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ÖÖ ADVENT

ÖÖ ADVENTNI VENEC

ÖÖ ANDREJ GOSAR

ÖÖ ADORAMUS

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 35, št. 12  
DECEMBER 2015

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 

pravÖ vÖ malihÖ inÖ ubo-
gih.ÖMarijaÖjeÖvÖhvalniciÖ
zapelaÖ tudi:Ö »MogočneÖ
jeÖ vrgelÖ sÖ prestolaÖ inÖ
povišalÖ jeÖ nizke«Ö (LkÖ
1,56).

PravÖ vÖ taÖ navide-
znoÖmogočniÖ inÖnapih-
njeniÖsvetÖvstopaÖBožjiÖ
služabnikÖ majhenÖ inÖ
ponižen,Ö rojenÖ vÖ hle-
vu,Ö kiÖ jeÖ podobaÖ našeÖ
stvarnosti.ÖPravÖOnÖboÖ
tuÖvÖnašemÖhlevuÖrazo-
delÖljubezenÖinÖusmilje-
njeÖdoÖnas.

ZadnjiÖ inÖ največjiÖ
prerokÖJanezÖKrstnikÖjeÖ
pripravljalÖpotÖinÖozna-
njalÖkrstÖspreobrnjenja.

RavnoÖ teÖ dniÖ seÖ
jeÖ »današnji«Ö JanezÖ

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

AdventÖ pomeniÖ
prihod,Ö pričakovanje,Ö
vendarÖneÖnečesa,Öam-
pakÖ Nekoga,Ö kiÖ jeÖ bilÖ
napovedanÖ žeÖ vÖ raju.Ö
TamÖ jeÖnapovedanÖbojÖ
sÖhudičem,ÖkiÖjeÖčlove-
kaÖinÖčloveštvoÖzapeljalÖ
vÖ nesrečo,Ö trpljenjeÖ inÖ
smrt.ÖPravÖpoÖŽeniÖpri-
hajaÖ obljubaÖ inÖ napo-
vedÖ zmage.Ö SovraštvoÖ
bomÖnaredilÖmedÖtebojÖ
inÖ ženo,Ö medÖ tvojimÖ
inÖ njenimÖ zarodom,Ö taÖ
tiÖ boÖ glavoÖ strl,Ö tiÖ paÖ
gaÖ bošÖ ranilaÖ naÖ peti.Ö
MarijinaÖ petaÖ smoÖ mi,Ö
kiÖ nasÖ svetÖ preziraÖ inÖ
zaničuje,Ö aÖ nasÖ BogÖ
pripravljaÖ inÖ pošiljaÖ vÖ
taÖ svetÖ temeÖ inÖ greha,Ö
daÖbiÖ seÖBogÖpoveličalÖ
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Krstnik,Ö papežÖ Franči-
šek,Ö napotilÖ vÖ central-
noÖ AfrikoÖ oznanjatÖ inÖ
pripravljatÖ potÖ JezusuÖ
Kristusu.Ö ČepravÖ soÖ
teÖ državeÖ vÖ vojni,Ö greÖ
sv.Ö očeÖ FrančišekÖ tjaÖ
oznanjatÖveseloÖnovicoÖ
najboljÖ ubogimÖ inÖ ne-
močnim,Ö preganjanimÖ
inÖmučenim,ÖdaÖjihÖBogÖ
ljubiÖ inÖ daÖ nisoÖ poza-
bljeni.

VÖ letošnjemÖ ad-
ventuÖ hodimoÖ tudiÖ miÖ
nosilciÖ novegaÖ upanjaÖ
pravÖ tistim,Ö kiÖ soÖ naÖ
robuÖdružbeÖinÖnemoč-
niÖ –Ö nerojeniÖ otroci,Ö
bolniki,Ö stari,Ö osamlje-
ni,Ö prezirani,Ö drugo-
razredni,Ö daÖ bodoÖ poÖ
našiÖljubezni,ÖkiÖnamÖjoÖ
prinašaÖ JezusÖ Kristus,Ö
doživeli,Ö daÖ jihÖ BogÖ niÖ
pozabil.

PripravljamoÖ potÖ
Gospodu,Ö daÖ bodoÖ vsiÖ
doživeliÖ prihodÖ inÖ roj-
stvoÖ Njega,Ö kiÖ nasÖ vseÖ
brezÖrazlikeÖneizmernoÖ
ljubi.

NajÖ toÖneÖbodoÖleÖ
spodbudneÖ besede,Ö
ampakÖ konkretnaÖ be-
sedaÖljubezniÖvÖdejanjuÖ
inÖresnici.

PridiÖGospod,ÖGo-
spodÖ prihaja,Ö GospodÖ
jeÖtu!

