖ
ljudemÖ pokazati,Ö daÖ jeÖ
JezusÖ sÖ svojoÖ molitvi-
joÖ inÖ evharistijoÖ naj-
prejÖ Ljubezen.Ö BožjeÖ
usmiljenjeÖ jeÖ kotÖ vodaÖ
podtalnica,ÖkiÖnamÖvÖži-
vljenjuÖ dajeÖ upanjeÖ inÖ
moč.Ö BrezÖ usmiljenjaÖ
seÖ zlomimoÖ inÖ propa-
demo,Ö brezÖ usmiljenjaÖ
nismoÖ nič,Ö smoÖ prahÖ
inÖ pepel;Ö vÖ usmiljenjuÖ
paÖsmoÖvse.ÖJezusÖnasÖ
ljubiÖzÖvečnoÖLjubezni-
jo.Ö ZatoÖ neÖ govorimÖ oÖ
duhovnikuÖkotÖoÖmožuÖ
trpljenja,Ö temvečÖkotÖoÖ

možuÖusmiljenja.ÖČeÖbiÖ
zgoreloÖSvetoÖpismoÖinÖ
biÖostalÖsamoÖenÖlistÖinÖ
naÖ temÖ listuÖ samoÖ enÖ
stavek:Ö »BogÖ jeÖ Ljube-
zen,«ÖbiÖoÖBoguÖvedeliÖ
vse.Ö ČeÖ duhovnikÖ vza-
meÖtaÖodnosÖzares,Öpo-
staneÖprosojen.

KakorÖ sonceÖ sijeÖ
skoziÖglažÖinÖseÖneÖraz-
bije,ÖtakoÖjeÖJezusÖrojenÖ
izÖMarije.

DragiÖ bratjeÖ inÖ
sestre,Ö novomašnikuÖ
želimÖinÖmolimÖzanj,ÖdaÖ
biÖ postalÖ inÖ ostalÖ možÖ
BožjegaÖusmiljenja.ÖDaÖ
biÖ postalÖ mož,Ö kiÖ imaÖ
bajalicoÖ inÖ išče,Ö kjeÖ
jeÖ podtalnicaÖ BožjegaÖ
usmiljenjaÖterÖdaÖbiÖtjaÖ
vodilÖljudi.ÖKotÖjeÖrekelÖ
nekdoÖ izmedÖ pisate-
ljev:Ö »ČeÖ neÖ biÖ doživelÖ
BožjegaÖ pogleda,Ö biÖ
umrlÖ brezÖ Ljubezni.«Ö
SebiÖ inÖ vamÖ želim,Ö daÖ
biÖ bilÖ vsakÖ prviÖ petekÖ
zaÖ vasÖ molitevÖ inÖ pra-
znikÖBožjeÖLjubezniÖterÖ
daÖbiÖvasÖJezusÖvsakičÖ
znovaÖprevzelÖsÖsvojimÖ
pogledom.

Amen.

