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KLIC K SPREOBRNJENJU 
V POSTU LETA 2016

PrveÖMojzesoveÖknjige,Ö
potemÖkoÖopišeÖizvirniÖ
greh:Ö Memento homo, 
quia pulvis es.Ö »Pomni,Ö
človek,Ö prahÖ siÖ inÖ vÖ
prahÖseÖpovrneš.«

Memento homo …Ö
SpomniÖ seÖ …Ö InÖ kljubÖ
temuÖ včasihÖ pozablja-
mo,Ö daÖ brezÖ GospodaÖ
nismoÖ nič.Ö »BrezÖ BogaÖ
odÖ človeškeÖ veličineÖ
neÖostaneÖničÖdrugegaÖ
kakorÖ taÖ kupčekÖ pe-
pelaÖnaÖkrožniku,ÖkiÖ jeÖ
naÖ pepelničnoÖ sredoÖ
postavljenÖ naÖ robÖ ol-
tarjaÖ inÖ sÖ katerimÖ nasÖ
CerkevÖkakorÖzÖnašoÖla-
stnoÖsnovjoÖzaznamujeÖ
naÖčelu.«

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

ZačenjaÖ seÖ post,Ö
časÖpokoreÖinÖnotranjeÖ
prenove.Ö CerkvenaÖ
liturgijaÖ nasÖ nenehnoÖ
vabi,ÖnajÖočistimoÖsvo-
joÖ dušoÖ inÖ začnemoÖ
znova.

VsemogočniÖ Go-
spodÖpravi:ÖObrniteÖseÖ
kÖ meniÖ zÖ vsemÖ svojimÖ
srcem,Ö sÖ postom,Ö zÖ
jokomÖ inÖ žalovanjem;Ö
pretrgajteÖ Ö svojaÖ srca,Ö
neÖsvojihÖoblačil.ÖVrni-
teÖ seÖ hÖ Gospodu,Ö svo-
jemuÖ Bogu,Ö kajtiÖ milo-
stljivÖjeÖinÖusmiljen.

InÖ vÖ trenutkuÖ po-
sipanjaÖpepelaÖnaÖnašeÖ
glaveÖ nasÖ duhovnikÖ
spomniÖ naÖ besedeÖ izÖ
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GospodÖ hoče,Ö daÖ
seÖ neÖ navezujemoÖ naÖ
zemeljskeÖstvari,ÖdaÖseÖ
obrnemoÖ kÖ NjemuÖ inÖ
daÖ opustimoÖ greh,Ö kiÖ
postaraÖinÖubija,ÖterÖseÖ
vrnemoÖkÖizviruÖŽivlje-
njaÖ inÖ veselja:Ö »JezusÖÖ
KristusÖ samÖ jeÖ najboljÖ
vzvišenaÖ milostÖ vsegaÖ
posta.Ö OnÖ samÖ jeÖ tisti,Ö
kiÖ seÖ namÖ predstaviÖ vÖ
občudovanjuÖ vredniÖ
preprostiÖevangelija.«

ObrniteÖ srceÖ kÖ
Bogu,Ö spreobrniteÖ seÖ
pomeni,Ö daÖ smoÖ pri-
pravljeniÖ nareditiÖ vse,Ö
daÖbiÖživeliÖtako,ÖkakorÖ
pričakujeÖ On,Ö daÖ smoÖ
iskreniÖ doÖ sebe,Ö daÖ
neÖ poskušamoÖ služitiÖ
dvemaÖ Gospodarjema,Ö
daÖljubimoÖBogaÖzÖvsoÖ
dušoÖ inÖ oddaljimoÖ odÖ
svojegaÖ življenjaÖ ka-

PrebiramÖ »Zgo-
dovino Cerkve v stotih 
slikah«,Ö izpodÖ peresaÖ
avtorjaÖ JosefaÖ Holzer-
jaÖ (Družina,Ö LjubljanaÖ
1995).

