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Mesec oktober je
namenjen predvsem
molitvi svetega rožnega venca. 7. oktobra
obhajamo
praznik
blažene Device Marije
presvetega
rožnega
venca, 13. oktobra pa
se spominjamo zadnjega prikazanja v Fatimi,
pri katerem se je Sveta
Devica razodela kot
rožnovenska Mati Božja in je prosila, da bi
ljudje vsak dan molili
rožni venec. Bog je v
svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno učinkovitost tako za
ohranitev vere kot za
obrambo Cerkve pred
sovražniki, pa tudi
za obvarovanje sveta
pred vojno. Mater Bozja je poseben pomen
pripisala skupni molitvi rožnega venca v

družini, saj ta molitev
brani in varuje družino
pred zalezovanjem hudiča. Podarimo v tem
mesecu Materi Božji
vsak dan dar molitve
rožnega venca skupaj
zbrane družine. Sv. Dominik in bl. Alan de la
Rocheu sta dobila od
Marije petnajst obljub
za te, ki bodo molili rožni venec:
1. Vsem, ki bodo
zvesto molili rožni venec, obljubljam svojo
posebno zaščito in polno milosti.
2. Tisti, ki bodo
vztrajali v molitvi rožnega venca, bodo
prejeli neko posebno
milost.
3. Rožni venec bo
močno orožje proti pe-
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klu, uničil bo grehe in
pregnal krivoverstvo.
4. Rožni venec bo
pomagal rasti v kreposti in v dobrih delih, prinesel bo oblije
Božjih darov za dušo,
ljubezen do sveta bo
preobrnil v ljubezen
do Boga, dvignil bo
srca, da si bodo želela
božanske in večne dobrine.
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7. Tisti, ki so iskreno vdani molitvi
mojega rožnega venca,
ne bodo umrli brez tolažbe Cerkve ali brez
milosti.
8. Tisti, ki bodo
molili moj rožni venec,
bodo našli v življenju
in v smrti Božjo svetlobo, polnost Njegove
milosti in bodo prišteti
med blažene.

5. Tisti, ki se mi
bodo zaupali po rožnem vencu, ne bodo
izgubljeni.

9. Hitro bom rešila iz vic duše, ki so
vdane molitvi rožnega
venca.

6. Tiste, ki bodo
pobožno molili moj rožni venec, premišljajoč
o skrivnostih odrešenja, ne bodo strle nezgode in tudi ne bodo
umrli slabe smrti. Grešniki se bodo spreobrnili, pravični bodo rasli
v milosti in postali vredni večnega življenja.

10. Pravi otroci
mojega rožnega venca
bodo v nebesih deležni velike slave.
11. To, kar boste
prosili z rožnim vencem, boste prejeli.
12. Tisti, ki bodo
širili rožni venec, bodo
dobili po meni pomoč
v vseh svoji potrebah.

13. Od svojega
Sina sem dosegla, da
bodo imeli vsi prijatelji
rožnega venca nebeške svetnike za svoje
brate v življenju in v
smrti.
14. Tisti, ki zvesto
molijo rožni venec,
so moji dragi otroci,
bratje in sestre Jezusa
Kristusa.
15. Molitev rožnega venca je posebno
znamenje večnega življenja.
V mesecu oktobru Vas Vabimo, da
bi molili rožni venec.
Vsak dan bomo imeli to priložnost pred
Najsvetejšem v naši
cerkvi. Skupaj z g. župnikom Vam želiva, da
bi prejeli od Boga vse
to, kar boste prosili z
rožnim vencem. Vse
dobro.
Rafael in g. župnik
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Konec
meseca
avgusta smo se mladi
iz
neokatehumenskih
skupnosti Slovenije odpravili na romanje v mesto Rim. Romanje smo
začeli z veliko milostjo,
ki nam jo daje Bog, s
sveto spovedjo, ki smo
jo opravili na predvečer
odhoda. Naslednji dan
smo izbrali neko pot v
prepričanju, da res vse
poti vodijo v Rim in da
bomo ne glede na izbiro
prišli na cilj. Do Rima je
odštevalnik nameril veliko kilometrov, nam mladim pa je čas hitro bežal
ob poslušanju hvalnic,