V Logatcu, 4. julija 2014
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biloÖprelepegaÖpetja.ÖVÖ
nagovoruÖÖ jeÖg.ÖžupnikÖ
poudaril,ÖdaÖsmoÖzgledÖ
mladimÖ parom,Ö kiÖ seÖ
vseÖ manjÖ odločajo,Ö daÖ
svojoÖ ljubezenÖ krona-
joÖ sÖ svetimÖ zakonom.Ö
SodelovanjeÖpolneÖcer-
kveÖ zÖ mladimiÖ druži-
namiÖinÖostalimiÖfaraniÖ
jeÖbiloÖenkratno.ÖČutiliÖ
smo,Ö daÖ pripadamoÖ
tejÖ velikiÖ družini,Ö kiÖ joÖ
sestavljaÖ našaÖ župnija.Ö
ZahvaliliÖ smoÖ seÖ BoguÖ
zaÖ skupnoÖ prehojenoÖ
pot.Ö ZavedaliÖ smoÖ se,Ö
daÖ jeÖ vsakegaÖ odÖ nasÖ
postavilÖ obÖ svojemÖ
možu/ženiÖ sÖ poseb-
nimÖ namenomÖ inÖ daÖ
najuÖsÖsvojoÖljubeznijoÖ
spremljaÖvsakÖtrenutekÖ
skupnegaÖ življenja.Ö
VelikoÖ jeÖ biloÖ lepega,Ö
velikoÖ tudiÖ žalostnegaÖ
naÖ našihÖ skupnihÖ po-
teh,Ö aÖ trudiliÖ smoÖ se,Ö
daÖ zÖ vero,Ö upanjemÖ inÖ
medsebojnimÖ zaupa-
njemÖ premagamoÖ te-
žave.Ö TudiÖ preizkušnjeÖ
soÖ namÖ bileÖ vÖ pomoč,Ö
daÖnamÖpokažejo,ÖkakoÖ
vÖ upanjuÖ inÖ zaupanjuÖ
najdemoÖ rešitevÖ zaÖ
nadaljnjoÖ pot.Ö TakoÖ
kotÖ tisti,Ö kiÖ jeÖ vprašalÖ
Jezusa:Ö »KoÖ gledamÖ
nazaj,Ö vidimÖ vÖ peskuÖ
štiriÖ stopinje,Ö vemÖ daÖ

staÖ dveÖ moji,Ö dveÖ paÖ
tvoji.Ö ZakajÖ staÖ nekajÖ
časaÖleÖdveÖstopinji?ÖInÖ
toÖ pravÖ takrat,Ö koÖ semÖ
teÖnajboljÖpotreboval?«Ö
JezusÖ jeÖ odgovoril:Ö
»TisteÖ dveÖ stopinjiÖ staÖ
moji,ÖkerÖtakrat,ÖkoÖtiÖjeÖ
biloÖhudo,ÖsemÖteÖnosilÖ
vÖ naročju!«Ö Upajmo,Ö
daÖ boÖ takoÖ šeÖ vÖ vsehÖ
bodočihÖ dnehÖ skupneÖ
poti.

NaÖ koncuÖ sveteÖ
mašeÖsmoÖobÖskupnemÖ
petjuÖ »MarijaÖ skozÖ ži-
vljenje«,Ö sÖ kateroÖ smoÖ
izraziliÖhvaležnostÖ tudiÖ
Mariji,Ö odšliÖ vÖ spre-
voduÖ poÖ cerkviÖ inÖ seÖ
udeležiliÖ pogostitveÖ vÖ
JožefoviÖdvorani.

PrisrčnaÖ zahva-
laÖ greÖ vsemÖ članomÖ
ŽPSÖ inÖ ostalim,Ö kiÖ soÖ
seÖ potrudili,Ö daÖ namÖ
boÖ taÖ danÖ ostalÖ vÖ traj-
nemÖ spominu.Ö HvalaÖ
tudiÖ gospoduÖ župnikuÖ
zaÖ lepoÖ pripravljenoÖ
zahvalnoÖ mašoÖ inÖ pri-
jetnemuÖ druženju.Ö NajÖ
vsemogočniÖ GospodÖ
šeÖ naprejÖ blagoslavljaÖ
našeÖ skupneÖ poti,Ö vseÖ
našeÖdružine,ÖvseÖotro-
keÖinÖmladino,ÖdaÖbodoÖ
takaÖ praznovanjaÖ vsa-
koÖletoÖštevilčnejša.ÖÖÖÖÖ

