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ÖÖ PISMO ŠKOFOV

ÖÖ DRUŽINA (3. Del)

ÖÖ leGeNDe

ÖÖ VPIS V VRTeC

V TeJ ŠTeVIlKI:

letnik 35, št. 3 
MAReC 2015

DragiÖbratjeÖinÖse-
stre!ÖLanskoÖpastirskoÖ
pismoÖzaÖpostniÖčasÖjeÖ
biloÖ namenjenoÖ skrbiÖ
zaÖ revneÖ inÖ pomočiÖ
potrebne,Ö letošnjeÖ paÖ
jeÖnamenjenoÖvlogiÖlai-
kovÖvÖCerkvi.ÖVÖprvemÖ
deluÖ pismaÖ bomoÖ go-
voriliÖ oÖ dostojanstvuÖ
laikovÖ inÖ njihovemÖ
poslanstvuÖ vÖ družiniÖ
inÖ družbi,Ö vÖ drugemÖ
deluÖ paÖ oÖ poslanstvuÖ
laikovÖ vÖ župnijiÖ inÖ vÖ
življenjuÖCerkve.

Vgrajujte se kot žiVi kamni!
(Pastirsko pismo slovenskih 
škofov za postni čas 2015)

BesedaÖ laikÖ iz-
hajaÖ izÖ grškeÖ besedeÖ
laikos,ÖtaÖpaÖizÖbesedeÖ
laos,Ö kiÖ pomeniÖ ljud-
stvo.Ö VÖ CerkviÖ upora-
bljamoÖ besedoÖ laik,Ö
daÖ zÖ njoÖ označimoÖ
večinoÖ vernikovÖ inÖ
vernic.Ö ČeÖ povemoÖ vÖ
številkah:Ö vÖ katoliškoÖ
CerkevÖ spadaÖ milijar-
daÖinÖdvestoÖmilijonovÖ
ljudi.Ö OdÖ milijardeÖ inÖ
dvestoÖ milijonovÖ jeÖ
dobrihÖ štiristoÖ tisočÖ
škofovÖinÖduhovnikov,Ö

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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vsiÖ drugiÖ soÖ laiki.Ö ŽeÖ
teÖ številkeÖ namÖ po-
vedo,Ö kakoÖ napakÖ jeÖ
govoritiÖoÖCerkviÖkotÖoÖ
nekakšniÖ organizacijiÖ
škofov,ÖduhovnikovÖinÖ
redovnikov.ÖCerkevÖniÖ
vÖ lastiÖ papeža,Ö škofovÖ
inÖ duhovnikov-kleri-
kov.Ö CerkevÖ jeÖ svetoÖ
BožjeÖljudstvo.ÖCerkevÖ
smoÖ vsiÖ enako,Ö laikiÖ
inÖ kleriki.Ö VsiÖ smoÖ
Cerkev.Ö TakÖ jeÖ naukÖ
SvetegaÖpismaÖpaÖtudiÖ

naukÖ 2.Ö vatikanskegaÖ
cerkvenegaÖzbora.

VsiÖ smoÖ enakoÖ
poklicaniÖ kÖ svetosti,Ö
vendarÖ neÖ vsiÖ naÖ istiÖ
način.Ö CerkevÖ smoÖ
vsi,Ö aÖvsakÖ izmedÖnasÖ
imaÖ svojoÖ karizmoÖ aliÖ
službo.Ö MedÖ služboÖ
duhovnikovÖ inÖslužboÖ
laikovÖ neÖ greÖ samoÖ
zaÖ nekajÖ razlik,Ö po-
svečenoÖ duhovništvoÖ
seÖ bistvenoÖ razliku-
jeÖ odÖ laikata.Ö Tega,Ö

karÖ delaÖ duhovnik,Ö
neÖ moreÖ delatiÖ laik.Ö
KarizmaÖ inÖ službaÖ
škofovÖ inÖ duhovnikovÖ
jeÖpodeljevanjeÖzakra-
mentovÖ terÖ vodenjeÖ
inÖ poučevanjeÖ njimÖ
zaupanegaÖ ljudstva.Ö
KarizmaÖ inÖ službaÖ
laikovÖ paÖ jeÖ graditevÖ
svojihÖ skupnosti,Ö vÖ
prviÖvrstiÖdružine,Ö terÖ
pričevanjeÖ vÖ svetu.Ö
TeÖ razlikeÖ paÖ nikakorÖ
neÖ pomenijo,Ö daÖ jeÖ
duhovnikÖ večÖ vredenÖ
odÖ laikaÖ aliÖ laikÖ manjÖ
vredenÖodÖduhovnika.Ö
VseÖkarizmeÖinÖslužbeÖ
namrečÖ izvirajoÖ izÖ sv.Ö
krsta.Ö SÖ krstomÖ smoÖ
vsiÖdeležniÖKristusoveÖ
duhovniške,Ö preroškeÖ
inÖkraljevskeÖslužbe.

CerkevÖ jeÖ poÖ 2.Ö
vatikanskemÖ cerkve-
nemÖ zboruÖ razmišlja-
njeÖ oÖ laikihÖ izrednoÖ
poglobila.Ö VrhÖ jeÖ toÖ
razmišljanjeÖ dosegloÖ
vÖapostolskiÖspodbudiÖ
sv.ÖpapežaÖ JanezaÖPa-
vlaÖ II.Ö OÖ poklicanostiÖ
inÖposlanstvuÖlaikovÖvÖ
CerkviÖinÖsvetuÖ(1988).Ö
ZdiÖ paÖ se,Ö daÖ seÖ karÖ
naprejÖ ponavljajoÖ ne-
katereÖ zmotneÖ pred-
staveÖoÖlaikihÖvÖCerkviÖ
terÖoÖodnosuÖmedÖlaikiÖ
inÖ duhovniki.Ö DaÖ mo-
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ramoÖnaÖtemÖpodročjuÖ
nareditiÖ korakeÖ na-
prej,ÖpogostoÖopozarjaÖ
tudiÖpapežÖFrančišek.

