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ÖÖ VSI SVETI

ÖÖ ZAHVALA

ÖÖ JOŽE GREGORIČ

ÖÖ MIRA DOBRAVEC

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 35, št. 11  
NOVEMBER 2015

NaÖ praznikÖ vsehÖ
svetih,Ö1. novembra,ÖseÖ
spominjamoÖ predvsemÖ
tistihÖ neštetihÖ nebeškihÖ
izvoljencev,ÖkiÖ jihÖniÖnaÖ
zemljiÖ nihčeÖ poznalÖ inÖ
priznal.ÖMordaÖsoÖživeliÖ
medÖnami,ÖpaÖnismoÖve-
deli,ÖkajÖjeÖvÖnjihÖustva-
rilaÖ BožjaÖ milost.Ö TiÖ soÖ
namrečÖ znaliÖ zÖ BožjoÖ
pomočjoÖ vÖ življenjuÖ
ohranjatiÖinÖizpolnjevatiÖ
tistoÖ posvečenje,Ö kiÖ soÖ
gaÖpriÖkrstuÖprejeli.ÖPra-
znikÖ jeÖ tudiÖ izrazÖ vereÖ
Cerkve,Ö daÖ soÖ polegÖ
svetnikov,Ö kiÖ soÖ javnoÖ
razglašeniÖ inÖ zapisaniÖ
vÖ koledarju,Ö svetništvoÖ
dosegliÖ tudiÖ drugiÖ ne-
imenovaniÖ možjeÖ inÖ
ženeÖ vsehÖ časov.Ö VsiÖ
tiÖ živijoÖ zÖ BogomÖ inÖ soÖ
srečni,Ö zatoÖ jeÖ narobeÖ
govoriti,Ö daÖ toÖ jeÖ danÖ
mrtvih.Ö PraznikÖ vsehÖ

 Vsi sVeti in Vsi Verni rajni, prazniki, ki 
nas kličejo k resničnemu žiVljenju

svetihÖ jeÖ veselÖ praznik,Ö
kiÖvlijeÖvsakoÖletoÖvelikoÖ
tolažbeÖinÖpogumaÖvsemÖ
nam,ÖkiÖsmoÖšeÖnaÖpotiÖkÖ
nebeškemuÖ kraljestvu.Ö
ToÖ jeÖ slovesniÖ godovniÖ
danÖnašihÖdragih,ÖvÖKri-
stusuÖ starejšihÖ bratovÖ
inÖsester,ÖkiÖseÖradujejoÖ
vÖ neizrekljivemÖ inÖ ve-
ličastnemÖ veselju.Ö Sve-
tijoÖ tudiÖ namÖ sÖ svojimÖ
zgledomÖinÖkažejo,ÖkakoÖ
pritiÖ doÖ zmageÖ terÖ nasÖ
podpirajoÖ sÖ svojoÖ pri-
prošnjo,ÖkiÖjeÖvÖzeloÖve-
likoÖoporoÖnašiÖslabosti.Ö
LetosÖ smoÖ šeÖ posebnoÖ
veseli,ÖkerÖmedÖnami,ÖvÖ
našiÖcerkvi,ÖčastimoÖreli-
kvijeÖsv.ÖJanezaÖPavlaÖII.,Ö
svetnika,ÖkiÖradÖpomagaÖ
vÖvsakiÖpotrebi.Ö

2. novembraÖ seÖ
spominjamoÖ vsehÖ ver-
nihÖ rajnihÖ (vernihÖduš)Ö
inÖprosimoÖzaÖsvojeÖpo-

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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kojne,ÖkiÖsoÖmordaÖšeÖvÖ
krajuÖočiščevanjaÖinÖzo-
renjaÖ zaÖ nebesa.Ö TemuÖ
krajuÖ aliÖ pravzapravÖ
stanjuÖpravimoÖvice.ÖToÖ
stanjeÖ nastopiÖ takojÖ poÖ
smrtiÖ zaÖ tisteÖ duše,Ö kiÖ
imajoÖ vÖ sebiÖ posveču-
jočoÖ milost,Ö paÖ šeÖ nisoÖ
zadostileÖzaÖgrehe,ÖkiÖsoÖ
jihÖvÖživljenjuÖstorile,ÖaliÖ
paÖ jihÖtežiÖkrivdaÖmalihÖ
grehov.Ö Tega,Ö kakoÖ dol-
goÖtrajaÖočiščevanjeÖvÖvi-
cahÖpriÖposameznihÖdu-
šah,ÖneÖmoremoÖvedeti.Ö
SameÖsiÖteÖdušeÖneÖmo-
rejoÖ pomagati,Ö pačÖ paÖ
jimÖ moremoÖ pomagatiÖ
sÖsvetoÖmašo,Öodpustki,Ö
molitvijo.ÖDušaÖvamÖboÖ
neskončnoÖ hvaležna,Ö
čeÖbosteÖnaÖdanÖvernihÖ
duš,Ö 2.Ö novembra,Ö šliÖ
kÖ svetiÖ mašiÖ inÖ potemÖ
naÖgrobÖdušeÖzaÖkateroÖ
prosite.Ö DušaÖ našegaÖ
pokojnegaÖ boÖ hvaležnaÖ
tudiÖ zaÖodpustke,ÖkiÖ jihÖ
zaÖnjoÖdarujemo.

OdpustekÖ jeÖ od-
puščanjeÖ časneÖ kazniÖ
predÖBogomÖzaÖtisteÖgre-
he,ÖkaterihÖkrivdaÖ jeÖžeÖ
odpuščena.Ö PrejmeÖ gaÖ
kristjan,Ö kiÖ jeÖ pravilnoÖ
pripravljenÖpodÖdoloče-
nimiÖ pogojiÖ obÖ pomočiÖ
Cerkve,Ö kateraÖ vÖ službiÖ
odrešenjaÖzÖoblastjoÖraz-
deljujeÖ inÖ naklanjaÖ za-

kladÖzadostitevÖKristusaÖ
inÖ svetnikov.Ö OdpustekÖ
jeÖ delenÖ aliÖ popolnÖ vÖ
temÖsmislu,ÖdaÖnasÖdel-
noÖ aliÖ popolnomaÖ rešiÖ
časnihÖ kazniÖ (časnihÖ
posledic),ÖkiÖjihÖdolguje-
moÖzaÖgrehe.ÖOdpustkeÖ
moremoÖprejetiÖzaseÖaliÖ
paÖjihÖnaklonimoÖrajnimÖ
(KatekizemÖ katoliškeÖ
cerkve,Öšt.Ö1471).

