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ÖÖ POST

ÖÖ DVE POTI

ÖÖ KULTURA IN VERA

ÖÖ DRUŽINA, 2. DEL

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 35, št. 2 
FEBRUAR 2015

PostÖ jeÖ čudovit,Ö
zatoÖ kerÖ namÖ BogÖ vÖ
svojemÖ usmiljenjuÖ
znovaÖ dajeÖ priložnostÖ
zaÖ spreobrnjenje.Ö Šti-
ridesetÖ dniÖ posebnihÖ
BožjihÖ milostiÖ inÖ pri-
praveÖ jeÖ trebaÖ zato,Ö
daÖ biÖ vstopiliÖ vÖ naj-
večjoÖ skrivnostÖ BožjeÖ
ljubezni,Ö smrtÖ JezusaÖ
naÖ križuÖ inÖ njegovoÖ
vstajenje,Ö kiÖ pomeniÖ
zmagoÖ nadÖ smrtjoÖ inÖ
našimiÖčloveškimiÖgre-
hi.Ö BogÖ nasÖ vabi,Ö daÖ
biÖvÖ temÖčasuÖvstopiliÖ

Post, čudovit čas

zÖ JezusomÖ naÖ potÖ du-
hovneÖ priprave,Ö kiÖ jeÖ
povezanaÖ zÖ molitvijo,Ö
miloščinoÖ inÖ postom.Ö
NaÖ tejÖ potiÖ svetujem,Ö
daÖpreberemoÖbesedi-
loÖ »Didahé«,Ö kiÖ izhajaÖ
izÖ tradicijeÖ cerkvenihÖ
očetovÖ izÖ prvihÖ stole-
tij,Ö koÖ soÖ biliÖ kristjaniÖ
vÖ rimskemÖ cesarstvuÖ
zeloÖ preganjani.Ö Bese-
diloÖ govoriÖ oÖ tem,Ö daÖ
seÖ moraÖ vsakÖ človekÖ
samÖ odločiti,Ö kateroÖ
potÖ najÖ izbere,Ö aliÖ potÖ
življenjaÖaliÖpotÖsmrti.Ö

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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Dve poti

Dve poti sta: pot 
življenja in pot smrti. 
Razloček med tema 
dvema potema pa je 
velik. To je pot življe-
nja: prvič, ljubi Boga, 
ki te je ustvaril; drugič, 
svojega bližnjega ka-
kor sam sebe. In česar 
nočeš, da bi kdo storil 
tebi, tudi ti drugemu 
ne delaj.

Nauk teh besed 
pa je tale: Blagosla-

vljajte tiste, ki vas pre-
klinjajo, in molite za 
svoje sovražnike in se 
postite za tiste, ki vas 
preganjajo. Kakšno 
zasluženje je, če ljubi-
te tiste, ki vas ljubijo? 
Ali ne delajo tega tudi 
pogani? Vi pa ljubite 
tiste, ki vas sovražijo 
in ne boste imeli so-
vražnika.

Zdrži se mesnih 
poželenj.

Če te kdo udari 
po desnem licu, mu 
nastavi še drugo in 
boš popoln. Ako ti kdo 
vzame plašč, mu daj 
še suknjo. Ako te kdo 
prisili eno miljo daleč, 
pojdi z njim dve. Ako 
ti kdo vzame, kar je 
tvoje, ne terjaj nazaj 
– tega tudi ne moreš. 
Daj vsakemu, ki te 
prosi in ne zahtevaj 
povračila. Oče namreč 
hoče, da se od njego-
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vih darov vsem daje. 
Blagor mu, kdor daje, 
kakor je ukazano – 
zakaj brezgrajen je. 
Gorje tistemu, ki spre-
jema; če seveda kdo 
sprejema, ker je po-
treben, bo brez kazni; 
če pa ni potreben, bo 
dajal odgovor, zakaj je 
vzel in čemu; ko pride 
v ječo, se bo preiskalo, 
kaj je storil; in ne bo 
prišel odondod, dokler 
ne bo plačal zadnjega 
beliča. Toda tudi to je 
rečeno: »Naj se spo-
ti miloščina v tvojih 
rokah, dokler ne spo-
znaš komu jo daš«.

Druga zapoved 
pa se glasi: Ne ubijaj, 
ne prešuštvuj, ne za-
peljuj dečkov, ne neči-
stuj, ne kradi, ne čaraj, 
ne zastrupljaj; ne uni-
čuj otroka v materi-
nem telesu in rojenega 
ne mori, ne želi blaga 
svojega bližnjega. Ne 
prisegaj po krivem, 
ne pričaj lažnivo, ne 
obrekuj, ne spominjaj 
se prizadetih krivic. 
Ne bodi dvoličen, ne 
v mislih, ne v besedi, 
smrtna past je namreč 
dvoličnost v besedi. 
Tvoja beseda ne bodi 

lažniva niti prazna, 
marveč prežeta z is-
krenostjo in resnobo. 
Ne bodi lakomen niti 
skop niti hinavski 
niti škodoželjen, niti 
ošaben. Ne delaj hu-
dobnih naklepov zo-
per svojega bližnjega. 
Ne sovraži nobenega 
človeka, marveč ene 
grajaj, za druge moli, 
še druge pa ljubi bolj 
kakor svoje lastno ži-
vljenje.

