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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ ADVENT
ÖÖ ADVENTNI VENEC
ÖÖ ANDREJ GOSAR
ÖÖ ADORAMUS
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

Vso zemljo tema krije in spijo rožice,
a Cerkev v čast Marije obhaja zornice.
V teh dneh pa kliče nas, v teh dneh pa
kliče nas, k Brezmadežni Devici,
adventni sveti čas.
Advent pomeni
prihod, pričakovanje,
vendar ne nečesa, ampak Nekoga, ki je bil
napovedan že v raju.
Tam je napovedan boj
s hudičem, ki je človeka in človeštvo zapeljal
v nesrečo, trpljenje in
smrt. Prav po Ženi prihaja obljuba in napoved zmage. Sovraštvo
bom naredil med teboj
in ženo, med tvojim
in njenim zarodom, ta
ti bo glavo strl, ti pa
ga boš ranila na peti.
Marijina peta smo mi,
ki nas svet prezira in
zaničuje, a nas Bog
pripravlja in pošilja v
ta svet teme in greha,
da bi se Bog poveličal

prav v malih in ubogih. Marija je v hvalnici
zapela tudi: »Mogočne
je vrgel s prestola in
povišal je nizke« (Lk
1,56).
Prav v ta navidezno mogočni in napihnjeni svet vstopa Božji
služabnik majhen in
ponižen, rojen v hlevu, ki je podoba naše
stvarnosti. Prav On bo
tu v našem hlevu razodel ljubezen in usmiljenje do nas.
Zadnji in največji
prerok Janez Krstnik je
pripravljal pot in oznanjal krst spreobrnjenja.
je

Ravno te dni se
»današnji« Janez
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Krstnik, papež Frančišek, napotil v centralno Afriko oznanjat in
pripravljat pot Jezusu
Kristusu. Čeprav so
te države v vojni, gre
sv. oče Frančišek tja
oznanjat veselo novico
najbolj ubogim in nemočnim, preganjanim
in mučenim, da jih Bog
ljubi in da niso pozabljeni.
V letošnjem adventu hodimo tudi mi
nosilci novega upanja
prav tistim, ki so na
robu družbe in nemočni – nerojeni otroci,
bolniki, stari, osamljeni, prezirani, drugorazredni, da bodo po
naši ljubezni, ki nam jo
prinaša Jezus Kristus,
doživeli, da jih Bog ni
pozabil.
Pripravljamo pot
Gospodu, da bodo vsi
doživeli prihod in rojstvo Njega, ki nas vse
brez razlike neizmerno
ljubi.
Naj to ne bodo le
spodbudne
besede,
ampak konkretna beseda ljubezni v dejanju
in resnici.
Pridi Gospod, Gospod prihaja, Gospod
je tu!
Župnik Janez
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Razlaga simbolike adventnega venca

Adventni venec
je iz rastlinja spleten
venec s štirimi svečami, ki ponazarjajo
štiri adventne nedelje.
Kot okras in liturgični
simbol
adventnega
časa, prevzet od germanskih narodov, se
je v Sloveniji uveljavil
v osemdesetih letih
20. stoletja. Večji venec s štirimi svečami
visi ali je postavljen
v cerkvah na vidnem
mestu v prezbiteriju,
vsako adventno nedeljo pa na njem prižgejo
dodatno svečo.

Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in
razlag:
Okrogla
oblika
pomeni popolnost in
večnost.
Zimzelene
veje govorijo o življenju, o Jezusu Kristusu,
ki prihaja med nas.
Simbolika
vijolične
barve predstavlja upanje, da bo tema premagana. Štiri sveče, ki so
lahko samo v vijolični
ali beli barvi, imajo
posebno simboliko:
ÖÖ predstavljajo
štiri mejnike
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(stvarjenje,
učlovečenje,
odrešenje in
konec sveta);
ÖÖ predstavljajo štiri
strani neba: sever,
jug, vzhod in
zahod, kar govori
o univerzalnosti
Kristusovega
učlovečenja za ves
svet in vse ljudi;
ÖÖ predstavljajo štiri
letne čase, kar
pomeni, da je
bilo Kristusovo
rojstvo pomembno
ne samo za tisti
zgodovinski čas,
v katerem je živel
na Zemlji, ampak
je pomembno
za vse čase in
vsako dobo;
ÖÖ predstavljajo
človekovo
življenje; (ob
rojstvu) prižgana
sveča je vsak
trenutek manjša,
kar govori o tem,
da smo vedno bliže
sklepu življenja
in nas spominja
na tuzemsko
minljivost.
Ö
Sveče prižigamo tako,
da na prvo adventno
nedeljo
prižgemo