Pogoji za prejem 
popolnega odpustka:

1.	 prejem	 zakra-
menta	 pokore;	 to	 je	
lahko	več	dni	prej	ali	po-
zneje;	kdor	redno	hodi	k	
mesečni	 spovedi,	 lahko	
vsak	dan	prejme	vse	mo-
žne	odpustke,	če	izpolni	
potrebne	pogoje	in	živi	v	
posvečujoči	 Božji	 milo-
sti;

2.	 vreden	 prejem	
svetega	obhajila;

3.	 molitev	 po	 na-
menu	svetega	očeta;	za-
dostujejo	vera,	očenaš	in	
zdravamarija	ter	slavao-
četu	 (lahko	 tudi	kakšna	
druga	molitev);

4.	 Nenavezanost	
na	 noben	 greh,	 tudi	 na	
malega	ne;

Sv.ÖobhajiloÖinÖmo-
litevÖ poÖ namenuÖ svete-
gaÖočetaÖseÖpriporočataÖ
naÖdanÖodpustka.ÖObojeÖ

jeÖ potrebnoÖ zaÖ vsakÖ
popolniÖ odpustek.Ö EnaÖ
spovedÖpaÖveljaÖ zaÖvečÖ
popolnihÖ odpustkov,Ö
aÖ sevedaÖ moramoÖ bitiÖ
brezÖ vsakega,Ö tudiÖ naj-
manjšegaÖgreha.

Popolni odpu-
stek samo za rajne 
lahko sprejmemo:

1.	 na	 vernih	 duš	
dan	 (lahko	 že	 na	 pra-
znik	vseh	svetih),	kjer	v	
cerkvi	 poleg	 rednih	 po-
gojev	 zmolimo	 očenaš	
in	vero;

2.	 ob	 molitvi	 za	
rajne	na	pokopališču,	od	
1.	 do	 8.	 novembra	 (ne	
pozabimo	 na	 splošne	
pogoje!);	 če	 ob	 drugih	
časih	 molimo	 na	 poko-
pališču	za	rajne,	dobimo	
za	rajne	delni	odpustek;

3.	 vselej	 lahko	 vse	
odpustke,	delne	in	popol-
ne,	naklonimo	rajnim	po	
načinu	priprošnje.

KadarÖ hočemoÖ
rešitiÖdušoÖnašihÖ rajnihÖ
izÖ vic,Ö darujmoÖ BoguÖ sÖ
pomočjoÖ sveteÖ daritveÖ
njegovegaÖ ljubljenegaÖ
SinaÖzÖvsemiÖzaslugamiÖ
njegovegaÖ trpljenjaÖ inÖ
smrti.Ö OčeÖ namÖ neÖ boÖ
mogelÖodrečiÖteÖmilosti.

Rafael
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»ZahvaljujemoÖ seÖ
ti,Ö daÖ smemoÖ bitiÖ tuÖ
predÖtebojÖinÖtiÖslužiti!«Ö
TakoÖ molimoÖ vÖ drugiÖ
evharističniÖmolitvi,ÖkoÖ
seÖ BoguÖ zahvaljujemoÖ
zaÖ veroÖ inÖ življenjskoÖ
povezanostÖ zÖ njim.Ö
VsakaÖ svetaÖ mašaÖ jeÖ
zahvalaÖ zaÖ življenjeÖ inÖ
odrešenje;Ö jeÖ zahvalaÖ
zaÖ vseÖ ljudi,Ö zaÖ stvariÖ
inÖdogodke,ÖkiÖsoÖnamÖ
podarjeni.ÖVÖpreteklemÖ
letuÖnasÖjeÖGospodÖob-
darilÖzÖmnogimiÖdogod-
ki.Ö ZahvaljujemÖ seÖ muÖ
zaÖ škofovskoÖ posveče-
njeÖ inÖ vseÖ BožjeÖ daro-
ve,Ö kiÖ soÖ sÖ temÖ pove-
zani.Ö ZahvaljujemoÖ seÖ
BoguÖzaÖimenovanjeÖinÖ
posvečenjeÖ pomožne-
gaÖškofa.ÖZahvaljujemoÖ
seÖzaÖodločitevÖsvetegaÖ
očetaÖ papežaÖ Fran-
čiškaÖ zaÖ napovedÖ inÖ
pripravoÖ svetegaÖ letaÖ
usmiljenja;Ö pravÖ takoÖ
seÖ BoguÖ zahvalimoÖ zaÖ
pogovore,Ö pripravoÖ inÖ
potekÖsinodeÖoÖdružini.

ObÖ zahvalniÖ ne-
deljiÖ seÖ zahvaljujemÖ
vsemÖ sobratomÖ du-
hovnikom,Ö diakonomÖ
inÖ bogoslovcem,Ö daÖ
odgovarjajoÖ naÖ klicÖ inÖ
delajoÖ vÖ GospodovemÖ

vinogradu;Ö redovni-
komÖinÖredovnicamÖzaÖ
posvečenoÖ življenje,Ö
zaÖ pričevanje,Ö deloÖ inÖ
molitev.Ö ZahvaljujemÖ
seÖ svojimÖ sodelavcemÖ
naÖ škofijiÖ zaÖ mnogo-
vrstnoÖ služenjeÖ inÖ
ljubezenÖ doÖ CerkveÖ vÖ
našiÖ nadškofiji.Ö Zahva-
ljujemÖseÖštevilnimÖžu-
pnijskimÖ sodelavcemÖ
poÖvsehÖžupnijahÖnašeÖ
nadškofije:Ö katehisti-
njam,Ö gospodinjam,Ö
organistom,ÖcerkvenimÖ
pevcem,Ö ministran-
tom,Ö vsem,Ö kiÖ skrbi-
teÖ zaÖ lepotoÖ cerkva,Ö
ključarjem,Ö članomÖ
župnijskihÖ pastoral-
nihÖ inÖ gospodarskihÖ
svetov,Ö animatorjem,Ö
skavtom;Ö zahvaljujemÖ
seÖ vsemÖ članomÖ moli-
tvenihÖ skupin,Ö duhov-
nihÖ gibanj,Ö vsem,Ö kiÖ
sodelujeteÖpriÖpastoraliÖ
zakoncevÖ inÖ družin;Ö
vsemÖ članomÖ KaritasÖ
terÖ drugihÖ dobrodel-
nihÖskupin.ÖHvalaÖ tudiÖ
vsemÖ vernikom,Ö kiÖ
materialnoÖ skrbiteÖ zaÖ
svojeÖduhovnikeÖinÖza-
njeÖ molite.Ö HvalaÖ tudiÖ
vsem,ÖkiÖmoliteÖzaÖCer-
kevÖ inÖ zaÖblagoslovÖ ži-
vljenjaÖCerkveÖdarujeteÖ