Sin moj, izogibaj 
se vsega slabega in 
vsega, kar mu je po-
dobno. Ne bodi nagle 
jeze, ker jeza vodi k 
uboju; ne bodi nevo-
ščljiv, niti prepirljiv 
niti strasten, ker iz vse-
ga tega izvirajo uboji. 
Sin moj, ne bodi poču-
ten, ker počutnost vodi 
v nečistost; ne govori 
umazano in ne preda-
jaj se poželjivim pogle-
dom, ker iz vsega tega 
se rode prešuštva. Sin 
moj, ne vedežuj, ker to 
vodi v malikovalstvo; 
ne bodi vdan čaranju, 
ne astrologiji in ne 
vraževernim očiščeva-
njem. Ne obračaj svo-
jega pogleda k temu 
in ne poslušaj, kajti iz 

tega se rodi malikoval-
stvo. Sin moj, ne bodi 
lažniv, ker laž vodi k 
tatvini; ne bodi lako-
men denarja, niti ne 
nečimrn, kajti iz vsega 
tega se rode tatvine. 
Sin moj, ne bodi go-
drnjav, ker to vodi k 
obrekovanju; ne bodi 
nadut in ne zloben, 
kajti iz vsega tega izvi-
ra natolcevanje.

Bodi krotak, ker 
krotki bodo deželo po-
sedli. Bodi potrpežljiv, 
usmiljen, brez hudo-
bije, miroljuben in 
dober. Ohranjaj z vso 
spoštljivostjo božje be-
sede, ki si jih slišal. Ne 
povišuj se in ne vedi 
se predrzno. Ne na-
vezuj svojega srca na 
visoke, ampak občuj 
s pravičnimi in poni-
žnimi. Kar se ti pripeti, 
sprejmi za dobro, ved-
oč, da se brez Boga nič 
ne zgodi.

Sin moj, kdor ti 
govori Božjo bese-
do, tega se spominjaj 
podnevi in ponoči in 
ga spoštuj kakor Go-
spoda; kjer se namreč 
oznanja gospostvo, 
tam je Gospod. Vsak 



4

FARNI LIST

dan išči družbo svetih, 
da se opreš na njihove 
besede. Ne delaj raz-
dora, marveč pomirjaj 
prepirljivce. Sodi pra-
vično; ne glej na ose-
bo, ko grajaš pregrehe. 
Ne dvomi, ali se bo ali 
se ne bo zgodilo kaj 
v tvoj prid. Ne steguj 
roke, da bi kaj dobil in 

ne umikaj je, ko je tre-
ba dati. Ako imaš kaj 
od dela svojih rok, da-
jaj odkupnino za svoje 
pregrehe. Ne pomišljaj 
se, ali bi dal ali ne in 
če daš, ne godrnjaj; 
spoznal boš namreč, 
kdo je, ki ti dobrotljivo 
povrača. Ne obračaj se 
od siromaka, ampak 

vse deli s svojim bra-
tom in ne govori, da je 
to tvoja lastnina, kajti 
če ste skupni v nemin-
ljivih rečeh, koliko 
bolj v minljivih. Ne 
odteguj roke od svoje-
ga sina ali svoje hčere, 
marveč od mladih nog 
jih uči strahu Božjega. 
Ne zapoveduj v jezi 
svojemu služabniku 
ali svoji dekli, ki upata 
v istega Boga, da ne 
bosta izgubila strahu 
pred Bogom, ki je nad 
vsemi. Ne prihaja na-
mreč klicati ljudi po 
zunanjosti, ampak ti-
ste, ki jih je Duh za to 
pripravil. Vi služabni-
ki, pa bodite pokorni 
svojim gospodarjem 
kot podobi božji v spo-
štljivosti in strahu.

Sovraži sleherno 
hinavščino in vse, kar 
ni Gospodu všeč. Ne 
odstopaj od Gospodo-
vih zapovedi, ampak 
drži se tega, kar si pre-
jel, ne da bi kaj doda-
jal ali odvzemal.

V svetem zboru 
se izpoveduj svojih 
grehov in ne začenjaj 
molitve z zlobno dušo.

To je pot življenja.
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Pot smrti pa 
je tale. Predvsem 
je zlobna in polna 
prekletstva: ubojev, 
prešuštev, poželenja, 
nečistosti, tatvin, ma-
likovanja, čaranja, 
zastrupljanja, ropov, 
krivih pričevanj, hi-
navščine, dvoličnosti, 
zvijačnosti, prevze-
tnosti, lakomnosti, 
nesramnega govorje-
nja, zavisti, nadutosti, 
ošabnosti, pomanjka-
nja slehernega strahu 
Božjega.