Župnik Janez

AdventniÖ venecÖ
jeÖ izÖ rastlinjaÖ spletenÖ
venecÖ sÖ štirimiÖ sve-
čami,Ö kiÖ ponazarjajoÖ
štiriÖadventneÖnedelje.Ö
KotÖ okrasÖ inÖ liturgičniÖ
simbolÖ adventnegaÖ
časa,Ö prevzetÖ odÖ ger-
manskihÖ narodov,Ö seÖ
jeÖvÖSlovenijiÖuveljavilÖ
vÖ osemdesetihÖ letihÖ
20.Ö stoletja.Ö VečjiÖ ve-
necÖ sÖ štirimiÖ svečamiÖ
visiÖ aliÖ jeÖ postavljenÖ
vÖ cerkvahÖ naÖ vidnemÖ
mestuÖ vÖ prezbiteriju,Ö
vsakoÖadventnoÖnede-
ljoÖpaÖnaÖnjemÖprižgejoÖ
dodatnoÖsvečo.

RAzlAgA simbolikE ADVENTNEgA VENcA

LiturgičniÖ adven-
tniÖvenecÖimaÖvečÖsim-
boličnihÖ pomenovÖ inÖ
razlag:

OkroglaÖ oblikaÖ
pomeniÖ popolnostÖ inÖ
večnost.Ö ZimzeleneÖ
vejeÖ govorijoÖ oÖ življe-
nju,ÖoÖJezusuÖKristusu,Ö
kiÖ prihajaÖ medÖ nas.Ö
SimbolikaÖ vijoličneÖ
barveÖpredstavljaÖupa-
nje,ÖdaÖboÖtemaÖprema-
gana.ÖŠtiriÖsveče,ÖkiÖsoÖ
lahkoÖsamoÖvÖvijoličniÖ
aliÖ beliÖ barvi,Ö imajoÖ
posebnoÖsimboliko:

ÖÖ predstavljajoÖ
štiriÖmejnikeÖ
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(stvarjenje,Ö
učlovečenje,Ö
odrešenjeÖinÖ
konecÖsveta);

ÖÖ predstavljajoÖštiriÖ
straniÖneba:Ösever,Ö
jug,ÖvzhodÖinÖ
zahod,ÖkarÖgovoriÖ
oÖuniverzalnostiÖ
KristusovegaÖ
učlovečenjaÖzaÖvesÖ
svetÖinÖvseÖljudi;

ÖÖ predstavljajoÖštiriÖ
letneÖčase,ÖkarÖ
pomeni,ÖdaÖjeÖ
biloÖKristusovoÖ
rojstvoÖpomembnoÖ
neÖsamoÖzaÖtistiÖ
zgodovinskiÖčas,Ö
vÖkateremÖjeÖživelÖ
naÖZemlji,ÖampakÖ
jeÖpomembnoÖ
zaÖvseÖčaseÖinÖ
vsakoÖdobo;

ÖÖ predstavljajoÖ
človekovoÖ
življenje;Ö(obÖ
rojstvu)ÖprižganaÖ
svečaÖjeÖvsakÖ
trenutekÖmanjša,Ö
karÖgovoriÖoÖtem,Ö
daÖsmoÖvednoÖbližeÖ
sklepuÖživljenjaÖ
inÖnasÖspominjaÖ
naÖtuzemskoÖ
minljivost.

Ö
SvečeÖ prižigamoÖ tako,Ö
daÖ naÖ prvoÖ adventnoÖ
nedeljoÖ prižgemoÖ

prvo,Ö naÖ drugoÖ ad-
ventnoÖ nedeljoÖ polegÖ
prveÖ prižgemoÖ tudiÖ
drugoÖ–ÖinÖtakoÖnaprejÖ
doÖ četrteÖ adventneÖ
nedelje,Ö karÖ pomeni,Ö
daÖjeÖvÖčasu,ÖkoÖseÖbli-
žamoÖ rojstvuÖ JezusaÖ
Kristusa,Ö vÖ prostoruÖ
vednoÖ večÖ svetlobe.Ö
VÖ duhovnemÖ smisluÖ
toÖ pomeni,Ö čimÖ bližeÖ
smoÖBogu,Ö temÖvečÖ jeÖ
svetlobeÖ tudiÖ vÖ našihÖ
življenjih.

AdventniÖ venciÖ
najÖ biÖ biliÖ narejeniÖ
brezÖdodatnegaÖokras-
jaÖinÖtoÖzÖnamenom,ÖdaÖ
prideÖ doÖ izrazaÖ opisa-
naÖsimbolika.

NekateriÖ razlagal-
ciÖ štiriÖ svečeÖ inÖ štiriÖ
adventneÖ nedeljeÖ po-
vezujejoÖ tudiÖ sÖ štirimiÖ
obdobjiÖ zgodovineÖ
odrešenja:Ö1.ÖodÖstvar-
jenjaÖdoÖAbrahama,Ö2.Ö
odÖ AbrahamaÖ doÖ ju-
dovskihÖ kraljev,Ö 3.Ö odÖ
judovskihÖ kraljevÖ doÖ
babilonskeÖ sužnosti,Ö
4.Ö odÖ babilonskeÖ su-
žnostiÖdoÖKristusovegaÖ
rojstva.