svojeÖ trpljenje.Ö ZeloÖ
velikoÖjeÖsodelavcevÖinÖ
dobrotnikovÖ našeÖ Cer-
kve,Ö kiÖ živiÖ inÖ delaÖ izÖ
ljubezniÖdoÖBogaÖinÖdoÖ
svojihÖbratovÖinÖsester.

ObÖ zahvalniÖ ne-
deljiÖ seÖ želimÖ zahvalitiÖ
tudiÖ vsemÖ očetomÖ inÖ
materam,Ö starimÖ star-
šemÖ inÖ drugim,Ö kiÖ skr-
bijoÖ zaÖ oznanjevanjeÖ
evangelijaÖ inÖ zaÖ pre-
nosÖ svojeÖ vereÖ nasle-
dnjimÖ rodovom.Ö PravÖ
vÖ družiniÖ seÖ srečamoÖ
zÖ najmanjšimÖ jedromÖ
Cerkve,Ö vÖ kateremÖ jeÖ
navzočÖGospod.ÖZahva-
litiÖ seÖ želimÖ tudiÖvsemÖ
bratomÖ inÖ sestram,Ö kiÖ
seÖ vÖ javnemÖ življenjuÖ
našegaÖ narodaÖ trudijoÖ
zaÖ vrednote,Ö kiÖ soÖ poÖ
BožjiÖvolji.

ObÖ misliÖ naÖ takoÖ
širokoÖmnožicoÖbratovÖ
inÖsester,ÖkiÖstorijoÖtoli-
koÖ dobregaÖ zaÖ CerkevÖ
vÖ našiÖ nadškofijiÖ inÖ vÖ
vsemÖ narodu,Ö obču-
dujemÖBožjeÖdeloÖinÖseÖ
zahvaljujemÖ zaÖ BožjeÖ
ljudstvo.

msgr.	Stanislav	
Zore	OFM,

nadškof

zahVala nadškofa zoreta ob zahValni nedelji
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koncert V spomin na župnika jožeta GreGoriča

PredÖ enimÖ letomÖ
nasÖjeÖzapustilÖnašÖpre-
dragiÖ JožeÖ Gregorič,Ö
LogatčanÖ inÖ nazadnjeÖ
brezovškiÖ župnik.Ö BilÖ
jeÖ človek,Ö kiÖ jeÖ izžare-
valÖsvojoÖgorečnostÖzaÖ
Boga.Ö ZÖ veseljemÖ seÖ
spominjamo,Ö kakoÖ seÖ
jeÖ vsakodnevnoÖ doti-
kalÖnašihÖsrc.ÖVÖnjegoviÖ
zadnjiÖ župnijiÖ Brezovi-
ciÖpriÖLjubljaniÖ jeÖ JožeÖ
pustiÖmočanÖpečat.ÖObÖ
prviÖ obletniciÖ njegoveÖ
smrtiÖgaÖ jeÖžupnijaÖpo-
častilaÖ sÖ spominskimÖ
tridnevjem,Ö kiÖ jeÖ pote-
kaloÖ odÖ 23.Ö doÖ 25.Ö ok-
tobra.

VÖsobotoÖ24.Öokto-
bra,ÖdrugiÖdanÖspomin-

skegaÖ tridnevja,Ö jeÖ bilÖ
namenjenÖglasbenemuÖ
spominuÖnanj.ÖÖBrezov-
škaÖ župnijaÖ jeÖ vÖ farniÖ
cerkviÖ organiziralaÖ
koncert,Ö kjerÖ soÖnasto-
pili:Ö otroški,Ö mladinskiÖ
inÖ mešaniÖ pevskiÖ zborÖ
zÖ Brezovice,Ö mešaniÖ
pevskiÖzborÖAdoramusÖ
inÖ SimfoničniÖ orkesterÖ
CantabileÖsÖsolisti,ÖpodÖ
dirigentskimÖvodstvomÖ
MarjanaÖGrdadolnika.

ProgramÖ jeÖ ob-
segalÖ najlepšaÖ delaÖ izÖ
zakladniceÖ duhovneÖ
zborovskeÖ inÖ instru-
mentalneÖ glasbe.Ö ZÖ
izbranoÖ besedoÖ jeÖ
koncertÖ povezovalaÖ
AlenkaÖ Klemenc.Ö MedÖ
posameznimiÖ skladba-
miÖniÖbiloÖaplavzov,ÖkarÖ
jeÖ dajaloÖ koncertuÖ šeÖ
posebenÖton.

IzvajalciÖ nisoÖ
navdušiliÖ leÖ sÖ čudovi-
timÖ izvajanjemÖ glasbe,Ö
uspeloÖ jimÖ je,Ö daÖ soÖ
vseÖposlušalceÖponesliÖ
vÖčase,ÖkoÖjeÖbilÖJožeÖšeÖ
medÖ nami.Ö VsajÖ zaÖ enÖ
večerÖseÖjeÖzdelo,ÖdaÖjeÖ
bilÖresÖmedÖnami,ÖneÖleÖ
vÖnašihÖsrcih.Ö

VÖ prvemÖ deluÖ
koncertuÖ jeÖ zvene-

laÖ zborovskaÖ glasba.Ö
VsakÖ zborÖ seÖ jeÖ pred-
stavilÖ zÖ dvemaÖ izbra-
nimaÖ skladbama.Ö VÖ
drugemÖ deluÖ koncertaÖ
paÖ jeÖ igralÖ SimfoničniÖ
orkesterÖCantabile.