»LaikÖnajÖboÖlaik!«Ö
poudarjaÖ papež.Ö ToÖ
pomeni,Ö daÖ morajoÖ
verniÖ laikiÖ samoza-
vestnoÖ inÖ pogumnoÖ
živetiÖ svojeÖ poslan-
stvo,Ö kiÖ jeÖ drugačnoÖ
odÖ poslanstvaÖ duhov-
nikovÖ inÖ redovnikov.Ö
TegaÖ poslanstvaÖ neÖ
opravljajoÖ najprejÖ
naÖ župnijskemÖ dvo-
rišču,Ö pačÖ paÖ domaÖ
inÖ vÖ svetu.Ö NekateriÖ
laikiÖ radiÖ kritizirajo,Ö
daÖ imajoÖ duhovnikiÖ
prevečÖ stvariÖ vÖ rokahÖ
inÖ oÖ vsemÖ odločajoÖ
sami,Ö poÖ drugiÖ straniÖ
paÖ seÖ takšnegaÖ stanjaÖ
poÖtihemÖveselijo,ÖkerÖ
jeÖ takoÖ boljÖ udobnoÖ
zanje.ÖŽalÖniÖmaloÖ lai-
kov,Ö kiÖ naÖ duhovnikeÖ
prelagajoÖ pravzapravÖ
vse,Ö karÖ jeÖ povezanoÖ
zÖ vero.Ö PoznamoÖ kr-
ščanskeÖ starše,Ö kiÖ seÖ
skorajÖ ničÖ neÖ potru-
dijoÖ zaÖ verskoÖ vzgojoÖ
svojihÖ otrok.Ö Čakajo,Ö
daÖ otrokÖ začneÖ hoditiÖ
kÖ verouku,Ö natoÖ paÖ
pričakujejoÖodÖduhov-
nika,ÖdaÖjihÖboÖverskoÖ
vzgajalÖnamestoÖnjih.

VašeÖ prvoÖ po-
slanstvo,Ö dragiÖ verniÖ
laiki,ÖjeÖdom,Ödružina,Ö
rodbina,Ö prijateljskeÖ
inÖ sosedskeÖ vezi.Ö TuÖ
morateÖ oznanjatiÖ inÖ
živetiÖ KristusovÖ evan-
gelijÖ terÖ graditiÖ malaÖ
krščanskaÖ občestva.Ö
PrvoÖ takšnoÖobčestvoÖ
jeÖ sevedaÖ vašaÖ druži-
na.ÖNjejÖmorateÖname-
nitiÖposebejÖvelikoÖpo-
zornosti.Ö VÖ službiÖ inÖ
župnijiÖ lahkoÖ naÖ vašeÖ
mestoÖvskočiÖtudiÖkdoÖ
drug,Ö vÖ družiniÖ paÖ
steÖ absolutnoÖ nena-
domestljivi.Ö VseÖ boljÖ
spoznavamo,Ö daÖ odÖ
družinskegaÖ življenjaÖ
niÖ odvisnaÖ samoÖ člo-
vekovaÖ osebnaÖ srečaÖ
aliÖnesreča,ÖtemvečÖjeÖ
odÖusodeÖdružineÖena-
koÖodvisnaÖtudiÖpriho-
dnjaÖ usodaÖ človeštvaÖ
inÖCerkve.

PoslanstvuÖ vÖ ož-
jihÖ rodbinskihÖ inÖ pri-
jateljskihÖ krogihÖ slediÖ
vašeÖposlanstvoÖvÖširšiÖ
družbi:Ö naÖ delovnemÖ
mestu,ÖvÖdomačiÖuliciÖ
aliÖ vasi,Ö vÖdruštvihÖ inÖ
klubih,ÖnaÖodgovornihÖ
položajihÖ vÖ gospodar-
stvu,Ö kulturiÖ inÖ poli-
tiki.Ö ToÖ soÖ okolja,Ö kiÖ
soÖ doÖ krščanskeÖ vereÖ

pogostoÖbrezbrižnaÖaliÖ
neprijazna.ÖMordaÖvasÖ
takaÖ okoljaÖ navdajajoÖ
sÖstrahomÖinÖsprožajoÖ
vÖvasÖmarsikakšnoÖza-
voro.

ToÖplašnostÖvÖšir-
šemÖ družbenemÖ oko-
ljuÖ biÖ moraliÖ katoliškiÖ
laikiÖ končnoÖ preseči.Ö
KdoÖ boÖ tamÖ zunajÖ vÖ
svetuÖ oznanjalÖ evan-
gelij,Ö čeÖ neÖ viÖ –Ö laiki!Ö
DuhovnikovaÖ besedaÖ
največkratÖ sežeÖ odÖ
prižniceÖdoÖcerkvenihÖ
vrat,Ö odÖ cerkvenihÖ
vratÖnaprej,ÖtjaÖvÖširniÖ
svet,Ö paÖ sežetaÖ vašaÖ
besedaÖ inÖ zgled.Ö TamÖ
zunajÖ boditeÖ 'vselejÖ
vsakomurÖ pripra-
vljeniÖ odgovoriti,Ö čeÖ
vasÖ vprašaÖ zaÖ razlogÖ
upanja,ÖkiÖ jeÖvÖvas'Ö (1Ö
PtÖ 3,15).Ö TamÖ steÖ solÖ
zemljeÖ inÖ lučÖ svetaÖ
(prim.ÖMtÖ5,13–16).

SÖ toÖ spodbudoÖ
zaÖsproščenoÖinÖpogu-
mnoÖpričevanjeÖdomaÖ
inÖ vÖ svetuÖ vas,Ö dragiÖ
bratjeÖ inÖ sestreÖ laiki,Ö
prisrčnoÖ pozdravlja-
moÖ inÖkličemoÖnaÖvasÖ
BožjiÖblagoslov.