Tisti, ki hodijo 
po poti smrti, prega-

njajo dobre, sovražijo 
resnico, ljubijo laž, ne 
poznajo plačila pra-
vičnosti, se ne drže 
dobrega in ne pravič-
ne sodbe, niso čuječi 
za dobro, marveč za 
slabo; odtujeni so krot-
kosti in potrpežljivo-
sti, ljubijo nečimrnost, 
lovijo nagrade, nimajo 
srca za siromaka, se 
ne zmenijo za trpeče-
ga, ne poznajo svojega 
Stvarnika, morijo otro-
ke, uničujejo božjo 
stvar v materinem te-
lesu, se obračajo stran 
od stiskanega, zatirajo 

trpečega, zagovarjajo 
bogatine, krivično so-
dijo ubožce, so grešni-
ki skoz in skoz.

***

VÖtemÖčasuÖsvete-
gaÖpostaÖnamÖBogÖdajeÖ
priložnostÖ inÖ moči,Ö daÖ
biÖhodiliÖpoÖpotiÖživlje-
nja.Ö NajÖ nasÖ BogÖ vseÖ
blagosloviÖ inÖ podeliÖ
našemuÖ srcuÖ resničnoÖ
spreobrnjenje.

Rafael
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Na KaJ sMo LaHKo PoNosNi iN PoZoRNi …?

VečÖ dogodkov,Ö
kiÖ soÖ pomembniÖ
zaÖ našoÖ kulturnoÖ
(samo)zavest,Ö nasÖ
jeÖdosegaloÖvÖtehÖje-
senskihÖdneh.ÖOglej-
moÖ siÖ jihÖ naÖ kratkoÖ
samoÖnekaj.

NajprejÖsoÖčaso-
pisiÖ objaviliÖ vestÖ oÖ
podelitviÖ francoskeÖ
nagradeÖ zaÖ najbolj-
šoÖ tujoÖknjigoÖDragaÖ
Jančarja.Ö ZdiÖ se,Ö daÖ
tujciÖboljÖkotÖmiÖsamiÖ
poznajoÖ njegovoÖ pi-
sanje,Ö kiÖ dokazujeÖ
nujnostÖspoznavanjaÖ
kriterijaÖ lepote.Ö Nje-
govÖnagrajeniÖromanÖ
»ToÖnočÖsemÖjoÖvidel«Ö
problematiziraÖ zgo-
dovinskiÖ spominÖ inÖ
tudiÖpolpretekloÖslo-
venskoÖ zgodovino.Ö
MordaÖ romanÖ opi-
sujeÖtemačnoÖvzduš-
je,Ö aÖ vendarleÖ gaÖ šeÖ
zmerajÖ prevevataÖ
lepotaÖ inÖčlovečnostÖ
–ÖtakoÖÖjeÖzapisalÖAn-
draž.ÖKovač.

DragoÖ JančarÖ
imaÖ zaÖ saboÖ bogatoÖ
življenjskoÖ pot.Ö BilÖ
jeÖtudiÖtajnikÖSloven-

skeÖmaticeÖ inÖpred-
sednikÖ slovenskegaÖ
PENÖ kluba,Ö pred-
vsemÖpaÖ jeÖkritičenÖ
opazovalecÖ druž-
benihÖ razmerÖ inÖ jeÖ
zatoÖnaletelÖ tudiÖnaÖ
mnogaÖ nasprotova-
nja.

IzÖ letošnjegaÖ
»Nagovora«Ö AlojzaÖ
Rebule,Ö zapisanegaÖ
obÖ sprejemuÖ odli-
kovanjaÖ »ZlatiÖ redÖ
zaÖ zasluge«Ö povze-
mamo,Ö daÖ jeÖ kul-
turnikÖ neuvrščenÖ vÖ
sedanjeÖ duhovnoÖ
ozračje.Ö »PoÖ svojiÖ
intelektualniÖ narav-
nanostiÖ seÖ RebulaÖ
vključujeÖ vÖ tistiÖ
žlahtni,ÖmiselniÖtok,Ö
kiÖ greÖ odÖ PlatonaÖ
prekÖ AvguštinaÖ doÖ
Newmana.Ö PolegÖ
razumaÖ priÖ njemÖ
vselejÖ spregovoriÖ
tudiÖsrce«,ÖjeÖoÖnjemÖ
zapisalÖ kardinalÖ
FrancÖ Rode.Ö Pogo-
stoÖ zÖ jasnoÖ besedoÖ
inÖsÖhrabrostjoÖmisliÖ
odgovarjaÖ naÖ vpra-
šanja,Ö zakajÖ verujeÖ
vÖ Boga.Ö JasnaÖ jeÖ

njegovaÖ opredelitevÖ
pojmov,Ö kotÖ soÖ slo-
venstvo,Öjezik,Ökultu-
raÖinÖPrimorska.