InÖstrinjamÖseÖzÖvÖ
UvoduÖ zapisanoÖ misli-
jo,ÖdaÖ jeÖ toÖdeloÖsvoje-
vrstenÖ izzivÖvsakomur,Ö
kiÖtoÖdeloÖprebira.ÖÖPo-
ljudnoÖ vÖ oblikiÖ repor-
tažÖ napisanoÖ zgodovi-
noÖ CerkveÖ prinašaÖ toÖ
delo.Ö DobrodošelÖ pri-
pomočekÖ jeÖ vsem,Ö kiÖ
siÖželijoÖobogatitiÖsvojeÖ
vedenjeÖ izÖ zgodovineÖ
Cerkve.Ö

VeselÖ semÖ tudiÖ
zapisaneÖ vsebineÖ tegaÖ
dela,Ö kritičnegaÖ pogle-
daÖ naÖ tistaÖ obdobjaÖ
zgodovineÖ Cerkve,Ö kiÖ
smoÖ jihÖ generacijeÖ poÖ
vojniÖ inÖ šeÖ dolgoÖ poÖ
njejÖ vzgajaniÖ moraliÖ
preslišati.Ö Vse,Ö karÖ jeÖ
biloÖ slabega,ÖodÖčasovÖ
preganjanjaÖ kristjanovÖ
inÖ življenjaÖ CerkveÖ vÖ
»objemu«Ö političneÖ
oblastiÖ skoziÖ stoletja,Ö
borbeÖ NemčijeÖ protiÖ
papeštvuÖ aliÖ CerkveÖ vÖ
renesansi,Ö koÖ jeÖ bilÖ vÖ
15.Östol.ÖsÖpodkupnina-

ZAKAJ BEREm IN 
KAJ IščEm …?

kršenÖ koliÖ premišljeniÖ
greh.Ö VseÖ toÖ srediÖ de-
lovnih,Ö zdravstvenih,Ö
družinskihÖ inÖ drugihÖ
okoliščin,Ö kiÖ soÖ lastneÖ
vsakemuÖodÖnas.

JezusÖ vÖ nasÖ iščeÖ
skesanoÖsrce,ÖkiÖpoznaÖ
svojeÖ napakeÖ inÖ greheÖ
inÖ jihÖ jeÖ pripravljenoÖ
odstraniti.Ö TedajÖ seÖ
bosteÖ spomniliÖ svo-
jihÖ hudobnihÖ potiÖ inÖ
svojihÖdel,ÖkiÖnisoÖbilaÖ
dobra.Ö GospodÖ želiÖ is-
krenoÖ bolečinoÖ zaradiÖ
grehov,Ö kiÖ seÖ izražaÖ
predvsemÖvÖzakramen-
tuÖ spovedi,Ö paÖ tudiÖ vÖ
majhnihÖdelihÖodpove-
diÖinÖpokore,ÖnarejenihÖ
izÖ ljubezni.Ö »Spreobr-
niteÖ seÖ zaÖ nasÖ pomeniÖ
ponovnoÖ iskatiÖ božjeÖ
odpuščanjeÖ inÖ močÖ vÖ
zakramentuÖspraveÖ terÖ
takoÖ vednoÖ znovaÖ po-
novnoÖ začenjati,Ö vsakÖ
danÖnapredovati.«

Župnik
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miÖ izvoljenÖ nemoralniÖ
RodrigoÖBorgiaÖ(papežÖ
AleksanderÖ VII.).Ö Dol-
gaÖ povojnaÖ letaÖ smoÖ
braliÖ kotÖ nadaljevankoÖ
vÖ dnevnemÖ tiskuÖ oÖ te-
mnihÖ stranehÖ Cerkve.Ö
VseÖ toÖ pisanjeÖ jeÖ biloÖ
zavestnoÖ pisanoÖ kotÖ
reportažeÖ »očividcev«Ö
vsegaÖ samoÖ slabegaÖ
vÖ CerkviÖ nasplohÖ inÖ vÖ
VatikanuÖ šeÖ posebej.Ö