Vaši škofje

(vir: http://katoliska-cerkev.si/vgrajujte-se-kot-zivi-kamni)
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Družina – najBoLj ogrožena stVarnost (3. DeL)

VÖ prejšnjemÖ pri-
spevkuÖ jeÖ bilÖ govorÖ
oÖ trehÖ velikihÖ zgodo-
vinskihÖ tokovih,Ö kiÖ soÖ
dolgoročnoÖ botrovaliÖ
kÖ nastankuÖ ideologijeÖ
spolaÖ(gender).ÖZdajÖseÖ
seznanimoÖšeÖzÖnekate-
rimiÖnovejšimiÖpojavi.

LetaÖ1968ÖjeÖprišloÖ
doÖ t.Ö i.Ö protinatalnegaÖ
gibanja,Ö seÖ praviÖ giba-
njaÖ zaÖ zmanjševanjeÖ
človeškeÖ rodnosti.Ö VÖ
temÖ okviruÖ jeÖ bilÖ zeloÖ

pomembenÖ memo-
randumÖ zaÖ zmanjša-
njeÖ človeškeÖ rodo-
vitnostiÖ FrederickaÖ
Jaffeja,Ö kiÖ jeÖ bilÖ pred-
sednikÖ InštitutaÖ zaÖ
promoviranjeÖ kam-
panjÖ zaÖkontracepcijoÖ
inÖ splav.Ö JaffeÖ jeÖ vÖ
svojemÖ memorandu-
muÖ medÖ drugimÖ pi-
salÖoÖtem,ÖdaÖjeÖtrebaÖ
spremenitiÖ podoboÖ
idealneÖ družineÖ ozi-
romaÖ družinoÖ karÖ vÖ
temeljuÖ preoblikova-

ti,Ö pospeševatiÖ porastÖ
homoseksualnosti,Ö
spodbujatiÖ zaposlitevÖ
ženskÖitn.ÖZavzemalÖseÖ
jeÖ tudiÖ zaÖ fiskalnoÖ po-
litiko,Ö kiÖ biÖ učinkovalaÖ
negativnoÖ naÖ tradicio-
nalnoÖ družino:Ö uvaja-
njeÖ posebnegaÖ davkaÖ
zaÖzakonceÖinÖdavkaÖnaÖ
številoÖ otrok,Ö skratka,Ö
zaÖ večjoÖ obdavčitevÖ
tistih,Ö kiÖ soÖ poročeniÖ
inÖimajoÖotroke.ÖPotemÖ
tudiÖzaÖvpeljavoÖposeb-
negaÖ šolskegaÖ davkaÖ
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zaÖ družineÖ zÖ večÖ kotÖ
dvemaÖ otrokoma,Ö zaÖ
skrajšanjeÖ porodniškeÖ
dobe,Ö ukinitevÖ social-
neÖ pomočiÖ družinamÖ
zÖ večÖ kotÖ dvemaÖ otro-
komaÖ itn.Ö PredlagalÖ jeÖ
tudiÖvpeljavoÖdenarnihÖ
nagradÖzaÖtiste,ÖkiÖbiÖseÖ
odločiliÖ zaÖ sterilizaci-
joÖ (medicinskiÖ poseg,Ö
poÖ kateremÖ nisiÖ večÖ
ploden/plodna).Ö (Za-
nimivoÖ je,Ö daÖ vÖ IndijiÖ
zaÖ strerilizacijoÖ takoÖ
moškihÖkotÖžensk,ÖkiÖjeÖ
množična,Ö dajeÖ denarÖ
ravnoÖ Amerika.)Ö Nje-
govÖciljÖjeÖbiÖseveda,ÖdaÖ
biÖ navsezadnjeÖ dose-
gelÖprisilnoÖsterilizacijoÖ
zaÖ tisteÖ pare,Ö kiÖ imajoÖ
večÖkotÖdvaÖotroka,ÖaliÖ
paÖvsajÖdocelaÖonemo-
gočitiÖ socialnoÖ podpo-
roÖ takimÖ družinam.ÖTaÖ
memorandumÖ jeÖ imelÖ
velikÖvpliv,ÖsajÖjeÖpostalÖ
sestavnihÖ delÖ mnogihÖ
mednarodnihÖ organi-
zacij,ÖkiÖ seÖukvarjajoÖsÖ
problemomÖ človeškeÖ
rodnosti.Ö ZaÖ vseÖ teÖ or-
ganizacijeÖ jeÖ značilno,Ö
daÖnaÖvidezÖuporablja-
joÖ nevtralnoÖ govorico,Ö
naÖ primer,Ö daÖ jeÖ načr-
tovanjeÖdružineÖdobro,Ö
daÖ greÖ tuÖ zaÖ t.Ö i.Ö »re-
produktivnoÖ zdravje«,Ö

vendarÖgreÖvÖresniciÖzaÖ
načrtnoÖspodbujanjeÖkÖ
temu,ÖdaÖbiÖ imeleÖdru-
žineÖčimÖmanjÖotrok.