A. M.

praZnovanje oBletniC porok

TretjaÖ nedeljaÖ vÖ
oktobru.Ö MisijonskaÖ
nedelja.Ö LepÖ sončenÖ
dan,Ö kiÖ gaÖ jeÖ naredilÖ
Gospod.Ö NedeljaÖ poÖ
miniÖ svetopisemskemÖ
maratonu.ÖPetnajstÖdniÖ
poÖ izvolitviÖ novegaÖ
nadškofa.Ö MesecÖ ro-
žnovenskeÖMatereÖBož-
je.Ö TolikoÖ razlogovÖ zaÖ
šeÖ bogatejšeÖ duhovnoÖ
praznovanjeÖ okroglihÖ
jubilejevÖ porok.Ö Od-
zvaliÖ smoÖ seÖ prijazne-
muÖ vabiluÖ članovÖ ŽPSÖ
inÖseÖvÖkarÖlepemÖštevi-
luÖzbraliÖpredÖcerkvijo.Ö
SvečanoÖsmoÖvstopiliÖvÖ
cerkevÖ obÖ zvokihÖ po-
ročneÖ koračnice,Ö naj-
prejÖ gospaÖ inÖ gospodÖ
Šinkovec,ÖkiÖpraznujetaÖ
častitljivoÖobletnico,Ö60Ö
letÖ skupnegaÖ življenja,Ö
potemÖ štirjeÖ pariÖ zla-
toporočencev,Ö potemÖ
jeÖ slediloÖ šeÖ 34Ö parov,Ö
kiÖ praznujejoÖ okrogleÖ
obletnice.Ö NaÖ potiÖ doÖ
oltarjaÖ seÖ jeÖ vsakÖ parÖ
spomnilÖ naÖ danÖ predÖ
tolikimiÖleti,ÖkoÖjeÖedenÖ
drugemuÖ izrekelÖ predÖ
BogomÖsvojÖDA.ÖSledilaÖ
jeÖsvečanaÖsvetaÖmaša,Ö
kiÖjoÖjeÖdarovalÖgospodÖ
župnik,Ö vÖ zahvaloÖ zaÖ
vsaÖ letaÖ skupajÖ preho-
jeneÖpotiÖ inÖpriprošnjoÖ
zaÖ naprej.Ö VelikoÖ jeÖ
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100 let življenja naše julke

PredÖ davnimiÖ letiÖ
seÖ jeÖ vÖ majhniÖ vasiciÖ
PraprotnoÖ BrdoÖ Andre-
juÖinÖMarijiÖJeršičÖrodilaÖ
hčiÖJulka,ÖdanašnjaÖsto-
letnica.ÖVÖdružiniÖjeÖbiloÖ
šestÖotrok,ÖdvaÖ fantaÖ inÖ
štiriÖ dekleta.Ö ŽiveliÖ soÖ
naÖ majhniÖ inÖ skromniÖ
kmetiji.Ö HitroÖ soÖ odra-
ščaliÖinÖtakoÖodhajaliÖodÖ
doma.ÖOstaliÖstaÖhčerkiÖ
JulkaÖinÖMarija.ÖJulkaÖjeÖ
ostalaÖ samska,Ö MarijaÖ
paÖseÖjeÖletaÖ1959Öporo-
čilaÖ zÖ JožetomÖJožetomÖ
SedejemÖzÖVrhaÖSv.ÖTrehÖ
Kraljev.Ö PoÖ šestihÖ letihÖ
zakonaÖ semÖ naÖ svetÖ vÖ
veseljeÖstaršemÖprijoka-
laÖjaz.ÖJulkaÖmeÖjeÖimelaÖ
zeloÖ rada.Ö DelalaÖ jeÖ naÖ
kmetiji,ÖpolegÖtegaÖjeÖšeÖ
izÖvseÖvasiÖ zbiralaÖmle-
koÖ inÖ gaÖ predelovalaÖ vÖ
smetano.ÖVsakoÖjutroÖjoÖ
jeÖ odneslaÖ vÖ zbiralnicoÖ
vÖ Rovte.Ö ZaÖ družboÖ jeÖ
vzelaÖsÖsaboÖmene,ÖtakoÖ
semÖseÖnaučilaÖhoditiÖvÖ
RovteÖvÖšolo.ÖZeloÖradaÖ
jeÖ nabiralaÖ lipovec,Ö bo-
rovniceÖ inÖ šeÖ mnogaÖ
drugega.Ö ŽivelaÖ jeÖ zeloÖ
skromno.ÖTakoÖjeÖdoča-
kalaÖstoÖlet.