ZanjÖ jeÖ sloven-
stvoÖ neomajno,Ö aÖ
neÖ nacionalističnaÖ
pripadnost.Ö JezikÖ
malegaÖ narodaÖ muÖ
pomeni,Ö daÖ seÖ znaÖ
mladiÖ kmečkiÖ jezikÖ
povzdignitiÖ doÖ kra-
ljevskegaÖ veličan-
stva,Ö koÖ jeÖ prebiralÖ
prevodeÖ OtonaÖ Žu-
pančičaÖinÖbralÖmisliÖ
SrečkaÖ Kosovela.Ö
KulturiÖ niÖ priznalÖ
monopolaÖ zaÖ velikeÖ
narode,ÖampakÖ joÖ jeÖ
imelÖzaÖpravicoÖvsehÖ
človeškihÖbitij.Ö

NazadnjeÖ opo-
zarjaÖtudiÖnaÖPrimor-
skoÖ kotÖ organskoÖ
povezanoÖ deželoÖ zÖ
matičnoÖ domovino.Ö
ŽeliÖ siÖ tudiÖ to,ÖdaÖbiÖ
svojÖugledÖgradiliÖnaÖ
svojiÖ civilizacijskiÖ
inÖ kulturniÖ evropskiÖ
podobi.Ö

ŠeÖ obÖ dogodkuÖ
»škofovskoÖ posveče-
njeÖvÖLjubljani«ÖkažeÖ
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spregovoritiÖ naÖ pra-
znikÖ KristusaÖ kraljaÖ
vesoljstva.Ö VÖ nedeljoÖ
23.Ö novembraÖ obÖ 15.Ö
uriÖ jeÖ biloÖ vÖ ljubljan-
skiÖstolniciÖmedÖslove-
snoÖ svetoÖ mašoÖ ško-
fovskoÖ posvečenjeÖ
inÖ umestitevÖ novegaÖ
nadškofaÖ metropolitaÖ
msgr.Ö StanislavaÖ Ö Zo-
retaÖOFM.ÖZaÖvseÖnasÖ
dolgoÖpričakovanÖdo-
godek.Ö SpominjamoÖ
seÖ gaÖ vÖ molitvi,Ö kiÖ joÖ
boÖ povsemÖ tem,Ö karÖ

jeÖ inÖ šeÖ doživljaÖ
našoÖ Cerkev,Ö šeÖ
posebnoÖpotreben.Ö
OÖ njemÖ boÖ gotovoÖ
šeÖ velikoÖ napisa-
nega.Ö ŠeÖ posebnoÖ
pozornoÖ bodoÖ naÖ
vsakÖ njegovÖ korakÖ
paziliÖvsi,ÖkiÖsicerÖsÖ
CerkvijoÖnisoÖpove-
zani.

NajÖ siÖ šeÖ samÖ
dovolimÖ zapisatiÖ
»vtis«,ÖkiÖmeÖhrabriÖ
poÖ vsemÖ doÖ sedajÖ
prebranemÖinÖsliša-

nem.ÖŽelimÖsi,ÖdaÖseÖ
bodoÖ uresničileÖ nje-
goveÖ besede.Ö »RadÖ
biÖ ostalÖ preprost.ÖÖ
FrančišekÖ jeÖ bilÖ pre-
prostÖ odprtÖ človek.Ö
VsakÖ jeÖ lahkoÖ prišelÖ
doÖnjega.ÖToÖbiÖželelÖ
tudiÖsamÖvÖškofovskiÖ
službi«Ö (Družina,Ö
novemberÖ 2014).Ö
KotÖ človekÖ vÖ meniÖ
vzbujaÖ zaupanje,Ö šeÖ
več,Ö prepričanje,Ö daÖ
boÖvÖnašiÖCerkviÖza-
velÖsvežÖveter,ÖkiÖboÖ
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s 46. seJe ŽPs

NaÖ zadnjiÖ sejiÖ
ŽPSÖ jeÖ g.Ö župnikÖ po-
dalÖ župnijskoÖ statisti-
koÖzaÖletoÖ2014.