Vir: http://katoli-
ska-cerkev.si/

ADVENTNi čAs – 
blišč bogatih in beda 
revnih in ubogih?

NajÖneÖbodoÖsamoÖ
pripravaÖaliÖspominÖnaÖ
GospodovoÖ rojstvo,Ö
šeÖ manjÖ paÖ samoÖ lepÖ
okrasÖnaÖvhodnihÖvra-
tih.Ö IzaijaÖ napovedujeÖ
čase,Ö koÖ boÖ vladalÖ naÖ
zemljiÖ popolnÖ mir.Ö
NapovedÖ seÖ namÖ pravÖ
gotovoÖzdaj,ÖteÖmesece,Ö
danes,Öjutri,ÖzdiÖutopija.Ö
KnezÖmiruÖjeÖžeÖprišel,Ö
pomagaÖ namÖ kÖ notra-
njemuÖ miru,Ö osvobajaÖ
nasÖ brezmiselnostiÖ
življenjaÖ inÖ pravÖ biÖ
bilo,ÖdaÖvernikiÖ zÖnjimÖ
ustvarjamoÖ mirÖ okrogÖ
nas.ÖNašeÖzveličanjeÖjeÖ
blizu,Ö sajÖ seÖ jeÖ začeloÖ
sÖ prvimÖ KristusovemÖ
prihodom.Ö CerkevÖ
nasÖ zÖ adventomÖ vzga-
ja,Ö nasÖ poglablja,Ö daÖ
bomoÖ poÖ globokiÖ veriÖ
kosÖ vsemÖ življenjskimÖ
preizkušnjam.Ö Pokvar-
jeniÖsvet,ÖnapačnaÖraz-
merjaÖmedÖljudmi,ÖvseÖ
mogočeÖ kriviceÖ –Ö vseÖ
toÖ jeÖ znamenje,Ö kakoÖ
svetÖ potrebujeÖ odre-
šenika,Ö kakoÖ kličeÖ poÖ
ljubezniÖ inÖ miru.Ö Ö SlaÖ
poÖ zaslužkuÖ inÖ denar-
juÖnasÖboÖvÖdecembruÖ
spremljalaÖ naÖ vsakemÖ
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koraku.Ö BliščÖ inÖ beda!Ö
ObÖBožičuÖseÖčlaniÖdru-
žine,Ö paÖ tudiÖ prijatelji,Ö
medÖsebojÖobdarujejo.Ö
NeÖ leÖ otrokom,Ö tudiÖ
odraslimÖ »božiček«Ö (toÖ
jeÖ karÖ dvojnaÖ pomanj-
ševalnica,Ö kerÖ jeÖ žeÖ
božičÖpomanjševalnicaÖ
–ÖmaliÖBOG)ÖkajÖprine-
sel.Ö ToÖ obdarovanjeÖ
najÖ biÖ biloÖ izrazÖ ljube-
zni.Ö PraviÖ božičniÖ darÖ
človeštvu,Ö zgodoviniÖ
inÖvsakemuÖizmedÖnasÖ
jeÖ JezusÖ KristusÖ sam,Ö
toÖjeÖ»EmanuelÖ–ÖBogÖzÖ
nami«.ÖJasliceÖsoÖboga-
taÖmizaÖbožjeÖljubezni.Ö
MarijaÖ jeÖ angeluÖodgo-
vorila:Ö»ZgodiÖseÖmiÖpoÖ
tvojiÖbesedi!«ÖZavedalaÖ
seÖje,ÖdaÖpoÖMojzesoviÖ

postaviÖstaviÖnaÖkockoÖ
zakonÖzÖJožefomÖinÖdaÖ
naseÖ jemljeÖ tveganjeÖ
nezakonskeÖmatere.ÖPoÖ
postaviÖ biÖ moralaÖ bitiÖ
kamenjana.Ö MarijaÖ jeÖ
BoguÖzaupala,ÖdaÖjoÖboÖ
BogÖrešilÖnevarnostiÖinÖ
težav.ÖSv.ÖPismoÖničÖneÖ
pove,ÖkajÖ jeÖodgovoril,Ö
koÖ muÖ jeÖ razodelaÖ toÖ
nezaslišanoÖ novico.Ö
JožefÖ jeÖ bilÖ pravičen.Ö
NiÖ hotelÖ soditiÖ oÖ njeniÖ
poštenosti,Ö JožefuÖ soÖ
biliÖ razodetiÖ božjiÖ na-
črtiÖinÖspoznalÖjeÖsvojoÖ
vlogoÖpriÖizpolnjevanjuÖ
leÖteh.ÖTaÖvelikiÖmožÖjeÖ
vÖ veriÖ sprejelÖ inÖ omo-
gočil,Ö daÖ seÖ jeÖ JezusÖ
rodilÖvÖurejeniÖdružini.Ö
CerkevÖ veruje,Ö daÖ jeÖ