BilaÖ jeÖ tudiÖ oskrb-
nicaÖcerkveÖsv.ÖNikolajaÖ
naÖ PraprotnemÖ Brdu.Ö
SkrbelaÖjeÖzaÖzvonjenje,Ö

čiščenjeÖ inÖ krašenje,Ö
kadarÖ jeÖ bilaÖ tamÖ sv.Ö
maša.

KoÖ jeÖ začutila,Ö daÖ
jiÖmočiÖpešajo,ÖseÖjeÖod-
ločila,ÖdaÖodideÖvÖDomÖ
zaÖstarejšeÖnaÖVrhniko.Ö
TamÖsiÖjeÖkrajšalaÖčasÖzÖ
ročnimiÖdeli.Ö 1.Ö 9.Ö 1998Ö
paÖ jeÖ prišlaÖ vÖ Logatec,Ö
vÖDomÖMarijeÖinÖMarte.

TuÖsoÖJulkineÖrokeÖ
naredileÖnaÖtisočeÖinÖti-
sočeÖvbodovÖinÖustvar-
jaleÖ čudoviteÖ ume-
tnine,Ö takoÖ naÖ velikihÖ
prtihÖ kotÖ naÖ majhnihÖ
prtičkih,ÖzÖvezenjemÖaliÖ
križci.Ö KolikoÖ omaric,Ö
mizÖpoÖdomovihÖinÖka-
pelicah,Ö kolikoÖ košaricÖ
zaÖ velikonočnaÖ jedilaÖ
šeÖ danesÖ krasijoÖ njenaÖ
dela!ÖDoklerÖsoÖjoÖrokeÖ
ubogaleÖinÖsoÖjiÖočiÖdo-
puščale,Ö jeÖvsakÖprostiÖ
trenutekÖ izkoristila,Ö daÖ
jeÖ sÖ svojimiÖ talentiÖ inÖ
delomÖ razveseljevalaÖ
druge.ÖVsiÖnjeniÖprtičkiÖ
soÖbiliÖzaÖdruge,ÖničÖniÖ
ohranjalaÖ zase,Ö bilaÖ jeÖ
osvobojenaÖželje,ÖdaÖbiÖ
kajÖzadržalaÖzase.ÖToÖjeÖ
skrivnostÖ njeneÖ lepoteÖ
inÖ notranjegaÖ miru,Ö kiÖ
gaÖjeÖvseskoziÖizžareva-
la.ÖVednoÖjeÖbilaÖzÖvsemÖ
zadovoljna,Ö takoÖ sÖ se-

bojÖ kotÖ zÖ drugimi,Ö kiÖ jimÖ
jeÖzmerajÖskušalaÖustreči,Ö
čeÖjeÖleÖmogla.