VseÖpaÖjeÖbiloÖiztrganoÖ
izÖ celotnegaÖ zgodovin-
skegaÖkonteksta.Ö

ZatoÖ semÖ veselÖ
knjige,Ö kiÖ kritičnoÖ
»ošvrkne«Ö tudiÖ dogaja-
njaÖvÖCerkviÖinÖmoraloÖ
takratneÖ družbe.Ö KakoÖ
drugačeÖ biÖ lahkoÖ braliÖ
vsoÖzgodovinoÖCerkve,Ö
čeÖ biÖ takrat,Ö npr.Ö vÖ 15.Ö
stol.,ÖpoznaliÖnagovoreÖ
škofaÖLionella,ÖkiÖjeÖro-

tilÖsveteÖočeteÖ»…ÖDajteÖ
CerkviÖ papeža,Ö kiÖ boÖ
žeÖ sÖ svojimÖ moralnimÖ
ogledomÖ vseÖ narodeÖ
pritegnilÖ kÖ zveličanjuÖ
…«Ö

PrebiralÖ semÖ tudiÖ
najnovejšeÖ domačeÖ
prispevke,Ö kiÖposegajoÖ
vÖ samÖ vrhÖ našihÖ so-
dobnihÖ razmišljanjÖ oÖ
religiji.
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Prvi,Ö TineÖ HribarÖ
(filozof)Ö jeÖrazmišljalÖoÖ
sobivanjuÖ religij.Ö PodÖ
naslovomÖ »MojzesovÖ
pokolÖ inÖ islamskiÖ tero-
rizem«Ö(Delo,Ö9.ÖjanuarÖ
2016).Ö AvtorÖ sestavkaÖ
polemiziraÖoÖtistemÖtre-
nutkuÖzgodovine.Ö

Drugi,Ö PeterÖ LahÖ
(izredniÖ profesorÖ naÖ
papeškiÖ univerziÖ Gre-
goriana)ÖpišeÖoÖreligiji,Ö
nasiljuÖ inÖ vÖ sestavkuÖ
»LjubiteÖ tudiÖ sovražni-
ke,ÖneÖleÖtistihÖkiÖsoÖdo-
briÖ doÖ vas«Ö (Delo,Ö 16.Ö
januarÖ2016)ÖodgovarjaÖ
TinetuÖHribarju.

SamÖ nisemÖ do-
raselÖ vsemu,Ö karÖ jeÖ
zapisano.Ö MeÖ paÖ pre-
senečaÖzahtevaÖprvegaÖ
zaÖ opravičiloÖ Cerkve.Ö
T.ÖHribarjuÖnisoÖdovoljÖ
besedeÖ papežaÖ Be-
nediktaÖ XVI.,Ö kiÖ jihÖ jeÖ
zapisalÖobÖosvoboditviÖ
Auschwitza:Ö »Prikla-
njamÖseÖpredÖvsemi,ÖkiÖ
soÖdoživeliÖtoÖskrivnostÖ
zla.Ö GrozljiviÖ dogodkiÖ
tedanjegaÖ časaÖ namÖ
morajoÖ neprestanoÖ
prebujatiÖ vest,Ö prene-
hanjeÖ sporovÖ inÖ pri-
zadevanjeÖ zaÖ mir«Ö aliÖ
tudi,Ö »CerkevÖ zavračaÖ
kotÖ nasprotnoÖ Kristu-