prvo, na drugo adventno nedeljo poleg
prve prižgemo tudi
drugo – in tako naprej
do četrte adventne
nedelje, kar pomeni,
da je v času, ko se bližamo rojstvu Jezusa
Kristusa, v prostoru
vedno več svetlobe.
V duhovnem smislu
to pomeni, čim bliže
smo Bogu, tem več je
svetlobe tudi v naših
življenjih.
Adventni venci
naj bi bili narejeni
brez dodatnega okrasja in to z namenom, da
pride do izraza opisana simbolika.
Nekateri razlagalci štiri sveče in štiri
adventne nedelje povezujejo tudi s štirimi
obdobji
zgodovine
odrešenja: 1. od stvarjenja do Abrahama, 2.
od Abrahama do judovskih kraljev, 3. od
judovskih kraljev do
babilonske sužnosti,
4. od babilonske sužnosti do Kristusovega
rojstva.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/

Adventni čas –
blišč bogatih in beda
revnih in ubogih?
Naj ne bodo samo
priprava ali spomin na
Gospodovo
rojstvo,
še manj pa samo lep
okras na vhodnih vratih. Izaija napoveduje
čase, ko bo vladal na
zemlji popoln mir.
Napoved se nam prav
gotovo zdaj, te mesece,
danes, jutri, zdi utopija.
Knez miru je že prišel,
pomaga nam k notranjemu miru, osvobaja
nas
brezmiselnosti
življenja in prav bi
bilo, da verniki z njim
ustvarjamo mir okrog
nas. Naše zveličanje je
blizu, saj se je začelo
s prvim Kristusovem
prihodom.
Cerkev
nas z adventom vzgaja, nas poglablja, da
bomo po globoki veri
kos vsem življenjskim
preizkušnjam. Pokvarjeni svet, napačna razmerja med ljudmi, vse
mogoče krivice – vse
to je znamenje, kako
svet potrebuje odrešenika, kako kliče po
ljubezni in miru.   Sla
po zaslužku in denarju nas bo v decembru
spremljala na vsakem
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Marija Jezusa deviško
spočela. Spolnile so se
starozavezne prerokbe
o devici, da bo spočela
sina Jezusa, v katerem je vse božanstvo.
Vemo, da bi bil Jezus
Božji Sin, če tudi bi bil
spočet kot vsak drug
človeški otrok.

koraku. Blišč in beda!
Ob Božiču se člani družine, pa tudi prijatelji,
med seboj obdarujejo.
Ne le otrokom, tudi
odraslim »božiček« (to
je kar dvojna pomanjševalnica, ker je že
božič pomanjševalnica
– mali BOG) kaj prinesel. To obdarovanje
naj bi bilo izraz ljubezni. Pravi božični dar
človeštvu, zgodovini
in vsakemu izmed nas
je Jezus Kristus sam,
to je »Emanuel – Bog z
nami«. Jaslice so bogata miza božje ljubezni.
Marija je angelu odgovorila: »Zgodi se mi po
tvoji besedi!« Zavedala
se je, da po Mojzesovi
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postavi stavi na kocko
zakon z Jožefom in da
nase jemlje tveganje
nezakonske matere. Po
postavi bi morala biti
kamenjana. Marija je
Bogu zaupala, da jo bo
Bog rešil nevarnosti in
težav. Sv. Pismo nič ne
pove, kaj je odgovoril,
ko mu je razodela to
nezaslišano
novico.
Jožef je bil pravičen.
Ni hotel soditi o njeni
poštenosti, Jožefu so
bili razodeti božji načrti in spoznal je svojo
vlogo pri izpolnjevanju
le teh. Ta veliki mož je
v veri sprejel in omogočil, da se je Jezus
rodil v urejeni družini.
Cerkev veruje, da je