MarijaÖ JezusaÖ deviškoÖ
spočela.ÖSpolnileÖsoÖseÖ
starozavezneÖprerokbeÖ
oÖdevici,ÖdaÖboÖspočelaÖ
sinaÖ Jezusa,Ö vÖ kate-
remÖ jeÖ vseÖ božanstvo.Ö
Vemo,Ö daÖ biÖ bilÖ JezusÖ
BožjiÖSin,ÖčeÖtudiÖbiÖbilÖ
spočetÖ kotÖ vsakÖ drugÖ
človeškiÖotrok.

BratjeÖ inÖ sestre,Ö
aliÖsmoÖtudiÖmiÖpripra-
vljeniÖ sprejetiÖ BogaÖ vÖ
svojeÖ življenje,Ö zÖ njimÖ
računati,Ö živetiÖ izÖ tegaÖ
daru,ÖkiÖjeÖbilÖtistoÖnočÖ
ponujenÖtudiÖnam.ÖVseÖ
adventneÖ nedeljeÖ soÖ
klicÖčuječnosti,ÖkÖspre-
obrnjenju,Ö inÖ daÖ smoÖ
pripravljeniÖ sprejetiÖ
Boga,ÖkiÖseÖnamÖpribli-
žujeÖvÖ Jezusu,ÖvÖ svojeÖ
vsakdanjeÖživljenje.ÖČeÖ
bomoÖdosegliÖto,ÖbomoÖ
vÖbožičuÖobdarovaniÖinÖ
tudiÖzakaj!

ŽivimoÖ vÖ veriÖ inÖ
praznujmoÖ najprejÖ vÖ
družinskemÖ kroguÖ zÖ
molitvijoÖ inÖ svečanoÖ
večerjo.ÖSkupajÖzÖobče-
stvomÖfareÖpaÖpraznuj-
moÖpriÖpolnočnici.

BogÖ miruÖ nasÖ lju-
bi!

Slavko Ogrizek
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VÖ obsežniÖ knjigi,Ö
kiÖ jeÖ izšlaÖ priÖ CeljskiÖ
MohorjeviÖ družbi,Ö
soÖ zbraniÖ prispevkiÖ
večÖ kotÖ 30Ö uglednihÖ
avtorjev,Ö kiÖ soÖ svojoÖ
interpretacijoÖ Gosarje-
vegaÖ delaÖ inÖ življenjaÖ
predstaviliÖ naÖ lansko-
letnemÖ simpozijuÖ vÖ
LogatcuÖ inÖ Ljubljani.Ö
KnjigaÖ »Dr.Ö AndrejÖ Go-
sar,Ö 1887-1970«Ö obsegaÖ
petÖ osrednjihÖ temat-
skihÖ sklopov,Ö oÖ njejÖ
paÖ staÖ naÖ predstavitviÖÖ
spregovorilaÖ urednikÖ
monografijeÖ dr.Ö JureÖ
GašparičÖ zÖ InštitutaÖ zaÖ
novejšoÖ zgodovinoÖ inÖ
izvršnaÖurednicaÖAlen-
kaÖVeber,ÖposlušalceÖjeÖ
nagovorilÖ tudiÖ logaškiÖ
županÖ BertoÖ Menard.Ö
UvodÖhÖknjigiÖjeÖprispe-
valÖ GosarjevÖ sinÖ PeterÖ
Gosar,Ö kiÖ bralcaÖ stvar-
noÖ seznaniÖ sÖ svetomÖ
svojegaÖ očeta,Ö temuÖ

slediÖ biografskiÖ delÖ oÖ
življenjskiÖ inÖ poklicniÖ
potiÖ Gosarja,Ö sÖ pou-
darkomÖ naÖ njegovemÖ
političnemÖ inÖ profe-
sorskemÖ udejstvova-
nju.Ö NaslednjiÖ sklopÖ
jeÖ posvečenÖ znanstve-
nemÖ inÖpublicističnemÖ
delu,Ö čemurÖ sledijoÖ
prispevkiÖ avtorjev,Ö kiÖ
predÖ namiÖ razgrnejoÖ
GosarjevÖduhovniÖsvetÖ
terÖ njegovaÖ socialna,Ö
ekonomskaÖ inÖ filozof-
skaÖ razmišljanja.Ö Knji-
gaÖ seÖ vÖ nadaljevanjuÖ
dotakneÖšeÖpercepcije,Ö
veljaveÖinÖpomenaÖGo-
sarjevegaÖ dela,Ö osre-
dnjemuÖznanstvenemuÖ
deluÖ slediÖ poglavjeÖ
Zapisi,Ö monografijoÖ
paÖ skleneÖ obsežnaÖ inÖ
izčrpnaÖ bibliografijaÖ
DragaÖSamca.ÖDeloÖimaÖ
preprostÖ naslov,Ö pod-
naslovuÖsoÖseÖpoÖbese-
dahÖVebroveÖnamernoÖ