OÖ delovanjuÖ
DomaÖ MarijeÖ inÖ Mar-
teÖ vÖ letuÖ 2014Ö jeÖ po-
ročalaÖ vodjaÖ domaÖ
inÖ njegovaÖ predstav-
nicaÖ vÖ ŽPSÖ LeonidaÖ
Župančič.ÖDomÖjeÖbilÖ
vseÖ letoÖ polnoÖ zase-
den.Ö VÖ domuÖ jeÖ 73Ö
stanovalcev,Ö 5Ö mo-
škihÖ inÖ 68Ö žensk,Ö inÖ
43Ö zaposlenih.Ö LaniÖ
jeÖ umrloÖ 19Ö oskrbo-
vancev,Ö tolikoÖ soÖ jihÖ
tudiÖnaÖnovoÖsprejeli.Ö
ŽupnijaÖvÖnajemÖdajeÖ
tudiÖprazneÖsobeÖ(va-
rovanaÖ stanovanja),Ö
vÖ domuÖ pripravljajoÖ
kosilaÖtudiÖzaÖzunanjeÖ
odjemalce.

OÖ delovanjuÖ Mi-
klavževegaÖ vrtcaÖ jeÖ
poročalaÖ LjiljanaÖ Go-
merčič,ÖvodjaÖvrtcaÖinÖ
vÖŽPSÖpredstavnicaÖteÖ
ustanove.Ö VÖ vrtcuÖ jeÖ
65Ö otrok.Ö ImajoÖ pro-
storÖzaÖšeÖenoÖskupi-
noÖinÖbiÖlahkoÖsprejeliÖ
šeÖ 18Ö doÖ 25Ö otrok.Ö
TrudiliÖseÖbodo,ÖdaÖseÖ

vÖobčiniÖboljÖpredsta-
vijo,ÖvÖtaÖnamenÖbodoÖ
nastopiliÖtudiÖnaÖGre-
gorjevemÖsejmu.

NaÖdrugoÖpostnoÖ
nedeljo,Ö 1.Ö marcaÖ
2015,Ö bodoÖ volitveÖ
novihÖ članovÖ ŽPS.Ö
ŽupnijskiÖ pastoralniÖ
svetÖjeÖžupnikovoÖpo-
svetovalnoÖ inÖ delov-
noÖ telo,Ö kiÖ preučuje,Ö
načrtuje,Ö spremljaÖ
inÖ preverjaÖ izvajanjeÖ
pastoralnegaÖ delaÖ vÖ
župniji.ÖSestavljajoÖgaÖ
izvoljeniÖ člani,Ö članiÖ
poÖslužbeniÖdolžnostiÖ
inÖ članiÖ imenovaniÖ
naÖ predlogÖ župnika.Ö
MandatÖ trajaÖ petÖ let.Ö
LetosÖbomoÖvoliliÖ se-
demÖnovihÖčlanov.ÖNaÖ
volilnihÖlistihÖbodoÖžeÖ
napisaniÖ kandidati,Ö
vsakÖ volivecÖ paÖ boÖ
lahkoÖ dodalÖ šeÖ kan-
didataÖ poÖ svojemÖ iz-
boru.ÖVoliliÖbomoÖpoÖ
obehÖ svetihÖ mašah,Ö
glasovniceÖ soÖ bodoÖ
oddaleÖ takoj.Ö FaraniÖ
steÖ vabljeni,Ö daÖ pre-
misliteÖ oÖ svojihÖ kan-
didatihÖ inÖ seÖ volitevÖ
udeležite.

Petra Rok

vÖ vernihÖ občestvihÖ
prinašalÖ inÖ utrjevalÖ
osebnoÖ veroÖ inÖ Ö ži-
vljenjeÖ vÖnjej.Ö DaÖ seÖ
bomoÖzavedliÖizziva:Ö
»ČeÖ jeÖkdoÖžejenÖnajÖ
prideÖ kÖ meniÖ inÖ najÖ
pije,ÖdaÖseÖbomoÖna-
mestoÖ pozunanjeneÖ
pripadnostiÖ terÖ pa-
storaleÖ servisiranjaÖ
obredovÖ Ö inÖ aktiviz-
maÖ vrniliÖ kÖ izviromÖ
…«Ö (glejÖ PriditeÖ inÖ
poglejteÖstr.Ö28).

ŠeÖ nekajÖ meÖ
hrabri:Ö nevsiljivaÖ
odločenostÖ papežaÖ
Frančiška,Ö koÖ slediÖ
spoznanju,ÖdaÖseÖpotÖ
kÖ BoguÖ imenujeÖ po-
nižnost.ÖToÖnajdemoÖ
tudiÖsicerÖpriÖljudeh,Ö
kiÖ soÖ jihÖ spraševali,Ö
kajÖ jimÖ jeÖpriÖBergo-
glijuÖnajboljÖvšečÖod-
govorili:Ö »SkromnostÖ
inÖponižnost.«

InÖ taÖ »vtis«Ö miÖ
dajeÖ tudiÖ noviÖ po-
svečeniÖ nadškofÖ
StanislavÖZoreÖOFM.Ö
ZaupajmoÖ vÖ močÖ
molitve.