Bratje in sestre,
ali smo tudi mi pripravljeni sprejeti Boga v
svoje življenje, z njim
računati, živeti iz tega
daru, ki je bil tisto noč
ponujen tudi nam. Vse
adventne nedelje so
klic čuječnosti, k spreobrnjenju, in da smo
pripravljeni
sprejeti
Boga, ki se nam približuje v Jezusu, v svoje
vsakdanje življenje. Če
bomo dosegli to, bomo
v božiču obdarovani in
tudi zakaj!
Živimo v veri in
praznujmo najprej v
družinskem krogu z
molitvijo in svečano
večerjo. Skupaj z občestvom fare pa praznujmo pri polnočnici.
Bog miru nas ljubi!
Slavko Ogrizek
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Izšla monografija, posvečena življenju
in delu dr. Andreja Gosarja
Logatec, 17. november: v dvorani Narodnega doma se je v okviru 4.
Gosarjevega večera odvila predstavitev znanstvene monografije o
dr. Andreju Gosarju – pravniku, publicistu, socialno-ekonomskemu
mislecu, profesorju in politiku, ki je kot uveljavljen strokovnjak na
omenjenih področjih deloval predvsem v 20. in 30. letih prejšnjega
stoletja. Gosar ostaja do danes eden najvidnejših in najvplivnejših
logaških osebnosti, njegova krščansko-socialna misel pa je zaradi
trenutne finančno-gospodarske krize danes še toliko bolj aktualna.
V obsežni knjigi,
ki je izšla pri Celjski
Mohorjevi
družbi,
so zbrani prispevki
več kot 30 uglednih
avtorjev, ki so svojo
interpretacijo Gosarjevega dela in življenja
predstavili na lanskoletnem simpoziju v
Logatcu in Ljubljani.
Knjiga »Dr. Andrej Gosar, 1887-1970« obsega
pet osrednjih tematskih sklopov, o njej
pa sta na predstavitvi  
spregovorila urednik
monografije dr. Jure
Gašparič z Inštituta za
novejšo zgodovino in
izvršna urednica Alenka Veber, poslušalce je
nagovoril tudi logaški
župan Berto Menard.
Uvod h knjigi je prispeval Gosarjev sin Peter
Gosar, ki bralca stvarno seznani s svetom
svojega očeta, temu

sledi biografski del o
življenjski in poklicni
poti Gosarja, s poudarkom na njegovem
političnem in profesorskem udejstvovanju. Naslednji sklop
je posvečen znanstvenem in publicističnem
delu, čemur sledijo
prispevki avtorjev, ki
pred nami razgrnejo
Gosarjev duhovni svet
ter njegova socialna,
ekonomska in filozofska razmišljanja. Knjiga se v nadaljevanju
dotakne še percepcije,
veljave in pomena Gosarjevega dela, osrednjemu znanstvenemu
delu sledi poglavje
Zapisi,
monografijo
pa sklene obsežna in
izčrpna
bibliografija
Draga Samca. Delo ima
preprost naslov, podnaslovu so se po besedah Vebrove namerno