GlasbenikiÖ soÖ šeÖ
posebejÖ ganiliÖ sÖ sklad-
bamaÖGabrielovaÖoboaÖ
sÖsolistkoÖEvoÖVrtačnikÖ
inÖ CaccinijevoÖ AveÖ
Maria,Ö sÖ solistkoÖ Moj-
coÖ Bitenc.Ö VÖ napovediÖ
jeÖ biloÖ povedano,Ö daÖ
staÖ toÖbiliÖJožetoviÖnaj-
ljubšiÖ skladbi,Ö kerÖ staÖ
gaÖ popeljaliÖ vÖ globokoÖ
molitev.

SlišaliÖ smoÖ tudiÖ
zborovskoÖ skladboÖ
»Gospod,Ö tiÖ siÖ mojÖ de-
ležÖ inÖ mojeÖ veselje«Ö
(PsÖ 16,5)Ö ,Ö kiÖ jeÖ bilaÖ
napisanaÖ naÖ besediloÖ
novomašnegaÖgeslaÖobÖ
njegoviÖ noviÖ maši.Ö Na-
pisalÖjoÖjeÖMarjanÖGrda-
dolnikÖinÖpodÖnjegovimÖ
vodstvomÖ staÖ joÖ izve-
dlaÖ obaÖ mešanaÖ zboraÖ
skupaj.Ö NatoÖ seÖ jimÖ jeÖ
pridružilÖšeÖorkesterÖinÖ
solistkiÖMojcaÖBitencÖinÖ
AngelcaÖ PlevnikÖ zÖ We-
brovimÖPieÖJesu.

ObÖ koncuÖ paÖ soÖ
nasÖ združeniÖ pevciÖ inÖ
glasbenikiÖ zÖ Benedik-
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tusomÖ KarlaÖ JenkinsaÖ
inÖ solistomÖ čelistomÖ
PetromÖ AvšičemÖ opo-
mnili,ÖdaÖjeÖčasÖžalova-
njaÖ žeÖminil.ÖGlasbaÖ jeÖ
prodrlaÖ doÖ notranjostiÖ
vsehÖ navzočih.Ö Ö ResÖ
veličastno,ÖkotÖseÖzaÖta-
kegaÖčlovekaÖspodobi.

ŠeÖ enÖ koščekÖ Jo-
žetaÖsmo,ÖzdruženiÖvsiÖ
glasbenikiÖ inÖ poslušal-
ci,Ö začutiliÖ vÖ skladbiÖ
JezusÖmojÖljubimÖte.ÖToÖ
skladboÖ jeÖ šeÖ posebejÖ
radÖ pelÖ inÖ imel.Ö Čudo-
vitaÖ glasbaÖ inÖ veličinaÖ
JožetovegaÖ duhaÖ staÖ
pobožaliÖ marsikateroÖ

srce,Ö tekleÖ soÖ solzeÖ ...Ö
takoÖ medÖ izvajalciÖ kotÖ
medÖ poslušalci,Ö kiÖ soÖ
obÖkoncuÖvseÖnastopa-
jočeÖ nagradiliÖ sÖ stoje-
čimÖaplavzom.Ö

ObÖ spominskemÖ
tridnevjuÖ Ö jeÖ izšlaÖ tudiÖ
čudovitaÖ knjigaÖ zÖ nje-
govimiÖ pridigami.Ö Ure-
dilaÖ inÖ zapisalaÖ jihÖ jeÖ
AlenkaÖ Klemenc.Ö NašÖ
prijateljÖJožeÖtakoÖosta-
jaÖ medÖ namiÖ zÖ močjoÖ
svojihÖ besed.Ö NjegoveÖ
pridigeÖ soÖ bileÖ zmerajÖ
udarneÖ inÖ seÖ jihÖ mar-
sikdoÖšeÖvednoÖvečkratÖ
spomni.Ö NisoÖ namrečÖ

samoÖ zadeleÖ bistva,Ö
ampakÖsoÖtudiÖpovezo-
valeÖljudi.ÖMedÖsebojÖinÖ
tudiÖzÖglasbo.ÖJožeÖjeÖbilÖ
namrečÖedenÖodÖpobu-
dnikovÖ lanskegaÖ GalaÖ
novoletnoÖ -Ö božičnegaÖ
koncertaÖ Simfonične-
gaÖ orkestraÖ CantabileÖ
vÖ CankarjevemÖ domuÖ
Ljubljana.Ö NadaljevaliÖ
bomoÖsÖtoÖnjegovoÖpo-
budoÖ tudiÖ letos,Ö Ö zatoÖ
vasÖ orkesterÖ CantabileÖ
prisrčnoÖvabiÖvÖsobotoÖ
19.Ö12.Ö2015ÖvÖGallusovoÖ
dvoranoÖ CankarjevegaÖÖ
domaÖvÖLjubljani.

Lucija	Treven
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VÖ soboto,Ö 25.Ö ju-
nijaÖ 1988Ö svaÖ seÖ zÖ ženoÖ
inÖ neokatehumenskoÖ
skupnostjoÖ izÖ Ljublja-
neÖ udeležilaÖ romanjaÖ vÖ
KrkoÖkÖsv.ÖEmiÖKrškiÖnaÖ
srečanjeÖtrehÖdeželÖsÖpa-
pežemÖJanezomÖPavlomÖ
II.Ö PrvičÖ semÖ videlÖ pa-
pežaÖodÖblizuÖ inÖvÖ spo-
minuÖmiÖjeÖostaloÖenoÖizÖ
njegovihÖ sporočil:Ö ZeloÖ
semÖ vesel,Ö daÖ semÖ lah-
koÖvÖMarijinemÖletu,ÖnaÖ
praguÖtretjegaÖtisočletja,Ö
družnoÖzÖvamiÖporomalÖ
vÖtoÖčastitljivoÖcerkevÖvÖ
Krki,ÖposvečenoÖspomi-

nuÖbožjeÖMatere.

VÖtemÖdeluÖEvro-
peÖ seÖ stikajoÖ razneÖ
kulture:Ö nemška,Ö ro-
manskaÖ inÖ slovanska.Ö
TeÖ kultureÖ seÖ medÖ
sebojÖ prepletajoÖ inÖ
duhovnoÖbogatijo.ÖKr-
ščanskaÖveraÖjeÖvsemÖ
temÖkulturamÖvtisnilaÖ
globokÖpečat.ÖTakoÖ jeÖ
biloÖ doslej.Ö TudiÖ na-
prejÖnajÖboÖtako!