TuÖ paÖ smoÖ šeÖ priÖ
eniÖ ideologiji,Ö kiÖ jiÖ greÖ
zaÖ to,ÖdaÖbiÖ seÖnaÖ sve-
tuÖ rojevaloÖ čimÖ manjÖ
otrokÖ–ÖimenujeÖzaÖmal-
tuzianizem.Ö T.Ö R.Ö Malt-
husÖ–ÖpoÖkateremÖseÖtaÖ
ideologijaÖimenujeÖ–ÖjeÖ
teoretičnoÖ dokazal,Ö daÖ
številoÖ ljudiÖ rasteÖ hi-
treje,ÖkakorÖpaÖresursi,Ö
zlastiÖ zalogaÖ hrane.Ö
NapovedÖ najÖ biÖ bilaÖ
torejÖslaba:ÖnaÖsvetuÖboÖ
čedaljeÖ večÖ ljudi,Ö ven-
darÖhkratiÖ tudiÖ čedaljeÖ
manjÖ hrane.Ö Ukrep:Ö
nujnoÖjeÖtrebaÖzmanjša-
tiÖšteviloÖ ljudi,Ö takoÖdaÖ
baÖnaÖnivojuÖzÖviriÖozi-
romaÖdostopnoÖhrano.Ö
TudiÖsÖprisilnimiÖsplaviÖ
inÖsterilizacijami,ÖčeÖboÖ
treba.Ö TudiÖ vÖ psevdo-
znanstvenihÖ publikaci-
jah,ÖzlastiÖpaÖvÖmedijih,Ö
pogostoÖslišimo,ÖdaÖboÖ
vÖ prihodnjeÖ čedaljeÖ
večjiÖproblemÖprenase-
ljenostiÖljudiÖnaÖnašemÖ
planetu.Ö VendarÖ jeÖ toÖ
čistaÖlaž.ÖNekaÖskupinaÖ
neodvisnihÖ znanstve-
nikovÖjeÖžeÖpredÖ15ÖletiÖ
pokazala,Ö daÖ biÖ tedajÖ

(predÖ 15Ö letiÖ namreč)Ö
lahkoÖcelotnoÖprebival-
stvoÖ svetaÖ poseliliÖ naÖ
območjuÖameriškeÖzve-
zneÖ državeÖ Texas,Ö inÖ
sicerÖ tako,Ö daÖ biÖ vsakÖ
imelÖ hišoÖ zÖ manjšimÖ
vrtom.Ö To,Ö daÖ jeÖ svetÖ
premajhenÖoziromaÖdaÖ
boÖ vsakÖ časÖ postal,Ö jeÖ
torejÖnavadnaÖpuhlica.Ö

VseÖ lahkoÖ prideÖ
pravÖ raznimÖ ideologi-
jam,ÖkiÖpotemÖnaÖravniÖ
mednarodneÖ politikeÖ
izvajajoÖ nekakšenÖ im-
perialističniÖ nadzorÖ
nadÖ reprodukcijo,Ö
rodnostjoÖ inÖ družino.Ö
Kontracepcija,Ö sterili-
zacijaÖinÖsplavÖsoÖdanesÖ
predstavljeniÖ kotÖ sred-
stva,ÖdoÖkaterihÖimamoÖ
pravicoÖinÖsoÖizkazÖsvo-
bodeÖ posameznikaÖ aliÖ
celoÖnaroda.ÖŽalÖvelikaÖ
večinaÖ kristjanovÖ da-
nesÖvÖtoÖverjame.

(SeÖnadaljuje.)
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LegenDe

ŽivimoÖ vÖ takoÖ imenovaniÖ
»moderniÖ tehnološko-informacij-
skiÖ dobi«,Ö kiÖ joÖ jeÖ močnoÖ zazna-
movalaÖ inÖ korenitoÖ spremenilaÖ
množičnaÖ uporabaÖ osebnihÖ ra-
čunalnikovÖ inÖ šeÖ zlastiÖ mobilneÖ
telefonije.Ö ToÖ jeÖ spremeniloÖ tudiÖ
načineÖ medsebojnegaÖ sporazu-
mevanjaÖinÖvsakdanjegaÖživljenja.Ö
DanesÖseÖleÖšeÖredkeÖdružineÖzbi-
rajoÖobÖzimskihÖvečerih,ÖobÖtoploÖ
zakurjeniÖ peči,Ö kjerÖ biÖ starejšiÖ
mladimÖ generacijamÖ pripovedo-
valiÖzgodbe,Öspomine,ÖinÖtakoÖpre-

našaliÖizročiloÖsvojihÖprednikovÖnaÖ
noveÖrodove.ÖTudiÖskupnihÖopravil,Ö
kjerÖ biÖ sodelovaloÖ večÖ generacijÖ
skorajdaÖ niÖ več.Ö TodaÖ kljubÖ temuÖ
izročiloÖneÖboÖzamrlo,Ötisti,ÖkiÖjihÖtoÖ
zanimaÖbodoÖubraliÖnoveÖpoti,ÖdaÖ
gaÖohranijoÖinÖizročijoÖnaprej.ÖPravÖ
je,ÖdaÖseÖnaÖ toÖ izročiloÖspomnimoÖ
inÖkajÖtudiÖsamiÖzapišemoÖoziromaÖ
povemoÖtistemu,ÖkiÖboÖtoÖstoriliÖna-
mestoÖ nas.Ö TokratÖ opozarjamoÖ naÖ
legende.Ö ČeÖ tudiÖ samiÖ uporabimoÖ
internet,Ö bomoÖ naÖ straniÖ http://
sl.wikipedia.org/wiki/,Ö našliÖ taleÖ
zapis:Ö

»LegendaÖ (latinskoÖ legendum,Ö
karÖ seÖ moraÖ brati)Ö seÖ jeÖ vÖ staro-
rimskiÖ cerkviÖ imenovalaÖ knjiga,Ö izÖ
katereÖ soÖ braliÖ odlomkeÖ izÖ življe-
njaÖ mučencevÖ inÖ svetnikov.Ö VÖ sre-
dnjemÖ vekuÖ jeÖ bilaÖ najboljÖ znanaÖ
»LegendaÖ aurea;Ö zbirkaÖ svetniškihÖ
življenjepisov«.Ö VÖ novejšemÖ časuÖ
paÖ legendaÖ predstavljaÖ zgodbo,Ö vÖ
kateriÖ nastopajoÖ krščanskeÖ sveteÖ
osebe.ÖVečinaÖ legendÖ jeÖnapisanihÖ
vÖprozi,ÖnajdejoÖpaÖseÖtudiÖlegendeÖ
napisaneÖ vÖ verzih.Ö PoÖ zasnoviÖ jeÖ
legendaÖ podobnaÖ mituÖ inÖ pripo-
vedki.ÖKarÖseÖvÖmituÖpripovedujeÖoÖ
bajeslovnihÖbožanstvihÖ inÖvÖpripo-
vedkiÖoÖzgodovinskihÖinÖizmišljenihÖ
junakih,Ö seÖ vÖ legendiÖ pripovedujeÖ
oÖ krščanskihÖ svetihÖ osebah.Ö PolegÖ
ljudskihÖ legendÖ paÖ jeÖ ustvarjenihÖ
tudiÖvelikoÖumetnihÖlegend,ÖkiÖsoÖjihÖ
napisaliÖpisateljiÖinÖvÖnjihÖpredstavi-
liÖzanimiveÖlegendarneÖmotive.ÖNaj-
večÖ slovenskihÖ ljudskihÖ legendÖstaÖ