Pavel Mihevc
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GovoriliÖ smoÖ oÖ
tem,Ö daÖ jeÖ ideologijaÖ
spolaÖdanesÖnajvečjaÖ
sovražnicaÖkrščanskeÖ
družineÖinÖnjenihÖvre-
dnot.Ö DaÖ biÖ boljeÖ ra-
zumeli,ÖodÖkodÖizhajaÖ
taÖnevarnaÖideologija,Ö
kiÖ danesÖ prodiraÖ vÖ
šole,Ö jeÖ trebaÖ nekoli-
koÖpokukatiÖvÖevrop-
skoÖ zgodovinoÖ idej.Ö
PoÖ koncuÖ srednjegaÖ
vekaÖ seÖ jeÖ EvropaÖ
znašlaÖ vÖ renesansi,Ö
koÖ jeÖ prišloÖ doÖ ogro-
mnegaÖ duhovnegaÖ
preobrata:Ö prejÖ jeÖ bilÖ
vÖ središčuÖ BogÖ (teo-
centrizem),Ö odtlejÖ paÖ
čedaljeÖ boljÖ človekÖ
(antropocentrizem).Ö
VÖ 17.Ö stoletjuÖ žeÖ priÖ
francoskemÖ filozofuÖ
DescartesuÖ vidimoÖ
radikalneÖ posledi-
ce,ÖsajÖ jeÖ taÖčloveškoÖ
mišljenjeÖ postavilÖ zaÖ
počeloÖvsegaÖ(njegovÖ
slovitiÖ izrekÖ seÖ glasi:Ö
»Mislim,ÖtorejÖsem«).ÖSÖ
temÖjeÖbilaÖodprtaÖpotÖ
racionalizmuÖ (meri-
loÖ vsegaÖ jeÖ človeškiÖ
razum),Ö kiÖ seÖ jeÖ raz-
mahnilÖ vÖ razsvetljen-

stvuÖ inÖ vplivalaÖ tudiÖ
naÖcerkvenoÖteologijoÖ
(tomizem).Ö Tehnolo-
škiÖ razvojÖ jeÖ šeÖ boljÖ
okrepilÖveroÖvÖrazum,Ö
sajÖ seÖ jeÖ iluzija,Ö daÖ
lahkoÖ človekÖ doseže,Ö
vseÖkarÖhoče,ÖšeÖboljÖ
razpasla.Ö PojavilaÖ seÖ
jeÖ novaÖ razlagaÖ nara-
veÖ inÖ naravnegaÖ za-
kona.ÖČedaljeÖvečjiÖjeÖ
bilÖodpadÖodÖvereÖ inÖ
moralniÖ relativizemÖ
(mejaÖ medÖ dobrimÖ
inÖzlimÖseÖruši).ÖTakoÖ
seÖ vzpostaviÖ dogma,Ö
daÖobjektivnaÖresnicaÖ
večÖ neÖ obstajaÖ inÖ daÖ
jeÖzatoÖvseÖstvarÖdruž-
benegaÖdogovora.ÖNaÖ
nekiÖ načinÖ obstajaÖ

samoÖtisto,ÖzaÖkarÖseÖ
miÖodločimo,ÖdaÖ je.Ö
ČeÖseÖodločimo,ÖdaÖ
jeÖ evtanazijaÖ nekajÖ
dobrega,Ö potemÖ jeÖ
toÖresnica.ÖČeÖseÖod-
ločimo,Ö daÖ jeÖ splavÖ
dober,Ö potemÖ jeÖ toÖ
res.ÖToÖ jeÖbistvoÖre-
lativizma,ÖzaÖkatere-
gaÖ mnogiÖ trdijo,Ö daÖ
jeÖ temeljÖ demokra-
cije.Ö SeÖpravi,ÖdaÖ jeÖ
resnicaÖsamoÖto,ÖkarÖ
seÖ večinaÖ nekegaÖ
narodiÖodloči,ÖdaÖjeÖ
resnica.

DrugÖ izvorÖ
teorijeÖ spolaÖ jeÖ
marksizem.Ö MarxÖ
jeÖ govorilÖ oÖ deluÖ

s 46. seJe ŽPs dRuŽiNa, NaJBoLJ oGRoŽeNa stvaRNost  (2. deL)



10

FARNI LIST

inÖ človekovemÖ od-
tujevanju.Ö To,Ö daÖ
obstajataÖdvaÖspola,Ö
moškiÖ inÖ ženska,Ö jeÖ
prvaÖ oblikaÖ odtuje-
vanjaÖ človeka,Ö sajÖ
medÖmoškimÖinÖžen-
skoÖ obstajaÖ delitevÖ
delaÖ(moškiÖopravljaÖ
»moško«Ö delo,Ö Ö žen-
skaÖ »žensko«)Ö inÖ toÖ
juÖ odtujujeÖ drugÖ odÖ
drugega.Ö KerÖ paÖ seÖ
toÖ odtujevanjeÖ naj-
boljÖ kažeÖ vÖ družini,Ö
jeÖ trebaÖ samoÖ dru-
žinoÖ ukiniti.Ö Kako?Ö
PrekÖrevolucije.ÖKerÖ
jeÖ zaÖ MarxaÖ bistvoÖ
človekaÖ vÖ tem,Ö daÖ
lahkoÖsamÖsebeÖpro-
izvaja,Ö ustvarjaÖ (kotÖ
človekÖ tehnike),Ö jeÖ
trebaÖ presečiÖ tra-
dicionalnoÖ delitevÖ
spola,ÖkarÖpaÖsevedaÖ
pomeniÖtudiÖpresečiÖ
družino.Ö