ZÖ VamiÖ semÖ po-
vezanÖ vÖ skupniÖ veriÖ
vÖ Kristusa.Ö ZatoÖ tudiÖ
skupajÖ zÖ vamiÖ –Ö obÖ

svojemÖ pastoralnemÖ
obiskuÖ vÖ temÖ romar-
skemÖ krajuÖ –Ö izpove-
dujem:ÖZAÖVEROÖ–ÖZAÖ
ŽIVLJENJE!Ö PrviÖ slo-
vanskiÖ papežÖ JanezÖ
PavelÖ II.Ö jeÖ prišelÖ 22.Ö
oktobraÖ2015ÖmedÖnas,Ö
vÖ cerkevÖ sv.Ö NikolajaÖ
vÖLogatcu.ÖNjegovaÖ re-
likvija,Ö kapljaÖ krvi,Ö kriÖ
mučencaÖ naÖ koščkuÖ
oblačila,Ö kiÖ joÖ jeÖ nosilÖ
obÖ atentatuÖ Mehme-
taÖ AliÖ Agca,Ö 13.Ö majaÖ
1981,ÖnaÖ trguÖsv.ÖPetra.Ö
TaÖ mučenec,Ö JanezÖ
PavelÖ II.,Ö jeÖdalÖosebniÖ

papež ma Vas rad. 
apostol upanja je med nami.
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zgledÖ zaÖ nujnostÖ spra-
veÖ inÖ obiskalÖ AliÖ AgcaÖ
vÖzaporu,ÖkjerÖseÖjeÖAliÖ
AgcaÖnekakoÖspovedalÖ
(izÖ knjigeÖ ApostolaÖ
upanja).Ö PapeževaÖ
svetostÖ jeÖ takoÖ žarelaÖ
vÖvsemÖnjegovemÖpon-
tifikatu,Ö zdajÖ paÖ tudiÖ
priÖ nasÖ vÖ relikviariju.Ö
TuÖ jeÖ pozlačenÖ križ,Ö vÖ
srediÖ križaÖ paÖ vÖ oblikiÖ
monštranceÖ relikvijaÖ
JanezaÖPavlaÖ II.,Ö kakorÖ
JezusÖ KristusÖ sÖ kaplja-
miÖ krviÖ prebodenegaÖ
srca.Ö BratjeÖ inÖ sestreÖ
Logatčani,Ö JanezÖPavelÖ
II.Ö nasÖ vabiÖ vÖ cerkev,Ö
kjerÖ zÖ njegovoÖ sveto-
stjoÖmoliteÖKristusa,ÖkiÖ
nenehnoÖ vstopaÖ vÖ to-
likereÖ dvoraneÖ zadnjeÖ
večerje,ÖkjerÖsmoÖzbra-
niÖubogi,ÖpreplašeniÖinÖ
obupaniÖ ljudje,Ö kakorÖ
apostoliÖpoÖpreizkušnjiÖ
velikegaÖpetka.ÖHrabro,Ö
zÖnamiÖjeÖapostolÖUPA-
NJA!

NaÖ srečanjuÖ zÖ
mladimiÖ vÖ PostojniÖ 18.Ö
maja.Ö 1996Ö jeÖ papežÖ
JanezÖ PavelÖ II.Ö vzpod-
budilÖ mladeÖ zÖ blagro-
vanjem.ÖDanesÖbiÖvamÖ
radÖ ponovil:Ö BlagorÖ
vam,Ömladi,ÖčeÖmoreteÖ
verovati,ÖneÖdaÖbiÖvide-

liÖ aliÖ seÖ dotaknili;Ö čeÖ
vasÖjeÖpritegnilaÖzgoljÖ
lepotaÖ inÖ resnicaÖ
evangelija,Ö zaÖkatere-
gaÖpričajoÖsveti.

BlagorÖ vam,Ö čeÖ
boÖ zaupanjeÖ vÖ božjoÖ
ljubezenÖ močnejšaÖ
odÖ skepticizmaÖ inÖ
predsodkov;ÖčeÖbosteÖ
zmogliÖzÖnjimÖprema-
gatiÖ razočaranjeÖ inÖ
slehernoÖ skušnjavoÖ
malodušjaÖinÖobupa.

BlagorÖ vam,Ö
mladi,Ö čeÖ bosteÖ do-
voljÖ pogumni,Ö daÖ seÖ
neÖ bosteÖ izogibaliÖ
srečanjemÖ zÖ Jezu-
som,ÖampakÖdaÖbosteÖ
pripravljeniÖ srečatiÖ
seÖzÖnjimÖvÖzvestobi,Ö
vÖ usmiljenju,Ö vÖ od-
puščanjuÖ inÖ vÖ žrtvi,Ö
sprejetiÖzÖljubeznijo.

BlagorÖ vam,Ö čeÖ
seÖ vašÖ pogledÖ neÖ boÖ
zaostrilÖ zgoljÖ naÖ po-
vršjuÖ stvariÖ inÖ oseb,Ö
ampakÖ boÖ znalÖ pro-
dretiÖ dogodkomÖ vÖ
srce;Ö čeÖ bosteÖ znaliÖ
prekoÖ vidnegaÖ inÖ
otipljivegaÖ razbiratiÖ
bistveno,Ö kiÖ jeÖ vidnoÖ
skritoÖ inÖ zastrto,Ö daÖ
biÖ gaÖ potemÖ mogliÖ
svobodnoÖpodaritiÖinÖ

sprejeti.ÖBlagorÖvam!

DragiÖprijatelji,ÖšeÖ
enkratÖ hvalaÖ zaÖ vašoÖ
dobrodošlico.Ö KorajžaÖ
velja!Ö HoditeÖ vÖ veri,Ö
upanjuÖ inÖ ljubezni!Ö
OdpriteÖ sebeÖ inÖ vašeÖ
bivanjeÖnavdihomÖSve-
tegaÖ Duha,Ö inÖ pustite,Ö
daÖ vasÖ OnÖ popeljeÖ naÖ
odprtoÖ morjeÖ tretjegaÖ
tisočletja.

PAPEŽÖ MAÖ VASÖ
RAD.