ČeÖbiÖJulkiÖpredÖdvaj-
setimiÖ leti,ÖkoÖ jeÖprvikratÖ
prespalaÖ vÖ Domu,Ö kdoÖ
rekel,ÖdaÖboÖšlaÖtukajÖspatÖ
7300-kratÖ inÖ boÖ dočakalaÖ
stoÖlet,ÖbiÖmuÖpravÖgotovoÖ
težkoÖverjela.ÖVerjetnoÖpaÖ
biÖpoÖnjenoÖrekla:Ö»ČeÖboÖ
takaÖ BožjaÖ voljaÖ …«Ö Ö Ö inÖ
seÖneÖbiÖobremenjevalaÖsÖ
tem,ÖkarÖjoÖčaka.ÖMirnoÖbiÖ
živelaÖnaprej,ÖzadovoljnaÖ
zÖ vsakimÖ dnem,Ö kiÖ jiÖ boÖ
dan.Ö KotÖ biÖ namÖ hotelaÖ
reči:Ö »GospodÖ jeÖ mojÖ pa-
stir,Ö ničÖ miÖ neÖ manjka,Ö
karÖboÖdal,ÖbomÖsprejela,Ö
zatoÖmeÖničÖneÖskrbi.«Ö InÖ
GospodÖ jeÖ nagradilÖ nje-
noÖ zaupanjeÖ zÖ notranjimÖ
miromÖ inÖ srečo,Ö karÖ jiÖ jeÖ
ohraniloÖ zdravegaÖ duhaÖ
vÖ zdravemÖ telesu,Ö daÖ jeÖ
dočakalaÖstoÖlet.Ö

LahkoÖ biÖ rekli,Ö daÖ
jeÖJulkinÖreceptÖzaÖdolgoÖ
življenje:Ö »BitiÖ vednoÖ za-
dovoljnaÖzÖvsem.«ÖVÖ temÖ
namÖ jeÖ vsemÖ dragocenÖ
svetilnik,ÖkiÖgaÖvÖtemiÖne-
zadovoljstvaÖnašegaÖčasaÖ
takoÖ zeloÖ potrebujemo.Ö
ZatoÖ najÖ teÖ (vas),Ö dragaÖ
Julka,ÖBogÖšeÖdolgoÖohra-
njaÖmedÖnamiÖ…

Nečakinja Jožica
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖinÖSocialnegaÖtednaÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

IZBERI ŽIVLJENJE!
  četrtek, 20. novembra, ob 19. uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Živimo v času, ko je človeško življenje zelo razvrednoteno in ko ljudje iz-
gubljamo občutek za njegovo vrednost in veličino. Človeško življenje je vredno 
vsega dostojanstva in spoštovanja že od njegovega začetka – torej od spočetja 
in do naravne smrti. Na okrogli mizi IZBERI ŽIVLJENJE! bomo skušali osvetliti 
krščanski pogled na človeško življenje in spregovorili o tem, kaj nas v dana-
šnjem času najbolj zavaja in nas odvrača od sprejemanja človeškega življenja 
ter razmišljanja v drugačni smeri. Z nami bodo gostje, ki nam bodo vsaka iz 

svojega stališča približale pogled na dostojanstvo človeškega življenja.

FARMACEVTI ZA ŽIVLJENJE – Anja Kastelic
Združenje farmacevtov za življenje sestavljajo predvsem magistri farma-

cije in študenti farmacije, ki se zavzemajo za ohranjanje življenja od spočetja 
dalje ter spoštovanje človeka kot celote v njegovi telesni, duševni in duhovni 
razsežnosti. Zato se trudijo, da bi ljudje jemali zdravila z odgovornostjo in le 

takrat, ko je to nujno potrebno.

ZAVOD BOŽJI OTROCI – Valentina Pikelj
Zavod Božji otroci širi resnico o dostojanstvu in veličini človeka od spo-

četja. Trudijo se ljudem prinašati veselje do življenja in upanje zanj. Pomagajo 
mamicam in očetom nerojenih otrok v stiski. Nudijo pogovore trpečim po splavu 

ter molijo in darujejo trpljenje za zmago življenja.

ZAVOD ŽIVIM – Katarina Nzobandora
Zavod Živim sestavljajo tisti, ki verjamejo, da ima vsak človek pravico do ži-

vljenja od spočetja do naravne smrti. Pomagajo otrokom in staršem, ki se soočajo 
z nenačrtovano nosečnostjo. Zavod deluje na področju ozaveščanja in razkriva-
nja neresnic o nerojenem človeškem življenju, umetni prekinitvi nosečnosti, po-
stabortivnem sindromu in kontracepciji. Staršem, ki so se soočili z izgubo otroka 
(spontano ali načrtovano), pomagajo na poti žalovanja z različnimi skupinami 
za samopomoč in individualnimi pogovori ter terapijami. Staršem, ki oklevajo v 

izbiri med življenjem in smrtjo pa nudijo strokovno svetovanje in pogovor. 