Božje besede, petja, ob
kartanju, branju ali pa
spanju. Mesto Rim je
znano kot večno mesto, zato smo vedeli,
da bo mesto tam, ne
glede na to, kdaj pridemo. Na avtobusu
se je med potjo vsak
na kratko predstavil
ter tudi povedal, s kakšnim namenom gre
na to romanje. Večina
nas je želela spoznati
Božjo voljo za naše
življenje. V naših prošnjah in nevednosti se
je vse bolj kazala naša
odvisnost od Boga
in da smo brez Njega

zmedeni ljudje, ki ne
vedo, kaj morajo delati.
Med potjo do Rima
smo v Loretu pozdravili
Loretsko Mati Božjo. Na
žalost težko pišem o stilu
cerkve, lahko rečem le,
da je bila vsaka cerkev
ali bazilika, ki smo jo videli, postojanka, kjer se
lahko ponovno spomniš,
da nisi turist, ki ogleduje
stavbe, temveč romar, ki
je tukaj z namenom. Zato
je bila vsaka cerkev, kraj,
kjer smo se lahko ponovno spomnili na naše prošnje ali zahvale.

Foto: Tomo Strle

ROMANJE MLADIH V RIM

Na večer smo pri-
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čer smo imeli skupno
evharistijo z italijansko
skupnostjo. Kitare, bobni, glasovi, so odmevali
v cerkvi na čast Jezusu
Kristusu.  

Foto: Tomo Strle

speli v Rim. Organizirano smo imeli spanje po
družinah. Družine so gostoljubno poskrbele za
nas z večerjo, veseljem
in iskrenostjo. Naslednji
dan smo se odpravili v
državo Vatikan ogledati
si baziliko Svetega Petra.
Bazilika je največja krščanska cerkev na svetu,
znana predvsem po tem,
ker je bila zgrajena nad
grobom Svetega Petra.
V Rimu glede velikosti
in razsežnosti stavb niso
‘’šparali’’, kar omenjena
bazilika vsekakor pokaže, razsežnost gradnje
pa pokaže tudi glavni
cirkus, ki je prestal vse
čase, in to je Circus
Maximus, ki je bil največji v Rimu. Sprejel je kar
150.000
obiskovalcev,
namenjen pa je bil konjskim igram.
Dan je bil sončen,
sproščen, obdan z veliko
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smeha, dobre volje ter
razmišljanji. Ob takih
trenutkih je najbolj primerno, da se ustaviš
in se zahvališ Bogu.
In smo se, zunaj pred
rimskimi katakombami smo imeli hvalnice
našemu Bogu za vse,
kar nam daje. Po hvalnicah so nastopile rimske katakombe, ki so
podzemeljska pokopališča prvih kristjanov
z grobovi v stenah ali
podu. Po katakombah
smo si od zunaj ogledali znameniti Kolosej
in se nato odpravili do
španskih stopnic. Dan
smo zaključili z bogato
evharistijo.
Naslednji
dan
smo si ogledali še Fontano di Trevi, Panteon,
Baziliko Marije Maggiore, Piazza Navono ter
se utrujeni vrnili domov k družinam. Zve-