HvalaÖ gospoduÖ
kaplanu,ÖslovanskemuÖ
bratuÖ izÖ prijateljskeÖ
Poljske,Ö RafaeluÖ –Ö Ra-
faluÖ AndrzejuÖ Kedzi-
erskemuÖ –,Ö daÖ jeÖ poÖ
navdihuÖ omogočilÖ toÖ
relikvijoÖ namÖ Sloven-
cemÖ inÖ toÖ vÖ Logatcu.Ö
HvalaÖ tudiÖ župnikuÖ
KompareÖ Janezu,Ö kiÖ
jeÖ omogočilÖ izdelavoÖ
relikviarijaÖ inÖ mojstruÖ
DaniluÖ ErjavcuÖ izÖ Lju-
bljane,ÖkiÖgaÖjeÖumetni-
škoÖ izoblikovalÖ inÖ poÖ
dolgihÖmesecihÖizdelalÖ
terÖ gaÖ naÖ predvečerÖ
praznovanjaÖ goduÖ
JanezaÖ PavlaÖ II.Ö tudiÖ
dostavil.Ö ToÖ jeÖ prviÖ
čudež,ÖkiÖgaÖjeÖizprosilÖ
svetnikÖJanezÖPavelÖII.

BogÖpovrni!

Slavko	Ogrizek	
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za družino

VÖpreteklemÖtednuÖ
jeÖUstavnoÖsodiščeÖizre-
kloÖ svojoÖ odločitev,Ö daÖ
družinskiÖ referendumÖ
bo.Ö ToÖ jeÖ sprožiloÖ valÖ
različnihÖ odzivov,Ö ne-
kateriÖsoÖnavdušeni,ÖsajÖ
soÖ dobiliÖ potrditev,Ö daÖ
peščicaÖ ljudi,Ö neÖ moreÖ
določatiÖoÖvečini,ÖdrugiÖ
paÖ soÖ razočarani,Ö sajÖ
imajoÖ občutek,Ö daÖ jimÖ
boÖ odvzetaÖ človekovaÖ
pravica.Ö SamaÖ biÖ obÖ
temÖradaÖzapisalaÖsvojoÖ
izkušnjo.ÖPredÖdobrimiÖ
šestimiÖ letiÖ semÖ prvičÖ
zanosila.Ö BilaÖ semÖ naj-
srečnejšaÖ nosečnicaÖ
podÖ soncem.Ö Noseč-
nostÖ jeÖ potekalaÖ brezÖ
zapletov,Ö počutilaÖ semÖ
seÖ dobro,Ö lahkoÖ biÖ re-
kla,ÖdaÖsemÖžarelaÖinÖko-
majÖsemÖčakalaÖsvojegaÖ
otročka.ÖEnÖtedenÖpredÖ
rokomÖporodaÖmeÖjeÖnaÖ
rednemÖ pregleduÖ gine-

kologinjaÖ presenetilaÖ
zÖ najboljÖ težkoÖ novico:Ö
»SrčekÖneÖbijeÖveč.«ÖSe-
sulÖseÖmiÖjeÖsvet.ÖDneveÖ
inÖmesece,ÖkiÖsoÖsledili,Ö
neÖ moremÖ nitiÖ opisati,Ö
sajÖsoÖbiliÖpretežki.ÖSmrtÖ
otroka,Ö pogreb,Ö praznoÖ
naročjeÖ...Ötema.ÖVÖmeniÖ
jeÖ vseÖ umrlo,Ö ničesarÖ
večÖnisemÖčutila.ÖTakojÖ
poÖŽanoviÖsmrtiÖsvaÖseÖ
zÖmožemÖmočnoÖpove-
zala,Ö aÖ zaradiÖ različne-
gaÖ procesaÖ žalovanjaÖ
svaÖ seÖ sčasomaÖ začelaÖ
oddaljevati:Ö jazÖ semÖ
bilaÖšeÖvednoÖvÖtežkemÖ
stanju,ÖmedtemÖkoÖseÖjeÖ
moževÖ procesÖ žalova-
njaÖodvijalÖprecejÖhitre-
je.Ö SmrtÖ otrokaÖ najuÖ jeÖ
začelaÖločevati.ÖNekegaÖ
večeraÖ paÖ svaÖ sedla,Ö
seÖpogovorilaÖoÖnajinihÖ
čutenjihÖ inÖ prišlaÖ doÖ
spoznanja,Ö kakoÖ lepoÖ
je,Ö daÖ čutivaÖ različno,Ö

daÖsÖtemÖniÖničÖnarobeÖ
ampakÖ najuÖ različnostÖ
celoÖ bogati!Ö PravÖ zara-
diÖ moževeÖ trdnostiÖ inÖ
sprejemanjaÖ semÖ jazÖ
lahkoÖ vÖ svojemÖ tempuÖ
odžalovala,ÖpravÖzaradiÖ
najineÖrazličnostiÖvÖpro-
cesuÖmiÖjeÖbilÖvÖpomoč.

VÖ meniÖ rasteÖ tr-
dnoÖ prepričanje,Ö daÖ
otrokÖzaÖsvojÖrazvojÖpo-
trebujeÖočetaÖinÖmamo.Ö
ToÖ opažamÖ vsakÖ dan,Ö
koÖgledamÖnajineÖtriÖču-
doviteÖ otroke.Ö ČepravÖ
potrebujejoÖ meneÖ kotÖ
mamo,ÖpaÖničÖmanjÖneÖ
potrebujejoÖ mojegaÖ
moža,Ö njihovegaÖ očeta.Ö
VsakÖ odÖ najuÖ vzgajaÖ
drugače,Ö ljubiÖdrugače,Ö
čustvujeÖ drugače,Ö npr.Ö
jazÖ otrokiÖ večÖ pôjem,Ö
kuham,Ö jihÖ večÖ božamÖ
inÖ objemam,Ö možÖ paÖ
seÖzÖnjimiÖboljÖpogostoÖ
igraÖinÖzÖnjimiÖsestavljaÖ
tehničneÖ stvari,Ö npr.Ö
omareÖ aliÖ paÖ skupajÖ
zabijejoÖ kakšenÖ žebelj,Ö
daÖobesijoÖsliko.ÖDruži-
naÖ pomeniÖ harmonijo.Ö
HarmonijaÖ jeÖ lepotaÖ vÖ
različnosti,Ö sprejema-
nju,Ö ljubezni.Ö VeselaÖ
sem,ÖdaÖlahkoÖživimÖtoÖ
različnostÖkotÖženskaÖinÖ
mamaÖ inÖ daÖ lahkoÖ lju-
bimÖmoškega.