M
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zbralaÖ MatijaÖ ValjavecÖ
inÖ AntonÖ Medved,Ö kiÖ jeÖ
izdalÖ zbirkoÖ »SlovenskeÖ
legende«.ÖUmetneÖlegen-
deÖpaÖsoÖpolegÖValjavcaÖ
inÖ MedvedaÖ pisaliÖ šeÖ
JanezÖ Trdina,Ö AntonÖ
Aškerc,Ö FranceÖ Bevk,Ö
KsaverÖ Meško,Ö MarijaÖ
KmetovaÖinÖdrugi.«Ö

ZaÖ toÖ številkoÖ far-
negaÖ listaÖ smoÖ izbrali:Ö
»LegendoÖ oÖ desnemÖ
razbojniku«,ÖkiÖjoÖleÖletaÖ
1923Ö zapisalaÖ ManicaÖ
Koman:Ö

»KoÖ staÖ MarijaÖ inÖ
sv.Ö JožefÖ bežalaÖ zÖ bož-
jimÖ detecemÖ predÖ kr-
voločnimÖ HerodomÖ vÖ
Egipt,ÖjuÖjeÖdohitelaÖsre-
diÖdolgeÖpustinjeÖnočÖinÖ
moralaÖ staÖ prositiÖ pre-
nočiščaÖvÖrazbojniškemÖ
zavetišču.Ö KÖ srečiÖ jeÖ
bilaÖ domaÖ leÖ razbojni-
kovaÖ ženaÖ zÖ malimÖ sin-
kom,Ö kiÖ jeÖ bilÖ bolanÖ inÖ
vesÖ pokritÖ zÖ ostudnimiÖ
gobami.Ö RazbojnikovaÖ
ženaÖ jeÖ svetoÖ družinoÖ
prijaznoÖ sprejelaÖ terÖ
pripomnila,Ö najÖ siÖ leÖ
brezÖ skrbiÖ odpočijejo,Ö
kerÖ neÖ boÖ nitiÖ njenegaÖ
možaÖ nitiÖ njegovihÖ to-
variševÖ najmanjÖ tedenÖ
dniÖ domov.Ö PredenÖ soÖ
seÖodpraviliÖpočivat,Ö jeÖ

prosilaÖ MarijaÖ ženo,Ö
najÖjiÖpripraviÖnekoli-
koÖgorkeÖvode,ÖdaÖboÖ
okopalaÖvÖnjejÖbožjeÖ
detece.ÖŽenaÖjiÖjeÖta-
kojÖpostreglaÖzÖgorkoÖ
vodo,ÖinÖkoÖjeÖMarijaÖ
skopalaÖJezuščka,ÖjeÖ
velelaÖ ženi,Ö najÖ šeÖ
onaÖ svojegaÖ goba-
vegaÖ otrokaÖ položiÖ
vÖ vodo,Ö vÖ kateriÖ seÖ
jeÖ kopalÖ njenÖ božjiÖ
sin.ÖŽenaÖhitroÖstori,Ö
karÖjiÖjeÖvelelaÖbožjaÖ
MatiÖinÖ—Öoj,Öčudo!Ö—Ö
komajÖ položiÖ otrokaÖ
vÖvodo,ÖžeÖsoÖseÖolu-
ščileÖ smrdljiveÖgobeÖ
zÖnjegovegaÖtelesaÖinÖ
doslejÖ takoÖnesrečniÖ
otrokÖ jeÖ bilÖ popol-
nomaÖ očiščenÖ terÖ
postalÖtakoÖzdravÖka-
korÖšeÖnikoliÖpoprej.Ö
RazbojnikovaÖ ženaÖ
jeÖpolnaÖhvaležnostiÖ
pokleknilaÖpredÖMa-
rijoÖ terÖ seÖ jiÖ ginjenoÖ
zahvaljevalaÖzaÖ takoÖ
velikoÖ milost,Ö kiÖ joÖ
jeÖ naklonilaÖ njene-
muÖ otroku.Ö PoznejšiÖ
časÖjeÖMarijaÖvečkratÖ
svojemuÖ božjemuÖ
sinuÖ pripovedovalaÖ
oÖ temÖ dogodkuÖ terÖ
gaÖ prosila,Ö najÖ seÖ
kdajÖ spomniÖ onegaÖ
otroka,Ö čigarÖ matiÖ