ŠeÖ boljÖ uniču-
jočÖ jeÖ t.Ö i.Ö gnostičniÖ
izvorÖideologijeÖspo-
la.Ö Gnoza,Ö kiÖ seÖ jeÖ
pojavilaÖ žeÖ vÖ prvihÖ
stoletjihÖ krščanstva,Ö
jeÖ vplivalaÖ naÖ mno-
geÖ strujeÖ vÖ zahodniÖ
zgodovini.Ö DanesÖ
njenÖ vplivÖ lahkoÖ
prepoznamoÖ vÖ mar-

ksizmu,Önacizmu,Öfemi-
nizmu,Ö teorijiÖ spolovÖ
inÖ neÖ nazadnjeÖ tudiÖ vÖ
prostozidarstvu.Ö KajÖ
pravzapravÖ jeÖ gnoza.Ö
BistvenoÖ zaÖ gnostičniÖ
svetovniÖnazorÖjeÖneka-
kšnaÖ delitevÖ naÖ »črnoÖ
inÖbelo«,ÖobstajaÖ»dobriÖ
bog«Ö inÖ »zliÖ bog«.Ö SvetÖ
najÖbiÖustvarilÖ»zliÖbog«Ö
–ÖtorejÖjeÖkrščanskiÖBogÖ
kotÖ stvarnikÖvÖ temeljuÖ
zaÖ gnostikeÖ hudobenÖ
–,ÖsajÖvidimo,ÖkolikoÖjeÖ
naÖtemÖsvetuÖtrpljenja,Ö
vojn,Ö bolezniÖ itn.Ö BogÖ
jeÖ taÖ svetÖ ustvarilÖ sla-
bo.ÖTudiÖteloÖjeÖzatoÖne-
kajÖzlega,ÖjeÖječaÖduše,Ö
izÖ katereÖ seÖ jeÖ trebaÖ
rešiti.Ö GnostikiÖ trdijo,Ö
daÖobstajaÖnekoÖskritoÖ
spoznanje,Övedenje,ÖkiÖ
gaÖ poznaÖ samoÖ elita,Ö
kiÖlahkoÖedinoÖčlovekaÖ
odreši.Ö DoÖ tegaÖ spo-
znanjaÖ seÖ težkoÖ pride,Ö
bodisiÖ prekÖ razsve-
tljenjaÖ aliÖ paÖ prekÖ po-
sebnihÖ obredov,Ö tudiÖ
orgij.Ö ToÖ spoznanjeÖ jeÖ
vsekakorÖ pridržanoÖ
samoÖ peščiciÖ ljudiÖ inÖ
njimÖjeÖzaradiÖtegaÖspo-
znanjaÖ vseÖ dovoljeno.Ö
Pomislimo:Ö HitlerÖ jeÖ
bilÖtakÖgnostik,Önadčlo-
vek,ÖkiÖmuÖ jeÖbiloÖvseÖ

dovoljeno;Ö hotelÖ jeÖ
uvestiÖ novÖ svetovniÖ
red,ÖkiÖbiÖbilÖpopoln,Ö
vÖ njemÖ »nečiste«Ö inÖ
»nepopolne«Ö raseÖ ni-
majoÖ kajÖ iskati,Ö zatoÖ
jihÖ jeÖ trebaÖ uničiti.Ö
IzbranecÖ lahkoÖ torejÖ
mirnoÖ uporabiÖ tudiÖ
silo.Ö KrščanstvoÖ je,Ö
toÖ jeÖ povsemÖ jasno,Ö
dalečÖ odÖ tega.Ö KajtiÖ
svetÖ jeÖ dober,Ö kerÖ gaÖ
jeÖ ustvarilÖ Bog.Ö PravÖ
takoÖ vÖ krščanstvuÖ niÖ
nobenegaÖposebnegaÖ
znanja,Ö kiÖ biloÖ samoÖ
poÖ sebiÖ odrešenjsko.Ö
DaÖ biÖ seÖ lahkoÖ reši-
li,Ö jeÖ potrebnaÖ vera,Ö
veraÖ vÖ BogaÖ inÖ seve-
daÖ dobraÖ dela.Ö TudiÖ
niÖkrščanstvoÖpridrža-
noÖnekiÖkasti,Ö izbran-
cem,ÖampakÖjeÖzaÖvseÖ
ljudi.ÖTeorijaÖspolaÖ jeÖ
torejÖgnostičnaÖnatan-
koÖvÖ tem,ÖkerÖgovori,Ö
daÖBogÖniÖdober;ÖdaÖjeÖ
naredilÖnarobe,ÖkerÖjeÖ
ustvarilÖ (samo)Ö dvaÖ
spola.ÖKajtiÖdanesÖnasÖ
hočejoÖ prepričati,Ö daÖ
obstajaÖ(najmanj)ÖpetÖ
spolov:Ö moški,Ö žen-
ska,Ö gej,Ö lezbijkaÖ inÖ
transgender.