Zadnji dan smo se
poslovili od družin in
se odpravili proti domu.
Med vožnjo smo naredili še vmesni postanek v
mestu Assisi. Občutki na
avtobusu so bili zelo prijetni. Zahajanje sonca,
petje hvalnic in razmišljanje, kaj smo doživeli
lepega. Da bi dobili potrditev ali vzpodbudno
besedo za načrt, ki ga
ima Bog z nami, smo
imeli možnost odpirati
Sveto pismo. V veri, da ti
bo Bog dal jasno besedo,
smo odpirali evangelij in
poskusili ugotoviti, kaj
nam evangelij govori. Na
srečo smo imeli s seboj
našega kaplana Rafaela,
ki nam je pomagal pri razumevanju Božje besede
in nas tudi duhovno vodil skoz celo romanje.
Prav tako pa smo tudi
imeli srečo, da sta potrpežljivo in vneto za nas
skrbela katehista Tomo
in Ana. Vsi trije so nas
zavzeto vzpodbujali ali
opozarjali na naši poti
vere in to je nekaj, kar mi
mladi v mladostniških letih najbolj potrebujemo!
V. G.
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V sklopu Nikolajevih srečanj in Socialnega tedna Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

OD VODE K ŽIVI VODI
v sredo, 14. oktobra , ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predaval bo msgr. dr. Marjan Turnšek,
upokojeni mariborski nadškof
Jezus kot učlovečeni Bog je čudovit sogovornik, pedagog, vzgojitelj, tudi psiholog, saj
bolje pozna človeka kot človek pozna samega sebe. V svetem pismu najdemo edinstvene
primere njegovih srečanj z ljudmi, kjer se pokaže njegov pristop k različnim ljudem. Nekateri
so še posebej primerni, da se ob njih učimo tudi svojih drž. Nedvomno je eden izmed takšnih
»biserov« Jezusov pogovor s Samarijanko. Zato se bomo zaustavili pri njem, saj nam nudi
poleg literarne mojstrovine tudi priložnost, da spoznamo Jezusovo pogovorno majevtiko, s
katero ženo popelje iz zaprtosti in ujetosti vase in svoje življenjske neuspehe v osvobojeno
osebnost, ki na novo zaživi v odnosu do sebe in drugih. Korake, ki jih dela, lahko s pridom
uporabimo tudi pri našem vzgojnem, pedagoškem ali sploh odnosnem delovanju.
Msgr. dr. Marjan Turnšek se je rodil l. 1955 v Celju. Po maturi na Celjski gimnaziji se je vpisal na
Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1981 diplomiral in bil tudi posvečen v duhovnika. Nato je štiri leta
služboval kot kaplan v župniji Sv. Martina v Velenju. Podiplomski študij je nadaljeval v Rimu na Papeški
univerzi Gregoriana, kjer je l. 1990 doktoriral. V tem času je na Vatikanski šoli za bibliotekarstvo diplomiral
tudi iz bibliotekarstva. Sodeloval je pri več katoliških združenjih, med drugim kot znanstveni sodelavec
na Kongregaciji za zadeve svetnikov pri pripravi beatifikacije Antona Martina Slomška (1999). Leta 1994
je bil imenovan za rektorja Bogoslovnega semenišča v Mariboru, leta 1999 pa za kanonika tamkajšnjega
stolnega kapitlja in za papeževega prelata. Od leta 1990 do 2010 je poučeval na Teološki fakulteti Univerze
v Ljubljani na enoti v Mariboru in Ljubljani. V l. 2006 je bil imenovan za prvega ordinarija murskosoboške
škofije, l. 2009 za mariborskega nadškofa pomočnika in v l. 2011 nasledil dotedanjega mariborskega nadškofa metropolita msgr. dr. Franca Krambergerja. Papež Frančišek je 31. julija 2013 sprejel njegovo odpoved
službi mariborskega nadškofa. Od tedaj nastopa v Cerkvi na Slovenskem kot upokojeni mariborski nadškof

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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Foto: Igor Strle