izognili, »saj nismo
želeli bralcu ničesar
sugerirati«. »Knjiga je
zasnovana zelo pahljačasto in vsestransko,
skuša biti vseobsegajoča, a je morda zato
tudi malo kaotična. V
vsakem primeru upamo in verjamemo, da
zadosti celovito razgrne življenje in delo dr.
Andreja Gosarja,« je
na predstavitvi povzel
Gašparič.  Svoj »delež«
k knjigi so primaknili
tudi trije Logatčani
– Marcel Štefančič s
prispevkom
Človek,
vreden spomina in
spomenika; Gosarjevo
povezavo z rodnim
Logatcem, predvsem
njegova otroška in mladostna leta, je predstavil Pavel Mihevc v
prispevku O Andreju
Gosarju v logaškem
spominu, Alen Širca
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pa je s prispevkom Duhovnost Andreja Gosarja pokazal na globoko
povezanost le-tega s
krščanstvom, predvsem
v njegovi aktivni vlogi.
Čeprav pogosto nerazumljen in nesprejet tudi
s strani slovenske Katoliške cerkve, ga je Sveti
sedež leta 1967 nagradil
z najvišjim priznanjem,  
ki ga lahko prejme katoliški laik od svetega očeta,
pro ecclesia et pontifice.
Posamezniki in inštitucije prepoznali Gosarjevo veličino
K izdaji knjige pa
niso prispevali le njegovi avtorji, ampak je
kolesje dogajanja o dr.
Andreju Gosarju v prvi
vrsti poganjalo nekaj posameznikov, med njimi
Štefan Skledar, Knjižnica
Logatec s takratno direktorico Bibijano Mihevc
in Občina Logatec, ki
so bili tudi organizatorji
lanskoletnega simpozija
in razstave o življenju in
delu dr. Andreja Gosarja
v NUK. Pridružili so se
jim še Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Naravoslovnotehniška fakulteta ljubljanske
univerze in Celjska Mohorjeva družba.
Saša Musec Čuk
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Odlomek iz knjige
Gosar je bil po študiju in po delovanju ekonomist, torej človek denarja in valutnih usod, poklicno
človek najintimnejšega drobovja tega našega sveta,
katerega dušo – se pravi valuto – najbolje dokazuje svetovna gospodarska kriza. Sredi te materialne
realnosti je Andrej Gosar ostal kakor Jacques Maritain realist, nedovzeten za utopijo, čeprav ne za
neki racionalni ideal, kakor na primer dokazuje
njegova rezerviranost do krščanskega socializma
in odprtost ideji samoupravljanja, s katero se je ves
opojil Edvard Kardelj, a z nemogočo marksistično
aplikacijo.
Imamo torej opraviti s človekom, ki je sredi vrhunca mitološke evforije ostajal z nogami na zemlji
s stvarnim razgledom na temeljna medčloveška
dejstva, kakor so gospodarske družbe in še posebej
narodna skupnost. Gre torej za racionalen odnos
do stvari in zgodovine, za odnos, iz katerega bi rad
skušal ubežati posebno član malega naroda. Zato
ostaja Gosar referenca za vse, za katere je resnica
pred utopijo in stvarnost pred ideologijo.
A tudi za nekristjana ostaja dr. Gosar referenca racionalnega humanizma, ki odklanja vsakršno
iracionalnost, sprejema vse sprejemljivo v narodni
tradiciji in ljubosumno skrbi za prihodnost naroda,
ki bo tudi državno neodvisen ostajal ogrožen v svoji identiteti.
Alojz Rebula

Podatki o knjigi
Naslov: DR. ANDREJ GOSAR (1887–1970)
Urednik: dr. Jure Gašparič
Izvršna urednica: Alenka Veber
Cena: 30,00 evrov
Velikost: 165 mm x 235 mm
Vezava: trdo vezano s ščitnim ovitkom
Število strani: 516
Založnik: Celjska Mohorjeva družba
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Logaška Cantabile in Adoramus očarala
celovško stolnico
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14.
novembra
2015 so simfonični
orkester
Cantabile
z dirigentom Marjanom Grdadolnikom
in sopranistko Mojco Bitenc ter MePZ
Adoramus in Danica
nastopili v Celovcu,
v bogato baročni stolnici. Z dobrodelnim
koncertom Symphonia lucis so obeležili
20 let delovanja društva Inciativ Angola
iz avstrijske Koroške,
ki omogoča šolanje
otrokom v   Angoli in
vzdržuje njihove šole.

stolnice so prekrili
odmevi dveh zborovskih pesmi in nato
še Maše sončnega
vzhoda ter Jenkinsove Benedictus, ki sta
bili izvedeni skupaj z
orkestrom. Napolnjeni cerkvi smo segli
do srca in duše, kar
nam je občinstvo
navdušeno pokazalo po zadnji skladbi.
Celotno dogajanje,
tako na skupni vaji
v Logatcu kot na
koncertu v Celovcu,
je posnela avstrijska
ORF.