izognili,Ö »sajÖ nismoÖ
želeliÖ bralcuÖ ničesarÖ
sugerirati«.Ö »KnjigaÖ jeÖ
zasnovanaÖzeloÖpahlja-
častoÖ inÖ vsestransko,Ö
skušaÖ bitiÖ vseobsega-
joča,Ö aÖ jeÖ mordaÖ zatoÖ
tudiÖ maloÖ kaotična.Ö VÖ
vsakemÖ primeruÖ upa-
moÖ inÖ verjamemo,Ö daÖ
zadostiÖ celovitoÖ razgr-
neÖživljenjeÖinÖdeloÖdr.Ö
AndrejaÖ Gosarja,«Ö jeÖ
naÖ predstavitviÖ povzelÖ
Gašparič.Ö ÖSvojÖ»delež«Ö
kÖ knjigiÖ soÖ primakniliÖ
tudiÖ trijeÖ LogatčaniÖ
–Ö MarcelÖ ŠtefančičÖ sÖ
prispevkomÖ Človek,Ö
vredenÖ spominaÖ inÖ
spomenika;Ö GosarjevoÖ
povezavoÖ zÖ rodnimÖ
Logatcem,Ö predvsemÖ
njegovaÖotroškaÖinÖmla-
dostnaÖ leta,Ö jeÖ pred-
stavilÖ PavelÖ MihevcÖ vÖ
prispevkuÖ OÖ AndrejuÖ
GosarjuÖ vÖ logaškemÖ
spominu,Ö AlenÖ ŠircaÖ

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.
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paÖ jeÖ sÖ prispevkomÖ Du-
hovnostÖ AndrejaÖ Gosar-
jaÖ pokazalÖ naÖ globokoÖ
povezanostÖ le-tegaÖ sÖ
krščanstvom,Ö predvsemÖ
vÖ njegoviÖ aktivniÖ vlogi.Ö
ČepravÖ pogostoÖ nerazu-
mljenÖ inÖ nesprejetÖ tudiÖ
sÖ straniÖ slovenskeÖ Kato-
liškeÖ cerkve,Ö gaÖ jeÖ SvetiÖ
sedežÖ letaÖ 1967Ö nagradilÖ
zÖ najvišjimÖ priznanjem,ÖÖ
kiÖgaÖlahkoÖprejmeÖkatoli-
škiÖlaikÖodÖsvetegaÖočeta,Ö
proÖecclesiaÖetÖpontifice.

PosameznikiÖ inÖ in-
štitucijeÖ prepoznaliÖ Go-
sarjevoÖveličino

KÖ izdajiÖ knjigeÖ paÖ
nisoÖ prispevaliÖ leÖ nje-
goviÖ avtorji,Ö ampakÖ jeÖ
kolesjeÖ dogajanjaÖ oÖ dr.Ö
AndrejuÖ GosarjuÖ vÖ prviÖ
vrstiÖpoganjaloÖnekajÖpo-
sameznikov,Ö medÖ njimiÖ
ŠtefanÖSkledar,ÖKnjižnicaÖ
LogatecÖsÖtakratnoÖdirek-
toricoÖ BibijanoÖ MihevcÖ
inÖ ObčinaÖ Logatec,Ö kiÖ
soÖbiliÖ tudiÖorganizatorjiÖ
lanskoletnegaÖ simpozijaÖ
inÖrazstaveÖoÖživljenjuÖinÖ
deluÖdr.ÖAndrejaÖGosarjaÖ
vÖ NUK.Ö PridružiliÖ soÖ seÖ
jimÖšeÖSlovenskaÖakade-
mijaÖznanostiÖinÖumetno-
sti,Ö Naravoslovnotehni-
škaÖ fakultetaÖ ljubljanskeÖ
univerzeÖ inÖ CeljskaÖ Mo-
horjevaÖdružba.Ö

Saša Musec Čuk

odlomek iz knjige

Gosar je bil po študiju in po delovanju ekono-
mist, torej človek denarja in valutnih usod, poklicno 
človek najintimnejšega drobovja tega našega sveta, 
katerega dušo – se pravi valuto – najbolje dokazu-
je svetovna gospodarska kriza. Sredi te materialne 
realnosti je Andrej Gosar ostal kakor Jacques Ma-
ritain 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 vr-
hunca 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 referen-
ca 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 svo-
ji identiteti.Ö