NA OBISKU PRI DUHOVNIKU JOŠTU MEZGU V SKOPJU
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MePZ Adoramus se
je letos udeležil mednarodnega tekmovanja v
Ohridu. Na tekmovanje
smo se polni veselja in
pričakovanja odpravili
26. avgusta v nočnih
urah. Pot je bila dolga, vendar smo si čas
krajšali s prepevanjem
pesmi in dobro voljo.
Na začetku poti smo
Gospoda prosili, naj nas
čuva in spremlja na poti,
da bi srečno prispeli v
Ohrid in domov. Božja
roka je bila ves čas z
nami in to smo vsi dobro
čutili. Ko smo prispeli v
Ohrid, smo se nastanili
v hotelu, potem pa smo
se odpravili na otvoritev
festivala, ki je potekal v

hotelu Inex Gorica.
Prisotni smo bili vsi
pevci – 20 zborov iz
vse Evrope. Vsak zbor
so posebej predstavili
in mi smo s slovensko
zastavo veselo mahali ter se predstavili
ostalim pevcem in
žiriji. Naslednji dan
smo imeli strokovno
vodeni ogled Ohrida,
kjer smo spoznavali
njihovo vero, kulturo
in zgodovino, zvečer
pa smo se udeležili
tekmovalnega programa in uživali v poslušanju lepega petja.
Pevci so bili dobro
pripravljeni in so zelo
lepo odpeli.   V soboto dopoldan smo se

odpravili na ogled sv.
Nauma, ki je na drugem koncu Ohridskega
jezera, popoldan pa
smo imeli počitek in se
pripravljali na tekmovanje. Pred samim nastopom smo prepevali
kanon »V Gospodu je
moja moč« in se s to mislijo odpravili na oder.
Na tekmovanju smo  
predstavili dve deli
slovenskih skladateljev,
Ivana Florjanca ter Tadeje Vulc, ter skladbo
ruskega
skladatelja
Rachmaninovega. Za
zaključek smo zapeli
makedonsko ljudsko,
»Veleška svatovska pesma« ter z njo navdušili
vse navzoče.

V nedeljo smo se
zgodaj zjutraj odpravili na pot proti Skopju,
kjer nas je z veseljem
pričakoval naš rojak,
duhovnik Jošt Mezeg.
Sodelovali smo pri bogoslužju v katoliški katedrali Presvetog Srca
Isusova in na koncu
maše izvedli še krajši koncert. Duhovnik
Jošt je kaplan v tej župniji od lanskega leta,
vendar se čuti, kot da
bi bil tu že dolgo časa.
Župljani ter vsi, ki ga
poznajo, ga sprejemajo z odprtimi rokami
in ga imajo neizmerno
radi. Po sv. maši so
nas bogato pogostili, v
zahvalo pa smo zapeli
še nekaj slovenskih pesmi. Spoznali smo tudi
dve gospe, ki sta iz Slovenije in sta v župniji
zelo aktivni.
Popoldan si je
Jošt vzel čas za naš
zbor in nam z veseljem
razkazal center Skopja
in kraj, kjer je stala
hiša blažene Matere
Terezije.
»Kadarkoli
Bog
pogleda na dlan svoje
roke, te vidi tam. Zapomni si: vedno si v Božjih rokah! Sad tišine je
molitev. Sad molitve je
vera. Sad vere je ljubezen. Sad ljubezni je slu-

ženje.« (blažena Mati
Terezija)
Prav posebno
doživetje pa je bil
ogled
spominske
hiše blažene Matere
Terezije ter ogled kapele posvečene njej
v čast. Žena, ki jo poznamo kot Mater Terezijo iz Kalkute, se
je rodila 26. Avgusta
1910 v albanski družini Bojaxhiu v Skopju z imenom Agnes
Ganxhe. Umrla je 5.
Septembra 1997 v
Kalkuti, papež Janez
Pavel II. pa jo je za
blaženo razglasil 10.
oktobra 2003. Njen
god praznujemo 5.
Septembra. Blažena
Mati Terezija nas s
svojim zgledom in

svetostjo vabi, da bi
vsi zoreli v veri in
ljubezni ter tako vsaj
malo uresničili svojo
poklicanost k svetosti.