Koncert je bil
ganljivo
doživetje
tako za poslušalce kot
nastopajoče. Zasedbe
so se skrbno pripravile na program, ki je
občinstvo prevzel že
v orkestrskem delu.
Tenkočutno intimen
značaj je s svojim
vokalom pridala še
Mojca Bitenc. V drugem delu smo oltar
napolnili pevci MePZ
Adoramus in naši koroški sopevci iz MePZ
Danica.
Razkošje
dobrih 400 let stare

Duhovno bogato vzdušje in skupinski zagon, ki zmore
ustvariti nekaj tako
čudovitega, sta nas
napolnila z motivacijo za nove projekte.
Letos namreč pripravljamo še enega, ki
se bo zagotovo zopet
dotaknil publike in
odmeval v prihodnje leto. Zato tudi
vas lepo vabimo na
GALA BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT,
ki bo v soboto, 19.
decembra 2015, ob

19.30 v Gallusovi
dvorani ljubljanskega
Cankarjevega doma.
Poleg simfoničnega
orkestra
Cantabile
bodo nastopili trije
zbori – MePZ Adoramus, MePZ Danica iz
Šentprimoža in MePZ
Stanko Premrl iz Podnanosa,
pianistka
Ivana Marija Vidović,
sopranistka
Mojca
Bitenc in drugi. Lepo
vabljeni!
Neža K.
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Gala božično-novoletni koncert s
skladbami velikih mojstrov
V soboto, 19. decembra 2015 ob 19.30, bo Gallusova
dvorana Cankarjevega doma gostila božično-novoletni
koncert, ki bo skozi glasbo svetovno znanih skladateljev
povezal tri države: Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško.

Gala koncert bodo pod taktirko dirigenta Marjana Grdadolnika izvedli priznani glasbeni ustvarjalci:
• Simfonični orkester Cantabile,
• hrvaška pianistka Ivana Marija Vidović,
• sopranistka Mojca Bitenc,
• Godalni kvintet Avšič (Matej Avšič, Ana Avšič, Špela Pirnat,
Peter Avšič, Janez Avšič)
• veliki združeni zbor, ki ga sestavljajo Mešani pevski zbor
(MePZ) Adoramus iz Logatca, najboljši avstrijski koroški zbor MePZ
Danica in MePZ Stanko Premrl Podnanos ter
• baletna plesalka Nadja Černe.

Koncertni spektakel za vse glasbene navdušence
Na odru največje dvorane Cankarjevega doma se bo predstavilo več kot
200 nastopajočih iz treh držav, ki bodo pokazali, da glasba povezuje
in združuje. Zazvenele bodo skladbe Antonína Dvořáka, Nikolaia
Rimsky-Korsakova, Tomaža Habeta, Ole Gjeila, Johanna Straussa ter
Williamsova himno padlim (Hymn to the Fallen), zadonel bo tudi del
Orffove mogočne Carmine Burane (O fortuna).
Vstopnice so na voljo na blagajni Cankarjevega doma, na spletnem mestu Cankarjevega doma ter na Petrolu.