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

14.Ö novembraÖ
2015Ö soÖ simfoničniÖ
orkesterÖ CantabileÖ
zÖ dirigentomÖ Marja-
nomÖ GrdadolnikomÖ
inÖ sopranistkoÖ Moj-
coÖ BitencÖ terÖ MePZÖ
AdoramusÖ inÖ DanicaÖ
nastopiliÖ vÖ Celovcu,Ö
vÖbogatoÖbaročniÖstol-
nici.Ö ZÖ dobrodelnimÖ
koncertomÖ Sympho-
niaÖ lucisÖ soÖ obeležiliÖ
20Ö letÖ delovanjaÖ dru-
štvaÖ InciativÖ AngolaÖ
izÖ avstrijskeÖ Koroške,Ö
kiÖ omogočaÖ šolanjeÖ
otrokomÖ vÖ Ö AngoliÖ inÖ
vzdržujeÖnjihoveÖšole.

KoncertÖ jeÖ bilÖ
ganljivoÖ doživetjeÖ
takoÖzaÖposlušalceÖkotÖ
nastopajoče.Ö ZasedbeÖ
soÖ seÖ skrbnoÖ pripra-
vileÖnaÖprogram,ÖkiÖ jeÖ
občinstvoÖ prevzelÖ žeÖ
vÖ orkestrskemÖ delu.Ö
TenkočutnoÖ intimenÖ
značajÖ jeÖ sÖ svojimÖ
vokalomÖ pridalaÖ šeÖ
MojcaÖ Bitenc.Ö VÖ dru-
gemÖ deluÖ smoÖ oltarÖ
napolniliÖ pevciÖ MePZÖ
AdoramusÖ inÖ našiÖ ko-
roškiÖsopevciÖizÖMePZÖ
Danica.Ö RazkošjeÖ
dobrihÖ 400Ö letÖ stareÖ

stolniceÖ soÖ prekriliÖ
odmeviÖ dvehÖ zboro-
vskihÖ pesmiÖ inÖ natoÖ
šeÖ MašeÖ sončnegaÖ
vzhodaÖterÖJenkinso-
veÖBenedictus,ÖkiÖstaÖ
biliÖizvedeniÖskupajÖzÖ
orkestrom.ÖNapolnje-
niÖ cerkviÖ smoÖ segliÖ
doÖ srcaÖ inÖ duše,Ö karÖ
namÖ jeÖ občinstvoÖ
navdušenoÖ pokaza-
loÖpoÖzadnjiÖ skladbi.Ö
CelotnoÖ dogajanje,Ö
takoÖ naÖ skupniÖ vajiÖ
vÖ LogatcuÖ kotÖ naÖ
koncertuÖ vÖ Celovcu,Ö
jeÖ posnelaÖ avstrijskaÖ
ORF.Ö

DuhovnoÖ boga-
toÖvzdušjeÖinÖskupin-
skiÖ zagon,Ö kiÖ zmoreÖ
ustvaritiÖ nekajÖ takoÖ
čudovitega,Ö staÖ nasÖ
napolnilaÖzÖmotivaci-
joÖ zaÖ noveÖ projekte.Ö
LetosÖnamrečÖpripra-
vljamoÖ šeÖ enega,Ö kiÖ
seÖboÖzagotovoÖzopetÖ
dotaknilÖ publikeÖ inÖ
odmevalÖ vÖ priho-
dnjeÖ leto.Ö ZatoÖ tudiÖ
vasÖ lepoÖ vabimoÖ naÖ
GALAÖ BOŽIČNO-NO-
VOLETNIÖ KONCERT,Ö
kiÖ boÖ vÖ soboto,Ö 19.Ö
decembraÖ 2015,Ö obÖ

19.30Ö vÖ GallusoviÖ
dvoraniÖ ljubljanskegaÖ
CankarjevegaÖ doma.Ö
PolegÖ simfoničnegaÖ
orkestraÖ CantabileÖ
bodoÖ nastopiliÖ trijeÖ
zboriÖ –Ö MePZÖ Adora-
mus,Ö MePZÖ DanicaÖ izÖ
ŠentprimožaÖ inÖ MePZÖ
StankoÖPremrlÖ izÖPod-
nanosa,Ö pianistkaÖ
IvanaÖ MarijaÖ Vidović,Ö
sopranistkaÖ MojcaÖ
BitencÖ inÖ drugi.Ö LepoÖ
vabljeni!Ö

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. 