Foto: Igor Strle
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Po ogledu Skopja
smo se poslovili od
duhovnika Jošta in se
mu zahvalili za njegov
čas ter gostoljubnost.
Naj ga Vsemogočni
Gospod, ki ga je poklical na svojo pot, še
naprej obilno blagoslavlja ter mu podari obilo dobrega in lepega.
Pevci pa smo se
veseli in   navdušeni
vrnili domov ter se
Bogu zahvalili za Njegovo varstvo in pomoč.
Magda
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Nagovor nadškofa Zoreta na nedeljo svetniških
kandidatov pri Sv. Vidu nad Cerknico
Spoštovani bratje
v škofovstvu in duhovništvu, dragi redovniki
in redovnice, dragi bratje in sestre v Kristusu.  
Zbrali smo se v cerkvi
sv. Vida nad Cerknico,
kjer danes, na 25. nedeljo med letom, obhajamo nedeljo naših
svetniških kandidatov.
Postopek za beatifikacijo v naši nadškofiji
trenutno poteka za
božje služabnike škofa
Janeza Frančiška Gnidovca, nadškofa Antona Vovka, škofa Friderika Baraga, duhovnika
Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta.
K sv. Vidu smo prišli
zaradi tega, ker je bil v
župniji sv. Vida, v vasi
Osredek, ki je približno
uro hoda oddaljena od
župnijske cerkve, pred
stotimi leti rojen božji
služabnik profesor dr.
Anton Strle.
Zbrani smo v cerkvi, s katero je bilo na
poseben način tesno
povezano
življenje
božjega
služabnika
Antona Strleta. V tej
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cerkvi je bil krščen na
dan svojega rojstva,
21. januarja 1915. V tej
cerkvi je imel 13. julija
1941 novo mašo, leta
1991 pa zlato mašo.
Zato je prav, da se
danes Bogu iskreno
zahvalimo za življenje,
delo in zgled božjega
služabnika Antona Strleta in da ga obenem
prosimo, naj ga povzdigne v čast oltarja, da ga
bomo mogli čim prej
slaviti in se mu priporočati kot blaženemu.
Obenem pa hočemo v
sebi okrepiti zavest, da
smo vsi kristjani poklicani k svetosti in mora
zato misel na svetost
in odprtost za svetost
postati zelo konkretno
navzoča v našem življenju.
Prav je, da se ob
obhajanju nedelje
svetniških kandidatov vprašamo, zakaj
sploh
potrebujemo
svetnike, postaviti pa
si moramo še drugo
vprašanje: zakaj imamo Slovenci tako malo
svetnikov. Na drugo
vprašanje je pogosto

odgovarjal
pokojni
profesor dr. Anton
Trstenjak. Dejal je,
da Slovenci drugemu
težko priznamo, da
je nekaj posebnega.
Največ, kar je Slovenc
sposoben povedati o
svojem sosedu, sodelavcu ali znancu, je, da
je bil dober človek. Ko
se Slovenci vračamo s
pogreba, je naša največja pohvala, da je bil
človek, ki smo ga pokopali, dober človek.
Medtem ko bi drugi
narodi že zdavnaj govorili o njegovi svetosti
in ga razglašali za svetnika, pri nas ne moremo dlje od ugotovitve,
da je bil dober človek.
Biti dober človek pa
pravzaprav ni nič posebnega. Biti dober je
na koncu koncev naloga vsakega kristjana in
vsakega človeka, zato
ni nobene potrebe po
izrednih hvalospevih
in priznanjih.
Odgovoriti
pa
moramo tudi na prvo
vprašanje: zakaj sploh
potrebujemo svetnike.
Lepa in pomenljiva je

