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Angel jim je rekel: »Ne čudite se!
Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil
je obujen. Ni ga tukaj.
Poglejte kraj, kamor
so ga položili. Toda
pojdite in povejte
njegovim učencem
in Petru: ›Pred vami
pojde v Galilejo; tam
ga boste videli, kakor
vam je rekel.‹« (Mr
16)

Podobno kot učenci
po smrti Jezusa ne
vemo, kaj bo z nami?
Kristus nas ni pustil v
situaciji brez izhoda.
V to noč trpljenja je
zasijala luč vstajenja.
Samo vstali Jezus
ima moč spremeniti naše življenje! Za
praznike vam želiva,
da bi vstopili v to velikonočno skrivnost z
vero, da je Kristus že
premagal našo smrt
in nemoč in da prihaja, da bi napolnil
naše srce z veseljem.

Lahko se zgodi,
da se znajdemo v
življenjskem trenutku, ko ni več upanja.
Vsi naši načrti so
Blagoslovljene
uničeni, naši najbliž- velikonočne prazniji so nas zapustili, ke.
doživljamo
strah,
Župnik Janez in
praznino, depresijo,
kaplan Rafael
trpljenje,
bolezen.
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BERIMO IN O PREBRANEM TUDI RAZMIŠLJAMO
čas, časnik za družbo so Finžgar, Jalen in
in kulturo v prilogi drugi. Ali res? Takšno
Družine.
mnenje je zapisala
V rubriki »Jezik mlajša izobražena slome srbi« so bile napi- venistka. Vljudno jo
sane besede vredne je zavrnil Janez Dular.
razmisleka. Med za- Hvala! Dodam naj le
pisanimi je omenjeno to, da kot član »osivetudi to, da jezika »sta- le« generacije težko
rejših« menda mlajši sprejemam samo »twine razumejo več. Zato tanje«, internet, bloge
je morda nepotrebno in še kaj, ko na tak
Zato berem, tudi prebirati stare »Ve- način obveščajo ljudi
npr. tednik Slovenski černice« ali pisce kot z vedno novimi šte-

»Misel dela človeka velikega,« je
zapisal Blaise Pascal,
znani matematik in
mislec, v delu Misli
(Mohorjeva Družba,
Celje 1999). Njegovo
delo navadno označujejo kot apologijo krščanstva (obramben
spis, zagovor, utemeljitev)
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vilnimi informacijami,
tistimi, ki jih želijo vsiliti, da bi jih sprejeli
brez razmišljanja.

v enem: v pričakovanju dejanske sprave.
»Besede za današnji
čas, ki so vredne prePa so še drugač- misleka.«
na razmišljanja in branja, samo čas si moraDrugo prijetno
mo vzeti zanje.
misel prinaša prepriPrijetno sem bil
presenečen, ko sem
pred kratkim prebiral
»Rokove
prepade«,
zapis našega rojaka
Mirka Zupančiča, znanega kulturnega delavca. Omenjeno delo
prizadeto opisuje življenje v našem kraju
v času druge svetovne vojne in po njej.
Preseneča umirjenost
opisovalca težkih, vse
prevečkrat sovraštva
polnih dni, ki jih je kot
žrtev z maščevanjem
prežete povojne miselnosti na svoji koži
občutil tudi sam. Še
posebno za naš čas
vzpodbudna je misel:
»Živim v obupno praznem prostoru, kolobarim sredi vprašanj
in dvomov. Če naj
ima objava vseh teh
stvari sploh kakšen
smisel, ga vidim samo

»Cvetkovi Cilki«. Zato
me tudi Jalnovo pisanje nagovarja k kulturi odpuščanja. To pa
je najbolj Kristusova
kultura, kot je zapisano v Slovenskem pastoralnem načrtu.

čljivo napisano mnenje o Janezu Jalnu.
»Trop brez zvoncev«.
Med vojno je ta knjiga izšla v Slovenčevi
knjižnici. Ena sama
lepota. Prebral sem
jo na dušek. Morda je
kak cenzor zavohal,
da vsa stvar diši po
naši zemlji. Jalnovo
knjigo so po vojni
ponatisnili. Me nič ne
briga, če jo kritiki gledajo bolj zviška, kot
drugorazredno, »večerniško« pisanje. Res
je tudi, da kar precejšnji del naših kritikov
išče v literaturi bolj
ideje kot lepoto.

Vse naše dostojanstvo je torej v
misli, je zapisal B. Pascal. Trudimo se, da
bomo mislili ob vsem
prebranem s svojo
glavo.