sovemÖduhuÖvsakoÖraz-
likovanjeÖaliÖtrpinčenjeÖ
ljudiÖ zaradiÖ pripadno-
stiÖ določenemuÖ ple-
menuÖ aliÖ barvi,Ö stanuÖ
aliÖ veri.«Ö TudiÖ besedeÖ
papežaÖ FrančiškaÖ po-
vedaneÖ obÖ tragedijiÖ vÖ
Parizu:Ö»TakšnoÖzverin-
stvoÖnasÖvdajaÖsÖtesno-
boÖ inÖ seÖ sprašujemo,Ö
kakoÖseÖ lahkoÖvÖčlove-
škemÖ srcuÖ porodijoÖ inÖ
udejanjajoÖtakoÖstrašniÖ
dogodki.Ö HočemÖ po-
novnoÖ zatrditi,Ö daÖ potÖ
nasiljaÖ inÖsovraštvaÖneÖ
rešujeÖ problemovÖ člo-
veštva,Ö upravičevanjeÖ
nasiljaÖ vÖ imenuÖ BogaÖ
paÖ jeÖ bogokletje.«Ö Ö ZdiÖ
seÖ miÖ sprejemljivÖ ugo-
vorÖDr.ÖP.ÖLaha,ÖkiÖizha-
jaÖizÖmnenjaÖeksegetovÖ
inÖtudiÖzÖzdravoÖpame-
tjo.Ö RazumejoÖ tisti,Ö kiÖ
toÖ želijo,Ö razumejoÖ leÖ
tistaÖ dejstvaÖ inÖ argu-
mente,ÖkiÖseÖskladajoÖzÖ
njihovimiÖ idejami.Ö Dr.Ö
P.Ö LahÖ šeÖ odgovarja:Ö
»ProblemÖ jeÖvÖdejstvu,Ö
daÖ potem,Ö koÖ semÖ
spoznalÖkajÖ jeÖprav,ÖseÖ
moramÖ odločitiÖ kakoÖ
bomÖravnal.ÖZdiÖseÖmi,Ö
daÖ religijaÖ ponujaÖ boljÖ
celoviteÖ odgovoreÖ kotÖ
filozofija.«

Misel,Ö kiÖ meÖ obÖ
vsemÖ prebranemÖ ve-
dnoÖ znovaÖ spremljaÖ
paÖ jeÖ zapisalÖ francoskiÖ
znanstvenikÖ inÖ teologÖ
BlaiseÖ Pascal:Ö »ZadnjeÖ
spoznanjeÖ razumaÖ je,Ö
daÖ gaÖ vrstaÖ stvariÖ pre-
sega.«Ö

InÖpoÖvsemÖtemÖinÖ
vednoÖ novemÖ iskanjuÖ
odgovorovÖ siÖ znovaÖ
odgovarjam,Ö daÖ mojÖ
razumÖvrstaÖstvariÖpre-
segaÖ…

Pavel Mihevc
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Kdor pozna 
veselje molitve, ve 
tudi, da je v tem  
doživetju nekaj 
neizrekljivega. 
Edina možnost za 
spoznanje njenega 
notranjega 
bogastva je, da 
jo  živimo. Kaj je 
molitev, spoznamo 
pri molitvi.

(sv. Janez Pavel II.)

NaÖ enemÖ odÖ sre-
čanjÖ ŽPSÖ jeÖ teklaÖ be-
sedaÖ oÖ tem,Ö kolikoÖ inÖ
kakoÖ molimo.Ö KotÖ po-
samezniki,Ö vÖ družini,ÖÖ
vÖskupinah,ÖÖzÖotrokiÖ…Ö
NamenÖrazpraveÖniÖbilÖ
vÖ tem,ÖdaÖbiÖocenjeva-
liÖ aliÖ postavljaliÖ kakaÖ
novaÖ pravilaÖ oÖ tem,Ö
kakšniÖmolivciÖsmoÖoz.Ö
biÖmoraliÖbiti.ÖPogovorÖ
jeÖ tekelÖ oÖ osebnihÖ iz-
kušnjahÖ molitve,Ö sajÖ
jeÖ molitevÖ vÖ resniciÖ
stvarÖ posameznikaÖ inÖ
načinovÖ molitveÖ jeÖ to-
liko,Ö kotÖ jeÖ molivcev.Ö

PaÖ vendarÖ seÖ veljaÖ
ozretiÖ vÖ SvetoÖ pismo,Ö
kjerÖJezusÖpraviÖ–ÖkjerÖ
staÖ dvaÖ aliÖ trijeÖ zbraniÖ
vÖ mojemÖ imenu,Ö semÖ
jazÖ medÖ njimi.Ö ToÖ jeÖ
zeloÖ pomembenÖ vidikÖ
molitve,Ö kiÖ takoÖ neÖ
ostajaÖ zgoljÖ odločitevÖ
posameznika,Ö pačÖ paÖ
jeÖ pomembnostÖ inÖ sÖ
temÖ tudiÖ učinkovitostÖ
molitveÖ poudarjenaÖ vÖ
občestvenosti.Ö