(Se nadaljuje.)
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖinÖSocialnegaÖtednaÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

NIKOLI NI BILO LAHKO BITI SLOVENEC 

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

Predaval bo dr. Stane Granda.

Vsi narodi, ki imajo svoje države, ki so bile Slovencem ideal ob osa-
mosvojitvi, so do njih prišli preko znoja in krvi ter več desetletnega napre-
zanja več generacij. Našo smo dobili razmeroma hitro, kar pa ne pomeni, 
da ta nima svoje cene. Zato je težko razumeti vsesplošno jamranje nad 
državo, ki je danes edino, v čemer smo si Slovenci enotni. Slovenska dr-
žava ni v zraku. Nanjo vplivajo tako domače kot mednarodne razmere. 
Če zadnjih skoraj ne moremo spreminjati, pa smo samo mi in nihče drug 
odgovorni za domače. Ravnanje Slovencev ob vsakokratnih volitvah nam 
dokazuje, da se moramo tudi politično izobraževati in tako zoreti za »slo-
vensko Švico«. Star pregovor pravi: »Brez muje se še čevelj ne obuje!« Ko 
bomo to dojeli in postali odgovornejši, se bodo razmere začele spreminjati 
na boljše. Slovenci potrebujemo skupno znanje, delo in odgovornost, ne 

pa nove obraze. Pristajanje na njih je beg pred lastno odgovornostjo

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.

doBRota NaŠiH FaRaNov

LetoÖseÖjeÖizteklo,Ö
pravÖ takoÖ tudiÖ našaÖ
akcijaÖ zbiranjaÖ hraneÖ
vÖ cerkvi.Ö DragiÖ Lo-
gatčaniÖ resÖ steÖ imeliÖ
odprtoÖ srceÖ inÖ dlani.Ö
ZbraliÖsmoÖvelikoÖhra-
ne,ÖtakoÖdaÖsmoÖlahkoÖ
obdariliÖokoliÖ70Ödru-
žin.ÖOtrociÖsoÖbiliÖnaj-
boljÖ veseliÖ sladkarij,Ö
katerihÖ resÖ niÖ manj-
kalo.Ö PolepšaliÖ smoÖ
praznikeÖ tudiÖ zÖ rozi-
nami,ÖmokoÖinÖorehi,Ö
sÖ katerimiÖ soÖ pridneÖ
gospodinjeÖ spekleÖ
okusnoÖ potico,Ö daÖ jeÖ

biloÖ družinskoÖ pra-
znovanjeÖšeÖslajše.

HvalaÖvamÖdragiÖ
farani.Ö LepoÖ jeÖ biloÖ
vseÖ toÖdelitiÖsÖ tistimi,Ö
kiÖ razumejoÖ stiskoÖ
drugihÖ inÖ pomagajoÖ
priÖ tem,Ö daÖ soÖ vrečeÖ
sÖhranoÖkolikorÖtolikoÖ
enake.ÖTudiÖzÖevriÖsteÖ
nekateriÖ pomagali,Ö
takoÖ daÖ seÖ boÖ lahkoÖ
plačalaÖ tudiÖ kakšnaÖ
položnica.

ZÖ novimÖ letomÖ
paÖ siÖ tudiÖ miÖ želimoÖ
inÖ nadejamoÖ novihÖ
pridnihÖ rok,Ö sajÖ samiÖ

nismoÖ večÖ takoÖ mla-
di.Ö MogočeÖ siÖ jeÖ kdoÖ
žeÖ zadal,Ö daÖ boÖ kdajÖ
kajÖ dobregaÖ naredilÖ
zaÖ drugega,Ö zatoÖ jeÖ
zdajÖpriložnost,ÖdaÖseÖ
pridružiÖ našiÖ skupiniÖ
KARITASÖinÖtudiÖsamÖ
vidiÖinÖokusi,ÖkakoÖjeÖ
lepoÖ dobroÖ delitiÖ zÖ
drugimi.Ö SÖ temÖ tudiÖ
samiÖ sebeÖ bogatimo,Ö
saj,Ö kotÖ praviÖ rek,Ö
kdorÖ radÖ da,Ö dvakratÖ
da.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Hvala!

Skupina KARITAS