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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vaBljeni na kateHeZe Za odrasle in mladino,

Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli.

Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,

kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili.

V resnici je nosil naše bolezni,
naložil si je naše bolečine,

mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.

On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.

Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.

Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,

GOSPOD pa je naložil nanj
                                   krivdo nas vseh.                  [Iz 53,2-6]

ki so v učilnici pri župnišču,
vsak četrtek in nedeljo ob 20. uri.



Farni list

11

VabljeniÖkÖizdelovanjuÖvoščilnicÖzaÖžupnijskoÖKaritas

VÖsoboto,Ö15.Önovembra,ÖboÖodÖ9.00ÖdoÖ13.00ÖvÖÖ
JožefoviÖdvoraniÖpotekaloÖizdelovanjeÖbožičnihÖinÖnovo-
letnihÖvoščilnic.ÖČlaniÖKaritasÖbodoÖteÖvoščilniceÖpodeli-

liÖstarejšimÖinÖosamljnimÖljudem.ÖVljudnoÖvabljeni.

Celodnevno češčenje, 19. novemBer 2014

Ob 8. uri sv. maša;

ob 9. uri Martin Hrib, Brod, Čevce;

ob 10. uri sv. maša;

ob 11. uri Dom Marije in Marte, Miklavžev vrtec, Mandrge;

ob. 12. uri molitvena skupina;

ob 13. uri Karitas;

ob 14. uri birmanci;

ob 15. uri 5., 6., 7. in 9 razred; Neokatehumenat;

ob 16. uri 1., 2., 3. in 4. razred;

ob 17. uri ŽPS, Skavti, zakonci, mladina;

ob 18. uri sv. maša in sklep.
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1. novemberÖ–ÖVsI sVETI,Ösv.Ö
mašaÖ obÖ 8.,Ö 10.Ö inÖ 14.Ö uri;Ö poÖ
sv.ÖmašiÖobÖ14.ÖuriÖbomoÖšliÖvÖ
procesijiÖ naÖ pokopališče,Ö kjerÖ
bomoÖmoliliÖzaÖrajne;ÖobÖ18.ÖuriÖ
bomoÖvÖcerkviÖmoliliÖzaÖrajne;Ö

2. november  – sPOMIN NA 
VsE VERNE RAJNE,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.,Ö10.ÖinÖ14Öuri;ÖobÖ20.ÖuriÖ1.Ö
zakonskaÖskupinaÖ inÖkatehezeÖ
zaÖmladinoÖinÖodrasle;

3.Ö novemberÖ Ö –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
srečanjeÖ KARITAS;Ö obÖ 20.Ö uriÖ
KATEHETI;

4. novemberÖ –Ö obÖ 18.30Ö uriÖ
birmanskiÖ voditeljiÖ inÖ veroukÖ
6.ÖrazredÖ1.Öskupina;

6. november –ÖobÖ19.ÖuriÖspo-
kornoÖ bogoslužjeÖ inÖ spovedo-
vanje;Ö obÖ 20.Ö uriÖ katehezeÖ zaÖ
mladinoÖinÖodrasle;

7. novemberÖ –Ö prviÖ petek,Ö
obiskÖ bolnikov;Ö obÖ 18.Ö uriÖ sv.Ö
maša,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ molitvenaÖ
skupina;ÖobÖ19.ÖuriÖmladina;

8. novemberÖ –ÖodÖ16.–18.ÖureÖ
čaščenjeÖNajsvetejšegaÖ inÖspo-
vedovanje;