pripoved o materi, ki je
majhnega otroka pripeljala v mračno gotsko
cerkev, v katero je skozi barvna okna v slapovih lila mavrična svetloba. Kot vsak otrok,
je bil tudi ta otrok poln
vprašanj. Kdo pa je ta?
Svetnik, je rekla mama.
Kdo pa je oni? Svetnik,
je spet odvrnila mama.
In tako v nedogled. Na
koncu je otrok prišel
do čudovitega sklepa:
Svetniki so tisti, skozi
katere sije sonce. Res
je, bratje in sestre,
svetniki so tisti, skozi
katere v naš, včasih do
neznosnosti zamračeni in zatemnjeni svet,
sije svetloba evangelija, upanje Jezusovega
odrešenja in obljuba
Očetove ljubezni. Svetniki so žive priče, da
Bog je z nami in ostaja z nami. Svetniki so
obenem tudi zagotovilo, da krščanstvo
ni manipulacija s
človekom. Evangelij ni
sredstvo za obvladovanje množic, vera ni opij
za ljudstvo in Božje
zapovedi niso breme,
ki bi na kakršen koli
način zadrževalo vse-
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stranski ustvarjalni
polet posameznika.
Nasprotno. Svetniki
nam dokazujejo, da
življenje po evangeliju vzpostavlja živ
odnos z Očetom po
Jezusu Kristusu v
Svetem Duhu, in da
so Božje zapovedi
zgolj izraz Božje ljubezni, s katero skuša
počlovečiti naše odločitve, naše odnose
in vse naše življenje.
Svetniki so zagotovilo, da je evangelij resnica in da se človek
dejansko lahko tako
zelo preda Bogu, da
ga Bog vsega prevzame in ga posveti.
V svetu pa se
bije nenehen duhovni boj med Bogom in
njegovim nasprotnikom, knezom teme.
Vsi smo udeleženi v
tem boju. Ogenj tega
boja nosimo v svojih
udih, čutimo ga v svojem srcu. Že apostol
Pavel ga je pretreseno
izpovedal: »Saj ne razumem niti tega, kar
delam: ne delam namreč tega, kar hočem,
temveč počenjam to,
kar sovražim« (Rim
7,15). Na svoj način je
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bil tega duhovnega boja
deležen tudi božji služabnik profesor Anton
Strle. Doživel ga je že
kot fantič. Ko je bil star
približno deset let, ga je
nekoč na paši obšla misel, strašna skušnjava, v
kateri je vzkliknil: Kako
lepo bi bilo, če bi ne bilo
Boga, če bi mogli delati,
karkoli bi hoteli.« Ko je
pozneje pripovedoval o
tem, je dejal, da mu je
»čez nekaj časa prišlo
nekaj takega, kakor če
bi me sredi poti nekdo
zgrabil za vrat in me
vrgel na tla ter mi dejal:
‘Ne po tej poti! Čisto v
drugo smer!’ Prvič sem
tedaj do dna svojega
bitja zaslutil, kako nekaj
silnega je Božja svetost.«
Po nekaj dnevih pa se
mu je »v duši prebudilo
čisto nekaj drugega: prevzelo me je od začetka
rahlo, nato vedno močnejše veselje, veselje,
kakršnega nisem še nikdar občutil. Še je pred
očmi stal Bog v svoji
neskončni svetosti, toda
ta svetost je dobila izraz
neizrekljivo usmiljene
ljubezni.«
Zato najbrž ni presenetljivo, da si je božji
služabnik Anton Strle za