Dodatne informacije: Krista Grdadolnik | info@cantabile.si | 040 321 190
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25 LET KARITAS
Letos KARITAS
praznuje 25-letnico.
Delovanje se je sčasoma zelo spremenilo. Drugačne potrebe, drugi prosilci,
tudi papirji morajo
biti urejeni tako, kot
zahteva zakon. A
delo gre naprej, dobrote se razvijajo, le
mi se staramo, zato
so nove moči vselej
zelo dobrodošle.
Še vedno pa delamo enaka dela kot
pred leti, sem spada
tudi zbiranje hrane.
To bomo letos izvedli v tednu med 14.
in 19. decembrom.
Priporočamo se, da
svoj dar prinesete v
cerkev pod kor. Med
seboj imamo še vedno družine, ki ne
morejo otrokom kupiti kaj sladkega ali
pa kakšne druge dobrote. Pa tudi za lepše božične praznike
bi radi poskrbeli.
Zato prosimo, da
odprete svoje srce
in dlani ter darujete
nekaj svojih dobrot;
pomislimo, da če bi
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vsi znali deliti z drugimi, bi vsi imeli dovolj.
Vsem darovalcem,
vsem, ki nam priskočite na pomoč in tistim,
ki lahko pomagate in
tudi ostalim faranom,
želimo
blagoslovljene božične praznike,
v letu, ki prihaja, pa
zdravja, sreče in vse
dobro.

25
KARITAS

LET
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Božična legenda

Pred časom smo
že spoznali kako nastanejo legende, kako so
oblikovane in kaj vse
spada pod to oznako.  
Že od nekdaj je bilo
v navadi, da so v časopisih, na predvečer
velikih praznikov objavljali najrazličnejše
zgodbe, pesmi, pravljice in tudi legende.  
Tokrat bomo spoznali:
Božično legendo, ki so
jo objavili v časopisu
Slovenec, 25.12.1924.
Št. 294. Str. 7.

»Božična legenda.
Ko so v božični
noči priplavali angeli
dol z neba in so šli pa-

stirji k jaslicam novorojenčka, da ga molijo,
so ostali samo še psi
zunaj pri ovcah. Pa se
jim je razvezal jezik in
govorili so : »Tudi mi
hočemo počastiti Odrešenika, kajti nem je
dober, ker hoče dobroto za vsa stvarstva.« In
zapustili so čredo in so
šli. Zgodilo se je tedaj,
da so pridrli volkovi iz
gozdov. Niso pa raztrgali ovac, vlegli so se
k njim na tla, kot bi bili
njih varuhi in čreda se
ni bala.  Psi so pa prišli
do koče, kjer je porodila Marija Jezusa, in
so praskali s šapami
po vratih. Otrok bož-

ji, ležeč v materinem
naročju, jih je slišal
in rekel : »Spustite jih
noter !« Živali so padle
pred Odrešenika in so
se opravičevale, ker nimajo nobenega darila.
Jezus jim je pa rekel :
»Dajete mi več kakor
marsikak človek. V
vaše oči bom pogledal,
dale mi bodo moč, kadar bom od vseh zapuščen.« Od tedaj naprej
se je zgodilo, da vidimo v očeh psov ono
čudno lesketanje, ki
mu pravimo zvestoba.«
MITRa
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PomembnejšI dogodkI v DECEMBRU
Prvega decembra začnemo Ö
z devetdnevnico v čast
Brezmadežni.
V soboto, 5. decembra 2015,
ob 16. uri nas bo v Jožefovi
dvorani po bogatem kulturnem
programu obiskal sv. Miklavž.

16. december: začetek
Božične devetdnevnice.

25. december: BOŽIČ.

31. december: SILVESTROVO, drugi
sveti večer. POLNOČNICA  ob 24. uri.
6. decembra je Miklavževa
nedelja, tedaj bo tudi
farno žegnanje.

8. december: praznik Marijinega
brezmadežnega spočetja. Izredno
sveto leto Božjega usmiljenja je
bilo uradno napovedano z bulo
Misericordiae vultus. Začelo se
bo 8. decembra 2015 na praznik
Marijinega brezmadežnega
spočetja, ko se bodo odprla
tudi sveta vrata bazilike
svetega Petra, ter se sklenilo 20.
novembra 2016 na praznik Jezusa
Kristusa, Kralja vesoljstva.

KOLOFON
Izdaja: župnija Dolnji Logatec
Odgovarja: Janez Kompare
Glavni urednik: Alen Širca
Naklada: 600 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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