9. november – 32. NEDELJA 
MED LETOM – ZAHVALNA,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.Ö
uriÖvečernice;ÖobÖ19.ÖuriÖsreča-

njeÖ 2.Ö zakonskeÖ skupine;Ö
obÖ 20.Ö uriÖ katehezeÖ zaÖ
mladinoÖinÖodrasle;

10. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö
uriÖsrečanjeÖŽPS;

11. novemberÖ–ÖobÖ18.30Ö
katehezaÖ zaÖbirmanceÖ inÖ
staršeÖ1.ÖskupinaÖinÖvero-
ukÖ zaÖ 6.Ö razredÖ 2.Ö skupi-
ne;

12. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö
uriÖ srečanjeÖ bibličneÖ
skupineÖvÖknjižniciÖDomaÖ
MarijeÖinÖMarte;

13. novemberÖ –Ö obÖ 20.Ö
uriÖ katehezeÖ zaÖ mladinoÖ
inÖodrasle;

14. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupina;Ö
obÖ19.ÖuriÖmladina;

15. november –ÖÖodÖ9.ÖdoÖ
13.Ö ureÖ izdelovanjeÖ vo-
ščilnicÖ zaÖ župnijskoÖ Ka-
ritasÖ vÖ JožefoviÖ dvorani;Ö
odÖ 16.–18.Ö ureÖ čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖ inÖ spove-
dovanje;

16. november – 33. NE-
DELJA MED LETOM,Ösv.Ö
mašaÖobÖ8.Ö inÖ10.Öuri;ÖobÖ
14.Ö uriÖ večernice;Ö obÖ 19.Ö
uriÖ 3.Ö zakonskaÖ skupina;Ö
obÖ 20.Ö uriÖ katehezeÖ zaÖ
mladinoÖinÖodrasle;

17. november –Ö obÖ 20.Ö
uriÖ pripraveÖ naÖ sv.Ö krstÖ
(drugoÖsrečanje);

18. novemberÖ–ÖobÖ18.30Ö
katehezaÖ zaÖbirmanceÖ inÖ
staršeÖ2.ÖskupinaÖinÖvero-
ukÖzaÖ6.ÖrazredÖ3.Öskupina;

19. novemberÖ–ÖodÖ8.ÖdoÖ18.Ö
ureÖcelodnevnoÖčeščenje;

20. november –ÖobÖ20.ÖuriÖ
katehezeÖzaÖmladinoÖinÖod-
rasle;

21. november –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina;Ö obÖ 19.Ö
uriÖvÖdvoraniÖpotopisniÖve-
čerÖoÖmisijonuÖvÖIndiji;

22. novemberÖ–ÖodÖ16.–18.Ö
uriÖ čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

23. november – KRIsTUs 
KRALJ VEsOLJsTVA,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri;Ö obÖ
14.ÖuriÖvečernice;ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖ4.ÖzakonskeÖskupi-
ne,Ö TEDENÖ KARITASA;Ö obÖ
20.ÖuriÖkatehezeÖzaÖmladinoÖ
inÖodrasle;

25. novemberÖ –Ö obÖ 18.30Ö
veroukÖzaÖ6.Ö razredÖ4.Ösku-
pina;

27. novemberÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖ
katehezeÖzaÖmladinoÖinÖod-
rasle;

28. november –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖmolitvenaÖskupina;ÖobÖ
19.ÖuriÖmladina;

29. novemberÖ–ÖodÖ16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

30. november – 1. ADVEN-
TNA NEDELJA –Ö nedeljaÖ
KARITAS,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ 10.Ö uri,Ö BLAGOSLOVÖ
ADVENTNIHÖ VENCEV;Ö obÖ
14.Ö uriÖ večernice;Ö obÖ 20.Ö
uriÖkatehezeÖzaÖmladinoÖinÖ
odrasle.

koledar

novemBer

2014