Katarina	Nzobandora
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanj

VasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

JE ČAS ZA JOK IN JE ČAS ZA SMEH

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

Predavala bo Mira Dobravec 
OdÖrojstvaÖdoÖsvojeÖlastneÖsmrtiÖseÖvsakÖčlovekÖsrečujeÖzÖenoÖodÖbistvenihÖ

značilnostiÖživljenja,ÖzÖizgubo.ÖNajhujšaÖodÖvsehÖjeÖizgubaÖljubljeneÖosebe.ÖČlo-
vekuÖseÖvÖbolečiniÖpoÖsmrtiÖljubljeneÖosebeÖsesujeÖsvetÖvÖruševineÖinÖtežkoÖživiÖ
naprej.ÖŽalujočegaÖnapadejoÖstrašnaÖvprašanja:ÖZakajÖseÖtoÖdogajaÖmeni?ÖKajÖ
semÖnarobeÖnaredil?ÖZakajÖjeÖvzelÖnašegaÖljubljenega,ÖkiÖgaÖtakoÖzeloÖpotrebuje-
mo?ÖZakajÖBogÖdopuščaÖtakoÖtrpljenje?ÖZakajÖniÖuresničilÖmolitevÖbolnega,ÖkiÖjeÖ
takoÖzeloÖželelÖživeti?ÖKajÖjeÖsplohÖsmiselÖvsegaÖtegaÖsveta?ÖMeÖjeÖBogÖzapustil?Ö
KjeÖsoÖnašiÖrajni?ÖKakoÖnajÖživimÖnaprej?ÖVsaÖvprašanjaÖzahtevajoÖodgovoreÖinÖ
človekovoÖsrceÖseÖneÖumiri,ÖdoklerÖjihÖneÖnajde.ÖVÖtejÖstiskiÖiščemoÖodgovoreÖ
inÖnačin,ÖkakoÖbolečinoÖlajšati.ÖSvetopisemskeÖbesedeÖBLAGORÖŽALOSTNIMÖ
seÖvÖtemiÖinÖobupuÖzdijoÖskorajÖkotÖposmehÖ–ÖpaÖvendarÖsoÖtoÖbesedeÖbožjeÖ
obljubeÖ inÖvabijo,ÖnajÖpoiščemoÖdrugačenÖpogled,ÖdaÖbomoÖzdržaliÖvÖdnehÖ

preizkušnjeÖinÖdaÖseÖbomoÖlahkoÖzahvaljevaliÖzaÖvse.

Mira Dobravec, dolgoletna	urednica	Mavrice,	je	vdova,	upoko-
jenka	in	srečna	mama	in	babica.	Zaradi	izgub	v	svojem	lastnem	življenju	
in	svojih	napačnih	iskanj	novih	poti	se	ukvarja	z	vprašanjem	žalovanja.	V	

Ignacijevem	domu	duhovnosti	se	srečuje	s	skupino	za	samopomoč	žalujočih.

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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LETO BOŽJEGA uSMILJENJA 
– 8. december 2015 – 20. november 2016

IzrednoÖ svetoÖ
letoÖ BožjegaÖ usmi-
ljenjaÖ jeÖ biloÖ uradnoÖ
napovedanoÖ zÖ buloÖ
MisericordiaeÖ vul-
tus.Ö ZačeloÖ seÖ boÖ 8. 
decembra 2015Ö na 
praznik Marijine-
ga brezmadežnega 
spočetja,ÖkoÖseÖbodoÖ
odprlaÖtudiÖsvetaÖvra-
taÖ bazilikeÖ svetegaÖ
Petra,Ö terÖ seÖ skleniloÖ
20. novembra 2016 
na praznik Jezusa 
Kristusa, Kralja ve-
soljstva.

Jubilej Božjega 
usmiljenja je temat-
sko sveto leto

JubilejÖ Usmi-
ljenjaÖ niÖ inÖ nočeÖ bitiÖ
velikoÖ jubilejnoÖ letoÖ
2000.ÖLetoÖUsmiljenjaÖ
vÖ središčeÖ postavljaÖ
veroÖterÖželiÖspomnitiÖ
CerkevÖ naÖ njenoÖ pri-
marnoÖ poslanstvo,Ö
daÖ jeÖ namrečÖ pokli-
canaÖ bitiÖ znamenjeÖ
inÖ pričevanjeÖ usmi-
ljenjaÖ vÖ vsehÖ vidikihÖ
svojegaÖ pastoralnegaÖ
življenja.ÖRavnoÖtemaÖ
usmiljenjaÖjeÖtudiÖpotÖ
dialogaÖzÖjudovstvomÖ

inÖ islamomÖterÖpotÖpre-
seganjaÖtežav,ÖkiÖsoÖjav-
negaÖznačaja.

Program dogod-
kov v Vatikanu

PrviÖvečjiÖdogodekÖ
vÖ letuÖ BožjegaÖ usmi-
ljenjaÖ boÖ vÖ VatikanuÖ
potekalÖ odÖ 19. do 21. 
januarjaÖ inÖ boÖ name-
njenÖ osebam,Ö kiÖ delajoÖ
naÖpodročjuÖromanj.ÖPoÖ
FisichellovihÖ besedahÖ
jeÖpomembno,ÖdaÖzapo-
sleniÖ naÖ temÖ področjuÖ
prviÖ opravijoÖ romanjeÖ
inÖprestopijoÖsvetaÖvra-
ta,Ö takoÖ daÖ romanjaÖ neÖ
bodoÖ samoÖ nekaÖ vrstaÖ
turizma.