novo mašo izbral geslo: Povsod Boga. Svoji
novomašni odločitvi,
lahko bi rekli svojemu
novomašnemu pravilu
je ostal zvest vse življenje.
Za našo osebno
rast v veri se mi zdi
pomembno, da se
tudi mi odločimo, da
bomo živeli to načelo:
Povsod Boga. Vendar
se varujmo pasti. Ko
slišimo povsod Boga,
nas misel nehote odnese tja, kjer mislimo,
da Boga še ni ali ga ni
več. Začnemo razmišljati o naši družbi, ki
živi, kakor da bi Boga
ne bilo, marsikdaj pa
živi celo proti Bogu.
Razmišljati začnemo
o misijonskih deželah,
kjer krščanskega Boga
še ne poznajo, kjer še
niso slišali za veselo
oznanilo odrešenja, ki
nam ga je prinesel Jezus Kristus. Morda nas
misel odnese k našim
sorodnikom ali k našim otrokom, ki so se
kdo ve zakaj oddaljili
od vere in Cerkve in živijo v nekakšni naivni
samozadostnosti.
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Vse to je skušnjava, ki nas skuša oddaljiti od nas samih.
Povsod Boga se mora
najprej uresničevati v
našem življenju. Bogu
moramo najprej dovoliti, da posvečuje
vsako našo nedeljo in
na ta način blagoslovi
vsak naš teden. Bogu
moramo
omogočiti,
da vsako jutro v jutranji molitvi vstopi v
naš dan in da se vsak
večer v večerni molitvi položimo v roke
njegovega usmiljenja.
Povsod Boga mora
pomeniti, da svojo
povezanost z Bogom
enako zares živim med
štirimi stenami svojega
stanovanja,
svojega
doma, kakor v soseski  
ali na delovnem mestu
ali v družbenem življenju. Bog je navzoč
povsod. Povsod Boga
ne toliko v besedah,
saj so besede, kakor je
dejal papež Frančišek
v Sarajevu, lahko tudi
hinavske in zlagane,
pač pa povsod Boga v
dejanjih, v vrednotah,
ki jih živimo, v odnosih, ki jih oblikujemo
z drugimi, v globoko
evangeljski zaznamovanosti našega življenja.

Nedelja
svetniških kandidatov pa je
tudi priložnost, da v
sebi obnovimo zavest,
da je potrebno moliti za to, da bi našim
svetniškim
kandidatom Bog naklonil čast
svetništva. Vem, da
se mnogi med vami,
morda kar vsi, v svojih
potrebah in prošnjah
obračate na svetnike.
Toda ali se v prepričanju, da so naši svetniški kandidati živeli
sveto, obračamo tudi
nanje, naj s svojo priprošnjo posredujejo
pri Bogu za nas? Ali
morda mislimo, da so
že uveljavljeni svetniki
močnejši in učinkovitejši pri Bogu? Morebiti
se tudi tukaj kaže naša
večna hiba, da je tuje
boljše od našega, da so
torej tudi tuji svetniki
boljši od domačih? Če
hočemo, da bo katerikoli izmed svetniških
kandidatov v resnici
prištet med svetnike,
moramo izmoliti čudež
po njegovi priprošnji
ali drugače rečeno,
moramo Bogu povedati, da verjamemo v
moč njegove priprošnje, torej v moč njegove svetosti. Vabim
vas torej, da začnemo

pomnoženo
prositi
Boga za uslišanje na
priprošnjo božjega služabnika Antona Strleta
in drugih naših svetniških kandidatov.
V evangeliju smo
slišali, kako je Jezus
učence vprašal, o čem
so se pogovarjali po
poti. Oni pa so molčali,
ker jih je bilo sram odgovora. Pogovarjali so
se o tem, kdo je največji. Pogovarjali so se o
tem, kdo več velja, kdo
je pomembnejši, kdo
je zaslužnejši. Upam,
da bomo zvečer, ko
bomo pred počitkom
pregledali
današnji
dan, na vprašanje, o
čem sem danes razmišljal in se pogovarjal,
lahko odgovorili: o svetosti naših svetniških
kandidatov in o prošnji
za to, da bi ob njihovem zgledu in priprošnji po Božji dobroti
tudi jaz postal svet. In
tega vam iz srca želim,
dragi bratje in sestre,
da bi postali sveti.
Amen.

11

Farni list

PomembnejšA dogodkA v oktobru

4. oktobra ob 10. uri

18. oktobra, ob 10. uri

OBLETNICA KRSTOV

OBLETNICE POROK

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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