KotÖvemo,ÖimamoÖ
vÖ našiÖ cerkviÖ relikvijeÖ
velikegaÖ častilcaÖ mo-

V mOLITVI NAm BOG PRAVI »TI«
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litve,Ö kiÖ jeÖ zanjoÖ živelÖ
vseÖ svojeÖ življenje,Ö
sv.ÖJanezaÖPavlaÖ II.ÖKoÖ
smoÖ razmišljaliÖ oÖ temÖ
velikemÖ privilegiju,Ö
smoÖ ugotovili,Ö daÖ seÖ
kotÖ župnijskoÖ obče-
stvoÖ šeÖ neÖ zavedamoÖ
vÖ zadostniÖ meri,Ö kogaÖ
splohÖ imamoÖ vÖ svojiÖ
sredi.ÖPoÖsvetuÖsoÖcer-
kve,ÖkjerÖ imajoÖrelikvi-
jeÖ svetnikovÖ običajnoÖ
velikaÖ romarskaÖ sredi-

šča.ÖMordaÖboÖvÖdalj-
niÖ prihodnostiÖ takoÖ
tudiÖvÖnašiÖžupniji.ÖZaÖ
začetekÖ paÖ jeÖ nujnoÖ
potrebno,Ö daÖ seÖ toÖ
usedeÖ vÖ našoÖ zavestÖ
inÖbiÖseÖnašÖkorakÖvseÖ
pogostejeÖustavilÖpredÖ
dragocenoÖ relikvijo,Ö
kjerÖ biÖ seÖ našeÖ misliÖ
obračaleÖ vÖ zahvalniÖ
aliÖprosilniÖmolitviÖnaÖ
svetnika,Ö sÖ katerimÖ
smoÖ imeliÖ priložnostÖ

skupajÖ živetiÖ vÖ temÖ
časuÖinÖprostoru.

RodilaÖseÖjeÖideja,Ö
daÖ seÖ članiÖ ŽPSÖ vsakoÖ
tretjoÖ sobotoÖ zbere-
moÖ predÖ relikvijoÖ inÖ
vÖ uriÖ molitveÖ rožnegaÖ
venca,Ö obÖ prebiranjuÖ
zapisanihÖ besedÖ sve-
tnikaÖ izÖ knjigeÖ »BogÖ jeÖ
naÖčlovekoviÖstrani«Ö inÖ
petjuÖ ljudskihÖ pesmi,Ö
ustvarjamoÖ molitvenoÖ
pobožnost,ÖnamenjenoÖ
vsem,Ö kiÖ iščejoÖ potÖdoÖ
BogaÖ prekoÖ molitve.Ö
NašÖ svetnikÖ jeÖ zapisalÖ
–Ö Bog nam pravi »ti«. 
Najdemo ga le, če mu 
tudi mi pravimo »ti«.

VsakaÖmolitevÖslejÖ
koÖ prejÖ rodiÖ sadove.Ö
PovabljeniÖvsi,ÖkiÖželiteÖ
sodelovatiÖ vÖ tejÖ obče-
stveniÖ »dogodivščini«,Ö
ker:

»Molitev daje moč 
za velike ideale … Mo-
litev daje pogum, da se 
ponovno dvignemo iz 
brezbrižnosti, iz kriv-
de, če smo na nesrečo 
podlegli skušnjavi in 
slabosti. Molitev daje 
luč, da dogodke svojega 
življenja in zgodovine 
vidimo iz božjega vidi-
ka.«Ö(JanezÖPavelÖII.)Ö