muÖjeÖnekočÖdalaÖpre-
nočišče.Ö KoÖ jeÖ potemÖ
razbojnikovÖ sinčekÖ
dorastel,Ö jeÖ postalÖ
pravÖtakoÖvelikÖrazboj-
nikÖkakorÖnjegovÖoče.Ö
InÖkoÖjeÖnekočÖvÖdruž-
biÖ sÖ tovarišemÖ pomo-
rilÖinÖoplenilÖvečÖljudi,Ö
jeÖpadelÖvÖrokeÖpravi-
ciÖ terÖ bilÖ sÖ tovarišemÖ
vredÖobsojenÖnaÖsmrt.Ö
ToÖ paÖ seÖ jeÖ zgodiloÖ
ravnoÖ oÖ času,Ö koÖ jeÖ
bilÖ poÖ nedolžnemÖ naÖ
smrtÖobsojenÖtudiÖnašÖ
božjiÖ Zveličar.Ö Kralje-
vaÖsodbaÖseÖjeÖglasila,Ö
daÖnajÖskupnoÖvsiÖtrijeÖ
storijoÖsramotnoÖsmrtÖ
naÖ križu.Ö KrvnikiÖ soÖ
storili,Ö kakorÖ jimÖ jeÖ
biloÖ ukazano.Ö Posta-
viliÖ soÖ naÖ GolgatiÖ triÖ
križe,Ö srednjegaÖ zaÖ
Zveličarja,Ö drugaÖ dvaÖ
paÖ zaÖ razbojnika.Ö ŽeÖ
soÖ viseliÖ vsiÖ trijeÖ ob-
sojenciÖ naÖ križih,Ö koÖ
seÖ ozreÖ ZveličarÖ naÖ
desnegaÖ razbojnika.Ö
InÖkerÖjeÖZveličarÖvse-
gaveden,Ö takojÖ ve,Ö daÖ
jeÖtoÖtistiÖčlovek,ÖčigarÖ
matiÖ jeÖ nekočÖ takoÖ
prijaznoÖ postreglaÖ
njemu,ÖnjegoviÖmateriÖ
MarijiÖ inÖ rednikuÖ sv.Ö
Jožefu.Ö VÖ svojiÖ ne-
skončniÖmilostiÖpošljeÖ
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vÖ razbojnikovÖ oÖ srceÖ
žarekÖspoznanjaÖinÖke-
sanjaÖ nadÖ njegovimiÖ
brezštevilnimiÖ grehi.Ö
InÖ glejte,Ö doslejÖ takoÖ
zakrknjeniÖ razbojnikÖ
postaneÖ krotakÖ kakorÖ
jagnje,ÖseÖozreÖvÖsvetiÖ
ZveličarjevÖ obrazÖ terÖ
gaÖ zaprosiÖ skesanoÖ
inÖ ponižno:Ö »Gospod,Ö
spomniÖ seÖ mene,Ö koÖ
pridešÖ vÖ nebeškoÖ

kraljestvo!«Ö ZveličarÖ
seÖ zdajciÖ vnovičÖ ozreÖ
vanjÖ terÖ muÖ rečeÖ zÖ
milimÖ glasom:Ö »Re-
sničnoÖ tiÖ povem,Ö šeÖ
danesÖ bošÖ zÖ menojÖ vÖ
raju!«Ö (Koman,Ö Mani-
ca,Ö1923.ÖNarodne pra-
vljice in legende.Ö TiskÖ
inÖ založbaÖ UčiteljskeÖ
tiskarne.ÖLjubljana)Ö

InÖ kdoÖ jeÖ bilaÖ
ManicaÖ Koman?Ö Po-

glejmoÖkajÖoÖnjejÖpišeÖ
vÖ spletniÖ Wikipediji:Ö
(http://sl.wikipedia.
org/wiki/Manica_Ko-
man)Ö»ManicaÖKomanÖ
seÖ jeÖ rodilaÖvÖVižmar-
jah,Ö 4.Ö avgustaÖ 1880Ö
očetuÖ FranuÖ (1834–
1918),Ö kiÖ jeÖ bilÖ kmetÖ
inÖ živinozdravnik,Ö inÖ
materiÖ MarijiÖ (1838–
1916).ÖPoÖkončaniÖšoliÖ
vÖ ŠentviduÖ jeÖ delalaÖ
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naÖ domačiÖ kmetiji.Ö
DijaškaÖ družbaÖ inÖ
FrančišekÖLampeÖsoÖjiÖ
vzbudiliÖzanimanjeÖzaÖ
ljudskoÖslovstvoÖinÖjiÖsÖ
posojanjemÖknjigÖširiliÖ
obzorje.Ö LetaÖ 1903Ö jeÖ
spoznalaÖ FranjoÖ Tav-
čar,Ö ženoÖ ljubljanske-
gaÖžupanaÖinÖpisateljaÖ
IvanaÖ Tavčarja,Ö kiÖ jiÖ
jeÖ letaÖ1911ÖpriskrbelaÖ
služboÖ korektorjaÖ priÖ
dnevnikuÖ SlovenskiÖ
narod,Ö kjerÖ jeÖ delalaÖ
petÖ let.Ö 26.Ö avgustaÖ
1916Ö seÖ jeÖ zaposlilaÖ
naÖ ljubljanskemÖmagi-
stratu.Ö NajprejÖ jeÖ bilaÖ
dodeljenaÖ vÖ popiso-
valniÖuradÖzaÖzačasnoÖ
pomožnoÖ uradnico.Ö
MajaÖ 1924Ö jeÖ dobilaÖ
uradniškiÖ statusÖ inÖ
vÖ njemÖ napredovalaÖ
doÖ oficijalaÖ (1939)Ö inÖ
nadoficijalaÖdoÖprista-
vaÖ(1944).ÖMarcaÖ1941Ö
jeÖ bilaÖ sÖ kulturnegaÖ

oddelkaÖ prestavlje-
naÖ naÖ prehranjeval-
niÖ urad.Ö ZadnjaÖ letaÖ
službovanjaÖ jeÖ delalaÖ
vÖarhivuÖoziromaÖknji-
žniciÖ arhivaÖ inÖ vodilaÖ
čitalnico.ÖUpokojilaÖseÖ
jeÖ 1.Ö februarjaÖ 1946.Ö
SeptembraÖ 1942Ö soÖ joÖ
ItalijaniÖ priprliÖ inÖ in-
terniraliÖ vÖ taboriščeÖ
naÖRabu.ÖVÖseznamÖin-
terniranihÖ jeÖ vpisanaÖ
7.ÖseptembraÖ1942ÖinÖvÖ
seznamuÖ izpuščenihÖ
zÖ dneÖ 10.Ö decembraÖ
1942.Ö PoÖ upokojitviÖ
seÖ jeÖ ponovnoÖ zapo-
slilaÖ naÖ kmetijskemÖ
ministrstvu,ÖkjerÖjeÖtriÖ
letaÖ organiziralaÖ pre-
davanjaÖ oÖ kmetijstvuÖ
zaÖ ljubljanskiÖ radio.Ö
PoÖvojniÖsoÖjoÖpoznaliÖ
predvsemÖ kotÖ prilju-
bljenoÖ pripovedoval-
koÖpravljicÖinÖotroškihÖ
zgodbicÖ naÖ ljubljan-
skemÖ radiu.Ö SosedjeÖ