Vendar me Jalen
s preprostim ljudem
namenjeno besedo
tudi danes nagovarja k potrpežljivemu
sprejemanju
drug
drugega in k odpuščanju, kot to pove v

Razmišljajmo
tudi mi o vsem, kar
srečujemo in o vsem,
kar morda le preberemo.

O razmišljanju
p. Edvarda Kovača
v Dragi (Družina 37,
2009), med drugim
preberemo, da je sodobni vernik iskalec
in romar, da je postmoderni kristjan, ki
ne odklanja Cerkve
(cerkvene hierarhije), ko gre za moralne
predpise, toda teh ne
sprejema več nekritično.

Pavel Mihevc
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DRUŽINA – NAJBOLJ OGROŽENA STVARNOST (4. del)

Vprašamo
se
lahko, zakaj je ideologija spola, ki je
tako očitno protinaravna, danes za
mnoge čedalje bolj
prepričljiva. Nekemu fantu, ki o sebi
pravi, da se doživlja
kot žensko, čeprav
je moškega spola,
družba danes govori:
»Ni problema, pojdi
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in se daj operirati.«
Neverjetno! Njegov
psihološki problem
se nenadoma ne
rešuje več psihološko, s psihologijo,
ampak s kirurgijo.
Danes se ta svet ima
za tako pametnega,
da ne več, kakšna je
razlika med psihologijo in kirurgijo. To
je nekaj pošastnega.

Vendar čeprav si npr.
neki fant da spremeniti spol, se da operirati, jemlje razne hormone itd., resnica
ostaja, da je njegovo
telo še vedno moško,
če pogledamo njegove gene kjer koli v
telesu, je moški. Genskega zapisa se ne da
spremeniti.
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Kam vodi spremenitev spola, nam
jasno kaže znameniti
eksperiment, ki so
ga naredil v Ameriki.
Neki zdravnik John
Money, ki je bil eden
izmed
utemeljitelj
ideologije spola, je
dobil »v roke« enojajčna dvojčka, ki
sta leta 1965 rodila v
Kanadi. Ime jima je
bilo Bruce in Brian.
Po neuspeli operaciji
obreze, je bil Brucov
spolni ud nepovratno
poškodovan.
Starša sta se zatekla
po pomoč k dr. Moneyu. Ta pa je predlagal, da bi bilo treba poskusiti Bruca
vzgajati kot deklico.
Starša sta pristala na
to in Bruce je prestal
več operacij in hormonskih terapij in
tako postal deklica,
zdaj z imenom Brenda. Dr. Money je zadovoljen, nadzira situacijo in piše o tem
znanstvene članke,
kaj se dogaja. A kaj
se zgodi? Pri trinaj-

stih letih se Brenda
(v deklico operirani
in vzgojeni Bruce)
upre. Noče več hoditi k dr. Moneyu. Pri
štirinajstih letih nato
izve, kaj se mu je zgodilo, namreč da se je
rodil kot deček in da
so ga spremenili v
deklico. In zdaj hoče
postati spet fant:
spremeni si ime v
David in se podvrže
mnogim operacijam.
Leta 1990 se poroči z
žensko in posvoji tri
otroke. Izgleda, da je
zdaj vse vredu. Toda
ni! Ta zgodba nima
srečnega konca. Najprej naredi samomor
Brucov brat Brian,
dve leti za njim se
ubije tudi Bruce oz.
David. Dr. Money pa
nadaljuje svojo bleščečo kariero, nazadnje celo zagovarja
pravice pedofilov. Ta
eksperiment jasno
kaže na to, da ima
človek po naravi svoje telo, ki mu je dodeljeno ob spočetju.
Od spočetja smo ali

moški ali ženske. Posegati v ta Božji načrt
ima nepredvidljive
uničujoče posledice.
Problem je seveda v tem, da smo
v zahodni civilizaciji
zgubili zavest o Bogu
Stvarniku. Biološki
(sex) in družbeni
spol (gender) torej
nikakor niso dve
različni, nepovezani
kategoriji, kot trdi
gender teorija, ampak sta neločljivo povezana, sta dva momenta edinstvenega
načrta in poklica. In
tudi med kristjani bi
bilo manj težav, ko
bi imeli dovolj ponižnosti, da bi se bolj
seznanili s teologijo
telesa, ki jo je razvijal sv. Janez Pavel
II. Jasneje bi videli,
kakšen pomen ima
človeška spolnost v
luči Božjega načrta
za odrešenje vsakega
človeka.
(Se nadaljuje.)
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SVETI KRST V SILI