M.
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ZAHVALA

VstopiliÖ smoÖ vÖ letoÖ
BožjegaÖusmiljenja.ÖTodaÖ
našiÖfaraniÖsoÖimeliÖBožjeÖ
usmiljenjeÖžeÖvÖ lanskemÖ
letu,ÖnajboljÖpredÖvelikoÖ
nočjoÖ inÖ božičnimiÖ pra-
zniki.ÖDarovaliÖsteÖvelikoÖ
hraneÖ paÖ tudiÖ dobrot.Ö
RazveseliliÖ smoÖ karÖ ne-
kajÖdružin,ÖpaÖtudiÖotrok.Ö
TiÖsoÖnajboljÖveseliÖslad-
karije.Ö KerÖ seÖ neÖ more-
moÖ zahvalitiÖ vsakemuÖ
posebej,Ö sedajÖ vsem,Ö kiÖ

steÖ karkoliÖ darova-
li,Ö tudiÖ kakšenÖ evroÖ
steÖ primaknili,Ö aliÖ paÖ
samoÖsvojÖprostiÖčas,Ö
ISKRENAÖHVALA.Ö

TodaÖ tukajÖ mo-
ramoÖ omenitiÖ šeÖ ne-
kaj,Ö karÖ nasÖ jeÖ zeloÖ
nagovorilo.Ö Zaposle-
neÖizÖDomaÖMarijeÖinÖ
MarteÖ soÖ vÖ decem-
bru,Ö kljubÖ vsemÖ ob-
veznostimÖ(medÖdru-

gimÖmorajoÖtudiÖspati),Ö
zaigraleÖ igrico.Ö MendaÖ
jeÖbilÖnaslovÖPalčekÖseÖ
jeÖizgubil.ÖPaÖsajÖniÖtoli-
koÖ pomembenÖ naslov,Ö
važnoÖ jeÖ to,ÖdaÖsoÖraz-
veselileÖ svojeÖ otroke.Ö
DrugeÖ zaposleneÖ inÖ
vseÖkiÖ smoÖpokukaliÖvÖ
JožefovoÖ dvoranoÖ inÖ
natoÖ šeÖ podÖ kozolecÖ
zaÖ cerkvijo.Ö TudiÖ njimÖ
izrekamoÖ vseÖ čestitkeÖ
inÖpohvale.
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KATERO DOBRO DELO NAJ STORIm?

NaÖvprašanjeÖ abaÖ
NisterojaÖ jeÖabaÖAntonÖ
odgovoril:Ö»AliÖnisoÖvseÖ
dejavnostiÖenake?ÖStoriÖ
vsakoÖ stvar,Ö zaÖ kateroÖ
vidiš,ÖdaÖ joÖ tvojaÖdušaÖ
hočeÖ vÖ soglasjuÖ zÖ Bo-
gom,Ö inÖ paziÖ naÖ svojeÖ
srce!«Ö

TiÖ izrekiÖ svetihÖ
starcevÖ meÖ vabijo,Ö daÖ
seÖ sÖ sostanovalciÖ vÖ
DomuÖMarijeÖ inÖMarteÖ
srečamo.Ö TakoÖ svaÖ zÖ
ženoÖ obiskalaÖ gospoÖ
MarijoÖDebevčevo.Ö

BesedaÖ besedoÖ
da.Ö PaterÖ ŽužekÖ jeÖ vÖ
knjižiciÖ zakoncemÖ na-
pisal:Ö »PogovarjatiÖ se,Ö
pogovarjatiÖ se!«Ö ČeÖ seÖ
človekÖ (zakonec)ÖvaseÖ
zapre,ÖvseÖnarobeÖgre!«Ö

ZÖgospoÖDebevče-

voÖ svaÖ siÖ izpovedala,Ö
svojeÖživljenjeÖinÖtrplje-
njeÖ terÖ srečo,Ö kiÖ namaÖ
jeÖbilaÖdana,ÖdaÖsoÖpo-
tomciÖsrečni.Ö

PsalmÖ 71,18Ö pra-
vi:Ö Tudi do starosti in 
osivelosti, o Bog, me 
ne zapusti, dokler ne 
oznanim tvoje moči 
temu rodu, vsakomur, 
ki pride, tvojo mogoč-
nost o življenje!? 

Dr.Ö FranceÖ Pre-
šerenÖ jeÖ vÖ svojiÖ kratkiÖ
pesmiÖnapisal:

»Kar je, beži. Kar 
je, beži; ali beg ni Bog?, 
ki vodi vekomaj v ne-
-bo, kar je, kar blo je in 
kar bo.«

BratÖ inÖ sestraÖ za-
pišiÖsiÖvseÖto,ÖdaÖvÖspo-
minÖtiÖbo.