seÖ ManiceÖ KomanÖ
spominjajoÖkotÖ»teteÖsÖ
cekarjem«Ö –Ö Ö takoÖ soÖ
joÖpoimenovaliÖpoÖeniÖ
izmedÖ njenihÖ knjig,Ö
namenjenihÖ otrokom.Ö
PoÖ njejÖ jeÖ poimeno-
vanaÖ ulicaÖ inÖ vrtecÖ vÖ
Šentvidu.«

VÖ zapisuÖ smoÖ
namenomaÖ uporabiliÖ
internetneÖ vire,Ö daÖ
opozorimo,Ö daÖ namÖ
internetÖ inÖ moderneÖ
tehnologijeÖ prinašajoÖ
velikoÖ dobregaÖ inÖ po-
zitivnega,Ö vendarÖ seÖ
jeÖ trebaÖ zavedatiÖ tudiÖ
temnejšeÖ plati,Ö pastiÖ
inÖ nevarnosti.Ö KakoÖ
bomoÖ teÖ možnostiÖ
uporabiliÖ paÖ jeÖ našaÖ
svobodnaÖ voljaÖ –Ö aliÖ
namÖboÖtoÖvÖblagoslovÖ
aliÖvÖprekletstvo,Ö izbi-
raÖjeÖnaša!Ö

MITR

ŠKOFJelOŠKI PASIJON

MedÖ21. marcemÖinÖ12. aprilomÖ2015ÖboÖvÖŠkofjiÖLokiÖponovnoÖ
uprizorjenÖŠkofjeloškiÖpasijon.

ZaÖ večÖ informacij:Ö www.pasijon.si.,Ö inÖ posebnaÖ pasijonskaÖ pi-
sarnaÖnaÖkontaktih:Öinfo@pasijon.siÖaliÖmatej.peternelj@pasijon.siÖaliÖ
GSM:Ö051-335-543.
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seminar za izLitje sVetega Duha V Logatcu

MolitvenoÖobčestvoÖJezusovegaÖsrcaÖjeÖsku-
pinaÖslavilcev,ÖkiÖseÖzbiraÖobÖtorkihÖpoÖsv.ÖmašiÖ
vÖkapeliÖDomaÖMarijeÖ inÖMarte.ÖVÖLogatecÖsmoÖ
seÖpreseliliÖizÖGrčarevcaÖzaradiÖmraza.ÖPoÖnavadiÖ
nasÖ jeÖ okoliÖ 12,Ö kadarÖ paÖ smoÖ vsi,Ö gremoÖ protiÖ
številkiÖ20.ÖSmoÖdelÖslovenskeÖkatoliškeÖkarizma-
tičneÖprenove.Ö

ČlaniÖobčestvaÖsoÖspregovorili,ÖzakajÖsplohÖ
hodijoÖkÖmolitveniÖskupini:

ÖÖ Imam se enkratno. Kadar ne morem 
priti, mi manjka nekaj bistvenega.

ÖÖ V skupini ni nič na silo.
ÖÖ Čuti se medsebojna ljubezen, 

Jezusova prisotnost med nami.
ÖÖ  Je odlična za rast vere, v kateri je upanje.
ÖÖ  Skupina je majhna in sproščena.
ÖÖ  Daje mi mir, veselje, pozitivno 

razmišljanje. Prepevanje veselih pesmi mi 
dvigne duha in mi daje moč za cel teden.

ÖÖ  Pesmi ostajajo v meni, me napolnijo, 
pojejo v meni cel teden.

ÖÖ  S srečanja odhajam v duhu slavljenja.
ÖÖ  Nekatere pesmi prispevajo h 

globljemu slavljenju Boga.
ÖÖ  Slavljenje mi dviga duha, kvalitetna 

pričevanja pa mi odpirajo oči, da vidim 
delovanje Svetega Duha tukaj in zdaj.

LanskoÖletoÖsmoÖavgustaÖorganiziraliÖobiskÖ
zakoncevÖTurbitt,ÖletosÖpaÖsmoÖseÖodločiliÖzaÖse-
minarÖzaÖizlitjeÖSvetegaÖDuha.

VÖtehÖtežkihÖčasihÖ(družbenoÖinÖmoralnoÖgle-
dano)ÖmnogiÖobupujejoÖinÖneÖvidijoÖprihodnosti.Ö
MnogeÖpestijoÖrazličneÖstiskeÖbolezni,Öosamljeno-
sti,Öpraznine.ÖSÖseminarjem,ÖkiÖgaÖbomoÖorgani-
zirali,ÖtehÖstiskÖneÖbomoÖodvzeli,ÖpačÖpaÖbiÖradiÖ

pokazaliÖnaÖTistega,Ö kiÖ
prihaja,ÖdaÖbiÖnasÖobjelÖ
inÖdalÖupanje,ÖkotÖjeÖtoÖ
delalÖ predÖ 2000Ö letiÖ inÖ
skoziÖ vsoÖ zgodovino.Ö
TudiÖ danes,Ö leÖ daÖ tegaÖ
neÖ vemoÖ aliÖ nočemoÖ
vedeti.Ö MnogiÖ neÖ po-
znajoÖživegaÖBoga,ÖzatoÖ
želimoÖ sÖ pričevanjiÖ inÖ
slavilnimiÖ molitvamiÖ
povedati,Ö daÖ nasÖ Go-
spodÖčaka,ÖdaÖgaÖsprej-
memo,ÖdaÖzapolniÖnašoÖ
praznino.Ö