GalaÖkoncertÖbodoÖpodÖtaktirkoÖdirigentaÖMarjana  GrdadolnikaÖizve-
dliÖpriznaniÖglasbeniÖustvarjalci:Ö

•Ö Simfonični orkester Cantabile,Ö

•Ö hrvaškaÖpianistkaÖIvana Marija Vidović,Ö

•Ö sopranistkaÖMojca Bitenc,Ö

• Godalni kvintet AvšičÖ (MatejÖAvšič,ÖAnaÖAvšič,Ö ŠpelaÖPirnat,Ö
PeterÖAvšič,ÖJanezÖAvšič)

•Ö velikiÖ združeniÖ zbor,Ö kiÖ gaÖ sestavljajoÖ Mešani pevski zbor 
(MePZ) Adoramus izÖ Logatca,Ö najboljšiÖ avstrijskiÖ koroškiÖ zborÖ MePZ 
DanicaÖinÖMePZ Stanko Premrl PodnanosÖter

•Ö baletna plesalka Nadja Černe.Ö

koncertni spektakel za vse glasbene navdušence 
NaÖodruÖnajvečjeÖdvoraneÖCankarjevegaÖdomaÖseÖboÖpredstaviloÖvečÖkot 
200 nastopajočihÖ izÖtrehÖdržav,ÖkiÖbodoÖpokazali,ÖdaÖglasbaÖpovezujeÖ
inÖ združuje.Ö ZazveneleÖ bodoÖ skladbeÖ AntonínaÖ Dvořáka,Ö NikolaiaÖ
Rimsky-Korsakova,ÖTomažaÖHabeta,ÖOleÖGjeila,ÖJohannaÖStraussaÖterÖ
WilliamsovaÖhimnoÖpadlimÖ(HymnÖtoÖtheÖFallen),ÖzadonelÖboÖtudiÖdelÖ
OrffoveÖmogočneÖCarmineÖBuraneÖ(OÖfortuna).Ö

VstopniceÖsoÖnaÖvoljoÖnaÖblagajniÖCankarjevegaÖdoma,ÖnaÖspletnemÖme-
stuÖCankarjevegaÖdomaÖterÖnaÖPetrolu.

DodatneÖinformacije:ÖKristaÖGrdadolnikÖ|Öinfo@cantabile.siÖ|Ö040Ö321Ö190
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25 lET kARiTAs

LetosÖ KARITASÖ
praznujeÖ 25-letnico.Ö
DelovanjeÖ seÖ jeÖ sča-
somaÖ zeloÖ spreme-
nilo.Ö DrugačneÖ po-
trebe,ÖdrugiÖprosilci,Ö
tudiÖ papirjiÖ morajoÖ
bitiÖ urejeniÖ tako,Ö kotÖ
zahtevaÖ zakon.Ö AÖ
deloÖ greÖ naprej,Ö do-
broteÖseÖrazvijajo,Ö leÖ
miÖ seÖ staramo,Ö zatoÖ
soÖ noveÖ močiÖ vselejÖ
zeloÖdobrodošle.

ŠeÖvednoÖpaÖde-
lamoÖ enakaÖ delaÖ kotÖ
predÖ leti,Ö semÖspadaÖ
tudiÖ zbiranjeÖ hrane.Ö
ToÖ bomoÖ letosÖ izve-
dliÖ vÖ tednuÖ medÖ 14.Ö
inÖ 19.Ö decembrom.Ö
PriporočamoÖ se,Ö daÖ
svojÖ darÖ prineseteÖ vÖ
cerkevÖpodÖkor.ÖMedÖ
sebojÖ imamoÖ šeÖ ve-
dnoÖ družine,Ö kiÖ neÖ
morejoÖ otrokomÖ ku-
pitiÖ kajÖ sladkegaÖ aliÖ
paÖkakšneÖdrugeÖdo-
brote.ÖPaÖtudiÖzaÖlep-
šeÖ božičneÖ praznikeÖ
biÖ radiÖ poskrbeli.Ö
ZatoÖ prosimo,Ö daÖ
odpreteÖ svojeÖ srceÖ
inÖ dlaniÖ terÖ darujeteÖ
nekajÖ svojihÖ dobrot;Ö
pomislimo,Ö daÖ čeÖ biÖ

vsiÖ znaliÖ delitiÖ zÖ drugi-
mi,ÖbiÖvsiÖimeliÖdovolj.

VsemÖdarovalcem,Ö
vsem,Ö kiÖ namÖ priskoči-
teÖ naÖ pomočÖ inÖ tistim,Ö
kiÖ lahkoÖ pomagateÖ inÖ
tudiÖ ostalimÖ faranom,Ö
želimoÖ blagoslovlje-
neÖ božičneÖ praznike,Ö
vÖ letu,Ö kiÖ prihaja,Ö paÖ
zdravja,Ö srečeÖ inÖ vseÖ
dobro.