3. april boÖ name-
njenÖ gibanjem,Ö zdru-
ženjemÖ inÖ verskimÖ
inštitutom,Ö kiÖ soÖ zazna-
movaniÖ zÖ duhovnostjoÖ
usmiljenja.Ö ProstovoljciÖ
seÖbodoÖvÖVatikanuÖzbra-
li 4. septembra.ÖProsto-
voljstvoÖ jeÖ konkretnoÖ
znamenjeÖtistega,ÖkiÖživiÖ
delaÖ usmiljenjaÖ vÖ raz-
ličnihÖ izrazihÖ inÖ siÖ zatoÖ
zaslužiÖ posebnoÖ slove-
snost,Ö jeÖ dodalÖ msgr.Ö
Fisichella.Ö 9. oktoberÖ
boÖ namenjenÖ vsem,Ö kiÖ

jimÖjeÖblizuÖmarijanskaÖ
duhovnost;ÖdanÖboÖna-
menjenÖ MateriÖ usmi-
ljenja.Ö PosebenÖ dan,Ö
inÖ sicerÖ 24. april,Ö boÖ
rezerviranÖ zaÖ mlade,Ö
kiÖsoÖpredÖkratkimÖpre-
jeliÖ zakramentÖ birme.Ö
SvetovniÖ danÖ mladihÖ
vÖ Krakovu,Ö odÖ 26. do 
31. julija,Ö boÖ name-
njenÖ starejšiÖ mladini.Ö
ZaÖ diakone,Ö kiÖ soÖ poÖ
svojiÖ službiÖ poklicaniÖ
kÖ dejavniÖ ljubezniÖ vÖ
krščanskiÖ skupnosti,Ö
boÖposebenÖdanÖvÖsve-
temÖ letuÖ 29. maj.Ö ObÖ
160.ÖobletniciÖpraznikaÖ
SrcaÖJezusovega,Ö3.Öju-
nija,Ö seÖ boÖ praznovalÖ
jubilejÖ duhovnikov.Ö
25. septemberÖ boÖ ju-
bilejÖkatehistov,ÖkiÖpo-
sredujejoÖveroÖinÖtakoÖ
podpirajoÖ življenjeÖ
krščanskihÖ skupnosti,Ö
predvsemÖ vÖ svojihÖ
župnijah.Ö12. junij boÖ
vÖsvetemÖletuÖposebejÖ
namenjenÖbolnikomÖinÖ
invalidnimÖosebamÖterÖ
tistim,ÖkiÖzanjeÖskrbijoÖ
zÖ ljubeznijoÖ inÖ preda-
nostjo.Ö 6. novembraÖ
seÖ boÖ obhajalÖ jubilejÖ
zapornikov.
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rupnikov znak 
svetega leta

P. Marko Ivan 
RupnikÖ jeÖ izdelalÖ
znak (logo) svete-
ga leta usmiljenja.Ö
GesloÖ jubilejnegaÖ
leta:Ö Usmiljeni	 kakor	
Oče.Ö ZnakÖ jeÖ pravaÖ
malaÖ teološkaÖ sumaÖ
oÖ usmiljenju.Ö Prika-
zujeÖ Jezusa,Ö kiÖ nosiÖ
izgubljenegaÖčloveka.Ö
ToÖ jeÖ bilaÖ pogostaÖ
podobaÖ vÖ starodav-
niÖ Cerkvi,Ö kiÖ kažeÖ naÖ
KristusovoÖ ljubezenÖ
doÖ človeka,Ö koÖ jeÖ zÖ
odrešenjemÖ dopolnilÖ
skrivnostÖ učlove-
čenja.Ö DobriÖ pastirÖ
seÖ takoÖ globokoÖ inÖ
sÖ takšnoÖ ljubeznijoÖ
dotikaÖ človeka,Ö daÖ
muÖ spremeniÖ življe-
nje.Ö SÖ skrajnoÖ meroÖ
usmiljenjaÖ naložiÖ
naseÖ človeštvo,Ö nje-
goveÖočiÖsoÖprekriteÖsÖ
človekovimi.Ö KristusÖ
gledaÖ zÖ AdamovimiÖ
očmiÖ inÖ AdamÖ sÖ Kri-
stusovimi.Ö VsakdoÖ
lahkoÖ takoÖ odkrijeÖ vÖ
KristusuÖ novegaÖ Ada-
ma,Ö lastnoÖ človeškostÖ
inÖ prihodnostÖ vÖ Oče-
toviÖljubezni.ÖUmetnikÖ

jeÖveličinoÖKristusoveÖ
ljubezniÖ doÖ človekaÖ
umestilÖ vÖ podoboÖ
mandeljna,Ö pravÖ takoÖ
pogosteÖ prvineÖ staro-
davneÖ ikonografije,Ö kiÖ
predstavljaÖ sobivanjeÖ
dvojneÖ naraveÖ vÖ Kri-
stusu:Ö božjeÖ inÖ člove-
ške.ÖTrijeÖkoncentričniÖ
krogi,Ö kiÖ prehajajoÖ vÖ

vednoÖ svetlejšoÖ mo-
droÖbarvo,ÖnakazujejoÖ
KristusovoÖgibanje,ÖkoÖ
človekaÖ nosiÖ izÖ nočiÖ
grehaÖ inÖ smrti,Ö poÖ
drugiÖstraniÖpaÖvednoÖ
temnejšaÖ barvaÖ pred-
stavljaÖ nedoumljivostÖ
OčetoveÖ vseodpušča-
jočeÖljubezni.
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KOLOFON
Izdaja:Öžupnija	Dolnji	Logatec
Odgovarja:ÖJanez	Kompare
GlavniÖurednik:ÖAlen	Širca
Naklada:Ö600	kos
SpletniÖnaslov:Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
PrispevkeÖpošljiteÖnaÖnaslov:Öfarni.list.logatec@gmail.comÖdoÖ15.ÖvÖmesecu.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V NOVEMBRu

1. novembra slavimo pra-
znik VSEH SVETIHÖ(sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖinÖ
molitveÖnaÖpokopališču).

2. novembra obhajamo 
VERNE DuŠEÖ(sv.ÖmašiÖbo-
staÖobÖ10.ÖinÖobÖ18.Öuri).

8. novemberÖjeÖ32.ÖnavadnaÖ
aliÖZAHVALNAÖNEDELJA.

19. novembraÖboÖpredavanjeÖMIREÖ
DOBRAVECÖvÖJožefoviÖdvorani.

20. novemberÖboÖDANÖSLO-
VENSKEÖHRANE,ÖdogajanjeÖvÖ
dvoraniÖdomaÖMarijeÖinÖMarte.

21. novembraÖboÖvÖnašiÖžupnijiÖ
CELODNEVNOÖČAŠČENJE.

22. november jeÖnedeljaÖKRISTUSAÖ
KRALJAÖinÖkonecÖcerkvenegaÖleta.

29. novembraÖpaÖbomoÖsÖ1.Ö
ADVENTNOÖNEDELJOÖžeÖvsto-
piliÖvÖADVENTNIÖČAS.

vsak 
četrtek 

in 
nedeljo 

kateheze 
ob 20. uri.