Slavko

TudiÖ letošnjeÖ letoÖ
smoÖ začeliÖ delavno.Ö
OmembeÖvrednoÖje,ÖdaÖ
bomoÖ imeliÖ sv.Ö mašoÖ
zaÖ vseÖ pokojneÖ vÖ letuÖ
2015.Ö ZeloÖ prizadevniÖ
paÖ smoÖ tudiÖ vÖ domuÖ
Grapovčnik,ÖsajÖseÖtru-
dimo,ÖdaÖnjihoveÖoskr-
bovanceÖ odpeljemoÖ
inÖ natoÖ poÖ svetiÖ mašiÖ
tudiÖ vrnemoÖ nazajÖ naÖ
oddelke.Ö ToÖ seÖ namÖ
zdiÖ pomembno,Ö sajÖ jeÖ
prav,ÖdaÖimajoÖtudiÖoniÖ
možnostÖ srečatiÖ seÖ zÖ
Bogom.

PaÖ kajÖ biÖ šeÖ več,Ö
kogarÖ zanima,Ö kajÖ
počnemo,Ö seÖ najÖ namÖ
lahkoÖ pridružiÖ inÖ takoÖ
izÖ prveÖ rokeÖ izveÖ kajÖ
počnemo.Ö SrečujemoÖ
seÖ vsakÖ prviÖ ponede-
ljekÖvÖmesecuÖpoÖmašiÖ
vÖ spodnjiÖ učilnici.Ö
TorejÖ šeÖ enkratÖ vsem,Ö
takoÖvsemÖnašimÖožjimÖ
sodelavcemÖkotÖtudiÖti-
stim,ÖkiÖnasÖpodpirate,Ö
iskrenaÖHVALA.

Župnijska Karitas
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanj

VasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

VSEPOSVOJITEV Z VARUHI SPOMINA

v četrtek, 25. februarja, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo Romana Bider

VečerÖboÖposvečenÖrazmišljanju,ÖkakoÖbiÖlahkoÖpripomogliÖkÖpreseganjuÖ
hromečeÖrazklanostiÖslovenskegaÖnarodaÖpoÖbratomoruÖvÖčasuÖdrugeÖsvetov-
neÖvojneÖinÖpoÖnjej.ÖTemuÖpreseganjuÖjeÖnamenjenaÖpobudaÖVSEPOSVOJITEV.Ö
NaÖspletniÖstraniÖsÖtemÖnaslovomÖlahkoÖvsakÖ»človekÖdobreÖvolje«ÖÖ»posvoji«Ö
oziromaÖpostaneÖvaruhÖspominaÖnaÖenoÖizmedÖžrtevÖdrugeÖsvetovneÖvojneÖ
priÖnas.ÖSpominÖnaÖposvojenoÖoseboÖnegujemoÖvsakÖnaÖsvojÖnačin,ÖprižigamoÖ
sveče,Ömolimo,ÖobiščemoÖgrob,ÖčeÖobstaja,ÖposkrbimoÖzaÖsvetoÖmašo,Öberemo,Ö
pišemo.ÖŽrtvovano,ÖpozabljenoÖaliÖrazvrednotenoÖživljenjeÖskoziÖnašeÖsočutjeÖ
dobivaÖsvojeÖdostojanstvo,ÖnašÖnarodÖpaÖnadvseÖpotrebenÖmir.ÖŠeleÖkoÖbodoÖ
vseÖžrtveÖdobileÖmestoÖvÖnašihÖsrcih,ÖjihÖbomoÖlahkoÖdostojnoÖpokopali

Romana Bider, prihaja iz Rečice ob Savinji, z družino živi v 
Ljubljani. Študirala je primerjalno književnost in filozofijo. Delova-

la je kot stevardesa, katehistinja in avtorica učbenikov za pouk 
slovenščine. Poročena je s slikarjem in filozofom Jožefom Muho-
vičem, imata dva otroka. Poleg skrbi za družino, sploh za hčer-
ko s posebnimi potrebami, se zadnji dve leti posveča tej pobudi. 