VsehÖ 6Ö srečanjÖ
aprilaÖ (naÖ beloÖ nede-
ljoÖ začnemo)Ö inÖ majaÖ
(17.Ö 5.Ö zaključimo)Ö boÖ
potekaloÖpoÖprogramu,Ö
kiÖgaÖsestavlja:ÖpozdravÖ
inÖ slavljenje,Ö nagovor,Ö
deloÖ vÖ manjšihÖ skupi-
nah,Ö zaključekÖ inÖ dru-
ženje.ÖZbiraliÖ seÖbomoÖ
vÖ dvoraniÖ Sv.Ö JožefaÖ vÖ
LogatcuÖ obÖ nedeljahÖ
zvečerÖ (odÖ 19.Ö doÖ 21.Ö
ure).Ö

PodrobnejšiÖ pro-
gramÖ boÖ objavljenÖ vÖ
naslednjiÖ številkiÖ Far-
negaÖ lista,Ö naÖ spletnihÖ
stranehÖ župnije,Ö naÖ
plakatih,Ö zloženkah,Ö
RadiuÖ OgnjiščeÖ …Ö Re-
zervirajteÖsiÖčas,ÖčeÖvasÖ
pokličeÖLjubezen.

LjuT
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖinÖSocialnegaÖtednaÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

Božji služaBnik anton VoVk 

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

Predaval bo dr. France M. Dolinar.

LjubljanskiÖškofÖinÖodÖletaÖ1961ÖnadškofÖAntonÖVovkÖ(1900–1963)ÖjeÖpoÖ
oceniÖslovenskegaÖpolitikaÖÖFrancetaÖBučarjaÖ»osebnost, ki je v največji in od-
ločilni meri vplivala na razvoj slovenske družbe na najbolj kritični, prelomni 
točki njenega oblikovanja v sredini preteklega stoletja«Ö(Družina,Ö19/7ÖmarecÖ
2004,Östr.Ö9).ÖSÖsvojoÖmodrostjo,ÖpokončnostjoÖinÖpremočrtnostjoÖseÖjeÖborilÖ
zaÖpraviceÖvernih,ÖvÖveriÖ inÖCerkviÖsovražnoÖnaravnanemÖokoljuÖpoÖdrugiÖ
svetovniÖvojni.ÖVÖpredavanjuÖboÖvÖpetihÖtočkahÖpredstavljenaÖtistaÖdimenzijaÖ
VovkoveÖduhovneÖpodobe,ÖzaradiÖkatereÖsiÖjeÖvÖprocesuÖbeatifikacijeÖzaslužilÖ
naslovÖBožjiÖslužabnik:

1.ÖTrdnostÖvÖveri,Ö2.ÖzvestobaÖpoklicuÖinÖCerkvi,Ö3.ÖneomajnoÖzaupanjeÖ
vÖBožjoÖprevidnost,Ö4.ÖvztrajnaÖinÖzaupnaÖmolitev,Ö5.ÖvedrinaÖinÖoptimizem.

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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KOlOFON
Izdaja:Öžupnija Dolnji Logatec
Odgovarja:ÖJanez Kompare
GlavniÖurednik:ÖAlen Širca
Naklada:Ö700 kos
SpletniÖnaslov:Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
PrispevkeÖpošljiteÖnaÖnaslov:Öfarni.list.logatec@gmail.comÖdoÖ15.ÖvÖmesecu.

VPis otrok V mikLaVžeV Vrtec in Dan oDPrtih Vrat

SpoštovaniÖ starši,Ö
dragiÖotroci!

VabimoÖvasÖkÖvpi-
suÖ otrokÖ vÖ MiklavževÖ
vrtecÖzaÖvrtčevskoÖletoÖ
2015/16.Ö

VpisÖ otrokÖ boÖ
potekalÖ doÖ 15. aprila 
2015Öoz.ÖdoÖzapolnitveÖ
mest.Ö VlogoÖ zaÖ vpisÖ
lahkoÖpošljeteÖpoÖpoštiÖ
aliÖpaÖseÖosebnoÖoglasi-
teÖpriÖvodjiÖvrtca.

HkratiÖpaÖvasÖvabi-
moÖnaÖDAN ODPRTIH 
VRAT, ki bo v četrtek 

12. marca, 2015Ö od 
9.00 do 11.00 vÖprosto-
rihÖMiklavževegaÖvrtcaÖ
(ŠolskaÖpotÖ1,ÖLogatec;Ö
www.miklavzev-vrtec.
si).Ö Ö OdgovoriliÖ bomoÖ
naÖ vašaÖ vprašanjaÖ inÖ
vamÖ predstaviliÖ potekÖ
dnevaÖ vÖ vrtcu.Ö OtrociÖ
bosteÖ lahkoÖ spozna-
liÖ noveÖ prijatelje,Ö seÖ
igraliÖ inÖ ustvarjali.Ö NaÖ
danÖ odprtihÖ vratÖ steÖ
vabljeniÖ VSI,Ö šeÖ pose-
bejÖ tisti,Ö kiÖ steÖ vpisaliÖ
otrokaÖ vÖ našÖ vrtecÖ aliÖ
paÖsiÖtoÖželite.ÖÖZaÖlažjoÖ

organizacijo,ÖvasÖprosi-
mo,ÖdaÖsvojoÖudeležboÖ
naÖdnevuÖodprtihÖvratÖ
sporočiteÖ naÖ telefon-
skoÖ številko:Ö 01 7509-
440, 030-299-618Ö aliÖ e-
-naslov:Ö miklavz1994@
gmail.com

VÖ pričakovanjuÖ
snidenja,ÖvasÖlepoÖpoz-
dravljamo.

Vodja vrtca 
Ljiljana Gomerčič, 

prof. in vzgojiteljice 
Miklavževega vrtca 