KARITAS

25
LET
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božičNA lEgENDA

PredÖ časomÖ smoÖ
žeÖspoznaliÖkakoÖnasta-
nejoÖ legende,Ö kakoÖ soÖ
oblikovaneÖ inÖ kajÖ vseÖ
spadaÖ podÖ toÖ oznako.ÖÖ
ŽeÖ odÖ nekdajÖ jeÖ biloÖ
vÖ navadi,Ö daÖ soÖ vÖ ča-
sopisih,Ö naÖ predvečerÖ
velikihÖ praznikovÖ ob-
javljaliÖ najrazličnejšeÖ
zgodbe,Ö pesmi,Ö pra-
vljiceÖ inÖ tudiÖ legende.ÖÖ
TokratÖ bomoÖ spoznali:Ö
BožičnoÖlegendo,ÖkiÖsoÖ
joÖ objaviliÖ vÖ časopisuÖ
Slovenec,Ö 25.12.1924.Ö
Št.Ö294.ÖStr.Ö7.

»božična legenda.

KoÖ soÖ vÖ božičniÖ
nočiÖ priplavaliÖ angeliÖ
dolÖzÖnebaÖinÖsoÖšliÖpa-

stirjiÖ kÖ jaslicamÖ novo-
rojenčka,ÖdaÖgaÖmolijo,Ö
soÖ ostaliÖ samoÖ šeÖ psiÖ
zunajÖpriÖovcah.ÖPaÖseÖ
jimÖjeÖrazvezalÖjezikÖinÖ
govoriliÖ soÖ :Ö »TudiÖ miÖ
hočemoÖ počastitiÖ Od-
rešenika,Ö kajtiÖ nemÖ jeÖ
dober,ÖkerÖhočeÖdobro-
toÖzaÖvsaÖstvarstva.«ÖInÖ
zapustiliÖsoÖčredoÖinÖsoÖ
šli.ÖZgodiloÖseÖjeÖtedaj,Ö
daÖsoÖpridrliÖvolkoviÖizÖ
gozdov.Ö NisoÖ paÖ raztr-
galiÖ ovac,Ö vlegliÖ soÖ seÖ
kÖnjimÖnaÖtla,ÖkotÖbiÖbiliÖ
njihÖvaruhiÖinÖčredaÖseÖ
niÖbala.ÖÖPsiÖsoÖpaÖprišliÖ
doÖ koče,Ö kjerÖ jeÖ poro-
dilaÖ MarijaÖ Jezusa,Ö inÖ
soÖ praskaliÖ sÖ šapamiÖ
poÖ vratih.Ö OtrokÖ bož-

ji,Ö ležečÖ vÖ materinemÖ
naročju,Ö jihÖ jeÖ slišalÖ
inÖ rekelÖ :Ö »SpustiteÖ jihÖ
noterÖ!«ÖŽivaliÖsoÖpadleÖ
predÖOdrešenikaÖ inÖsoÖ
seÖopravičevale,ÖkerÖni-
majoÖ nobenegaÖ darila.Ö
JezusÖ jimÖ jeÖpaÖ rekelÖ :Ö
»DajeteÖ miÖ večÖ kakorÖ
marsikakÖ človek.Ö VÖ
vašeÖočiÖbomÖpogledal,Ö
daleÖmiÖbodoÖmoč,Öka-
darÖbomÖodÖvsehÖzapu-
ščen.«ÖOdÖ tedajÖnaprejÖ
seÖ jeÖ zgodilo,Ö daÖ vidi-
moÖ vÖ očehÖ psovÖ onoÖ
čudnoÖ lesketanje,Ö kiÖ
muÖpravimoÖzvestoba.«

MITRa

25
LET
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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 DECEMBRU

Prvega decembraÖzačnemoÖÖ
zÖdevetdnevnicoÖvÖčastÖ
Brezmadežni.

V soboto, 5. decembra 2015,Ö
ob 16. uri nasÖboÖvÖJožefoviÖ
dvoraniÖpoÖbogatemÖkulturnemÖ
programuÖobiskal sv. Miklavž.

6. decembra jeÖMiklavževaÖ
nedelja,ÖtedajÖboÖtudiÖ
farno žegnanje.

8. december:Öpraznik Marijinega 
brezmadežnega spočetja.ÖIzrednoÖ
sveto leto Božjega usmiljenjaÖjeÖ
biloÖuradnoÖnapovedanoÖzÖbuloÖ
MisericordiaeÖvultus.ÖZačeloÖseÖ
boÖ8.ÖdecembraÖ2015ÖnaÖpraznikÖ
MarijinegaÖbrezmadežnegaÖ
spočetja,ÖkoÖseÖbodoÖodprlaÖ
tudiÖsvetaÖvrataÖbazilikeÖ
svetegaÖPetra,ÖterÖseÖskleniloÖ20.Ö
novembraÖ2016ÖnaÖpraznikÖJezusaÖ
Kristusa,ÖKraljaÖvesoljstva.

16. december:ÖzačetekÖ
BožičneÖdevetdnevnice.

25. december:ÖBOŽIČ.

31. december:ÖSILVESTROVO,ÖdrugiÖ
svetiÖvečer.ÖPOLNOČNICAÖÖobÖ24.Öuri.