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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KAPELICA

KovanaÖvrata,Özvon,ÖbakrenaÖstrehaÖzvonikaÖzÖuro,
SklenešÖdlaniÖvÖmolitvi,ÖobčuduješÖarhitekturo.
VÖokvirihÖbarvastihÖokenÖpodobiÖJezusa,ÖMarije,
ŽenskiÖglasoviÖžebrajoÖrožniÖvenec,Ölitanije.

ZatoÖkalškimÖsakralnimÖstavbarjemÖzahvala,
Kapelica,ÖpoÖoceniÖškofa,ÖjeÖpostalaÖkatedrala.
DarovalciÖinÖsodelavci,ÖvsiÖsoÖizÖsrcaÖdaliÖsvojÖdar,
AngelÖzÖmečemÖbodeÖvraga.ÖHudobaÖneÖsmeÖnaÖoltar.

J.
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VOščILO ŽUPNIKU ZA PRAZNIKE

GospodÖžupnik!

ŠeleÖvÖnebesihÖbosteÖzvedeli,ÖkolikoÖsteÖnamÖpomeniliÖtukajÖnaÖzemljiÖ
inÖkolikoÖdobrega,ÖresniceÖinÖpogumaÖzaÖnašoÖživljenjskoÖpotÖsteÖnamÖdaro-
vali.ÖVÖvsehÖVašihÖpreizkušnjah,ÖboleznihÖinÖtežavahÖVasÖnikoliÖneÖvpraša-
mo,ÖaliÖzmorete.ÖPričaÖste,ÖdaÖVamÖvÖvsemÖtemÖpomagaÖBogÖinÖupamo,ÖdaÖ
VamÖboÖdajalÖšeÖnaprejÖvelikoÖmoči;ÖmolimoÖzaÖto!ÖBoditeÖpaÖprepričani,ÖdaÖ
smoÖobÖtehÖpraznikihÖinÖvseÖdneveÖletaÖobÖVas.ÖČeÖsmoÖmalomarniÖinÖVamÖ
neÖmoremoÖtoÖpovedatiÖosebno,Övedite,ÖdaÖsmoÖzÖduhomÖvednoÖpriÖVasÖ
inÖsmoÖprepričani,ÖdaÖtudiÖViÖpriÖnas.ÖVerjamemo,ÖdaÖbodoÖnašeÖmolitveÖ
obrodileÖsadoveÖinÖdaÖnasÖbosteÖšeÖdolgoÖduhovnoÖvodili,ÖsajÖVašeÖmolitveÖ
zaÖnasÖdokazujejo,ÖdaÖnašaÖžupnijaÖŽIVI.ÖHvalaÖVam!

BLAGOSLOVLJEN BOŽIč

VamÖželimoÖinÖsevedaÖveliko,ÖčimÖvečÖzdravjaÖvÖnaslednjihÖletih.

Vaši župljani
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fARNI LIST

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 fEBRuARJu

2. februar: SVEČNICAÖ
(JezusovoÖdarovanje).

3. februar:Ösv.ÖBlaž,ÖmedÖsv.Ö
mašoÖboÖblagoslovÖsv.ÖBlaža.

4. februar: SPOKORNOÖ
BOGOSLUŽJEÖzaÖvsoÖžupnijskoÖ
občestvo.ÖVljudnoÖvabljeni!

10. februar: PEPELNICA,ÖzačetekÖ
štiridesetdnevnegaÖposta.

11. februar:ÖLURŠKAÖMATIÖ
BOŽJAÖ(svetovniÖdanÖbolnikov).

22. februarjaÖboÖPRIPRAVAÖ
NAÖSVETIÖKRSTÖ(2.Ösrečanje).

25. februar: obÖ19.ÖuriÖ
predavanjeÖRomaneÖBiderÖzÖ
naslovomÖVSEPOSVOJITEVÖÖ
ZÖVARUHIÖSPOMINA.

Križev pot bo vsak POSTNI PETEK ob 17.30 uri 
in vsako POSTNO NEdELJO  ob 14. uri.