Vera, ki jo dobimo
od staršev, je dragoceni
dar. V rani mladosti se
tega zelo malo zavedamo. Ko pa se znajdeš v
stiski, ko si nemočen, ko
iščeš poti, se spomniš
na Boga. Pred davnimi
leti, ko se o veri v Boga
ni smelo javno govoriti,
sem se zaradi predčasnega poroda znašla
v porodnišnici. Rodila
sem z osmimi meseci
nosečnosti. »Za vašega
otroka pa ne garantiram, da bo preživel.
Slabo diha, ima slab
krvni obtok,« mi je rekla
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zdravnica. V meni je
bila nepopisna žalost.
Krstiti ga moram, sem
sklenila. Toda kako?
Časi so bili nenaklonjeni temu. Bala sem
se, da bi me bolniško osebje zavrnilo,
ali celo žalilo. Med
sestrami sem iskala
obraz, da bi ugotovila, katera mi bo pomagala. Na verižici ene
sem opazila križec, ko
se je sklonila in prinesla sosedi na posteljo
otroka. (moj je bil pod
kisikom). Čakala sem
jo na hodniku in ji

izrazila željo. »Sem ga
že,« mi je potiho rekla
in odhitela. V meni se
je naselil mir. Bogu
sem izročila vse v nadaljnjo usodo. Kljub
temu, da je potem zbolel še za zlatenico in so
mu menjali kri je preživel. Janez Janžeković
je nekoč zapisal: Bodi
dober! Stori vse, kar
moreš, da bodo srečni
vsi, ki prideš z njimi v
stik. Bodi sonce! Ta sestra je to bila.
T. M.
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Aleluja, Gospod je res vstal, srečal sem ga
ali Seminar za izlitje Svetega Duha

Ko po   trpljenju
zasije upanje zaradi
Gospodovega vstajenja, se razveselimo,
pojemo, stiskamo roke.
A veselje hitro mine,
če ni vsakodnevnega
negovanja duše, ki se
hrani z navzočnostjo
Duha. Človek sam je
šibko bitje, zato se družimo, veselimo, pričujemo in opogumljamo,
ko vidimo, kakšne velike stvari dela danes Jezus v naših življenjih.
Srce postane goreče
in vneto tako kot pri
onih dveh učencih, ki

sta bila po velikem
petku razočarana in
obupana. Pa se jima
je pridružil Popotnik,
ki jima je prisluhnil,
pihnil v žerjavico
upanja in nenadoma
sta spoznala: Gospod
je vstal in se nama
pridružil! Vesela sta
stekla pričevat o Gospodu, ki živi.
Naše Molitveno
občestvo Jezusovega
srca bo zato medse
povabilo take pričevalce, ki bodo povedali, kako je Gospod

nepričakovano spremenil njihova življenja. Dotaknil se jih je
tako močno, da želijo
spregovoriti tudi nam
in nas opogumiti. Zato
vas vabimo na seminar
za izlitje Svetega Duha,
ki bo prvič potekal v
Logatcu, in sicer od 12.
4. 2015 do 17. 5. 2015.
Seminar je sestavljen iz šestih zaporednih nedeljskih srečanj, ki tvorijo celoto,
zato priporočamo, da
ste prisotni na vseh.
Vsako srečanje obsega
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slavljenje (petje z glasbeno skupino), nagovor, pričevanje in delo v manjših skupinah. Vsako nedeljo pričnemo ob 19. uri in zaključimo ob 21. uri v
Jožefovi dvorani.

PROGRAM:
BOŽJA LJUBEZEN
I. srečanje: 12. 4. 2015
ODREŠENJE
II. srečanje: 19. 4. 2015
NOVO ŽIVLJENJE
III. srečanje: 26. 4. 2015
SPREJEM BOŽJEGA
DARU
IV. srečanje: 3. 5. 2015
MOLITEV ZA KRST
V SVETEM DUHU
V. srečanje: 10. 5. 2015
RAST
VI. srečanje: 17. 5. 2015
Jezus čaka in vabi …
Program je objavljen tudi na spletnih straneh župnije, na plakatih,
zloženkah v domači cerkvi in sosednjih župnijah, na Radiu Ognjišče …
LjuT
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V sklopu Nikolajevih srečanj in Socialnega tedna Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

OTROK ZA ZDRAV RAZVOJ
POTREBUJE LJUBEZEN IN VZGOJO
četrtek, 16. aprila, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo

Zdenka Zalokar Divjak,

uni. dipl. psihologinja, specialistka logoterapije

Vsebina predavanja bo osredotočena na otrokovo  sprejetost, ki otroku pomeni največjo bivanjsko varnost in brezpogojno ljubezen. Ker pa so
starši in institucije v sodobnem času pod pritiski visokih pričakovanj, lahko
otroku s posredovanjem prevelikih zahtev indirektno povzročijo blokado
v njegovem razvojnem napredovanju. Na drugi strani pa so starši in
vzgojitelji dolžni reagirati na otrokovo vedenje. Bolj ko so starši opremljeni z doslednostjo in trdnostjo pri vzgojnih ravnanjih, prej bo otrok
dojel, da je  odgovornost za njegova vedenja v njegovih rokah. Doslednost
pri vzgoji je tudi najboljša preventiva proti kaznim, ki jih velikokrat izrekamo
v svoji nemoči, s čimer pa izgubljamo v zaupljivem odnosu z otrokom.
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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Papež Frančišek napovedal Sveto leto Usmiljenja

»Dragi bratje in
sestre, pogosto sem
razmišljal, kako lahko Cerkev bolj jasno
pokaže svoje poslanstvo, da je priča usmiljenja. To je namreč
pot, ki se začne z duhovnim spreobrnjenjem. Moramo iti po
tej poti. Zato sem se
odločil napovedati izredni jubilej, katerega
središče bo usmiljenje Boga. To bo Sveto
leto Usmiljenja. Ho-
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čemo ga živeti v luči
Gospodove besede:
'Bodite usmiljeni kakor Oče' (prim. Lk
6,36). To velja predvsem za spovednike.« S temi besedami
je papež Frančišek,
ob koncu homilije
med spokornim bogoslužjem v baziliki
sv. Petra med današnjo pobudo 24 ur za
Gospoda, napovedal
izredno
jubilejno
leto posvečeno Bož-

jemu usmiljenju.
»To sveto leto se
bo začelo na letošnji
praznik
Brezmadežnega spočetja ter se
bo zaključilo 20. novembra 2016, na nedeljo Našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki
je Kralj vesoljstva ter
živo obličje Očetovega usmiljenja. Organizacijo tega jubileja
zaupam Papeškemu
svetu za pospeševanje nove evangeliza-
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AJDOVO ZRNO
(ali pripovedka o tem, zakaj
smo Slovenci v Sloveniji)
cije z namenom, da
ga bo lahko dejavno
vodila kot novo etapo poti Cerkve pri
njenem poslanstvu,
prinesti vsaki osebi
evangelij usmiljenja.
Prepričan sem, da bo
vsa Cerkev, ki tako potrebuje usmiljenje, saj
smo grešniki, lahko
našla med tem jubilejem veselje odkriti
in dati rodovitnost
Božjemu usmiljenju,
s katerim smo vsi poklicani dati tolažbo
vsakemu moškemu
in vsaki ženi našega
časa. Ne pozabimo,
da Bog vse odpusti
in da vedno odpušča.
Ne utrudi se odpuščati. Od sedaj naprej
ga zaupamo Materi
Usmiljenja, da se ozre
nas in bdi nad našo
potjo,
spokornosti,
naše poti skozi eno
leto, za odprto srce,
da prejmemo Božji
odpustek, da prejmemo Božje usmiljenje.«
Vir: Radio Vatikan

Očetje naši so
stanovali nekdaj v deželah vzhodnih, tam
kjer sije in greje solnce
let in dan, kjer je zlata obilno in bogastva
brez mere. Toda s časom v krajih taistih so
se ljudje do čuda pomnožili, in selišč drugih iskat, se napotijo

očetje naši. Miroljubni
so rajši zapustili kraj
obilne sreče, kot da bi
se bili ruvali in pobijali. Popotnim jim boginja, katera jih je ljubila
zavoljo miroljubnosti,
da zrno, rekoč: »Koderkoli bote popotovali,
vsadite zrno to; kjer
ozeleni in zraste, tam
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ostanite. Ako pa neozeleni o dnevih treh, ga
izkopljite in pomeknite
se dalej.« Nikjer ni ozelenelo zrno: ne na bregu morja černega, ne
po planjavah polskih,

ne po gorah nemških,
le v zemlji slovenski je
ozelenelo in razcvetelo
se belo in prineslo sad
prijeten in obilo koristen. In dan današnji
seje Slovenec ajdo, —

če to suša pritisne ali
slana popari — je slaba
za slovenskega kmeta.
Zapisal J. Bohinc
v Slovenskem
glasniku leta 1858

KOLOFON
Izdaja: župnija Dolnji Logatec
Odgovarja: Janez Kompare
Glavni urednik: Alen Širca
Naklada: 700 kos
Spletni naslov: http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
Prispevke pošljite na naslov: farni.list.logatec@gmail.com do 15. v mesecu.
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