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Začenja se post,
čas pokore in notranje
prenove.
Cerkvena
liturgija nas nenehno
vabi, naj očistimo svojo dušo in začnemo
znova.
Vsemogočni Gospod pravi: Obrnite se
k meni z vsem svojim
srcem, s postom, z
jokom in žalovanjem;
pretrgajte   svoja srca,
ne svojih oblačil. Vrnite se h Gospodu, svojemu Bogu, kajti milostljiv je in usmiljen.
In v trenutku posipanja pepela na naše
glave nas duhovnik
spomni na besede iz

Prve Mojzesove knjige,
potem ko opiše izvirni
greh: Memento homo,
quia pulvis es. »Pomni,
človek, prah si in v
prah se povrneš.«
Memento homo …
Spomni se … In kljub
temu včasih pozabljamo, da brez Gospoda
nismo nič. »Brez Boga
od človeške veličine
ne ostane nič drugega
kakor ta kupček pepela na krožniku, ki je
na pepelnično sredo
postavljen na rob oltarja in s katerim nas
Cerkev kakor z našo lastno snovjo zaznamuje
na čelu.«

1

Farni list

Zakaj berem in
kaj iščem …?
Gospod hoče, da
se ne navezujemo na
zemeljske stvari, da se
obrnemo k Njemu in
da opustimo greh, ki
postara in ubija, ter se
vrnemo k izviru Življenja in veselja: »Jezus  
Kristus sam je najbolj
vzvišena milost vsega
posta. On sam je tisti,
ki se nam predstavi v
občudovanju vredni
preprosti evangelija.«
Obrnite srce k
Bogu, spreobrnite se
pomeni, da smo pripravljeni narediti vse,
da bi živeli tako, kakor
pričakuje On, da smo
iskreni do sebe, da
ne poskušamo služiti
dvema Gospodarjema,
da ljubimo Boga z vso
dušo in oddaljimo od
svojega življenja ka-

kršen koli premišljeni
greh. Vse to sredi delovnih, zdravstvenih,
družinskih in drugih
okoliščin, ki so lastne
vsakemu od nas.
Jezus v nas išče
skesano srce, ki pozna
svoje napake in grehe
in jih je pripravljeno
odstraniti. Tedaj se
boste spomnili svojih hudobnih poti in
svojih del, ki niso bila
dobra. Gospod želi iskreno bolečino zaradi
grehov, ki se izraža
predvsem v zakramentu spovedi, pa tudi v
majhnih delih odpovedi in pokore, narejenih
iz ljubezni. »Spreobrnite se za nas pomeni
ponovno iskati božje
odpuščanje in moč v
zakramentu sprave ter
tako vedno znova ponovno začenjati, vsak
dan napredovati.«
Župnik
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Prebiram »Zgodovino Cerkve v stotih
slikah«, izpod peresa
avtorja Josefa Holzerja (Družina, Ljubljana
1995).
In strinjam se z v
Uvodu zapisano mislijo, da je to delo svojevrsten izziv vsakomur,
ki to delo prebira.  Poljudno v obliki reportaž napisano zgodovino Cerkve prinaša to
delo. Dobrodošel pripomoček je vsem, ki
si želijo obogatiti svoje
vedenje iz zgodovine
Cerkve.
Vesel sem tudi
zapisane vsebine tega
dela, kritičnega pogleda na tista obdobja
zgodovine Cerkve, ki
smo jih generacije po
vojni in še dolgo po
njej vzgajani morali
preslišati. Vse, kar je
bilo slabega, od časov
preganjanja kristjanov
in življenja Cerkve v
»objemu«
politične
oblasti skozi stoletja,
borbe Nemčije proti
papeštvu ali Cerkve v
renesansi, ko je bil v
15. stol. s podkupnina-
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mi izvoljen nemoralni
Rodrigo Borgia (papež
Aleksander VII.). Dolga povojna leta smo
brali kot nadaljevanko
v dnevnem tisku o temnih straneh Cerkve.
Vse to pisanje je bilo
zavestno pisano kot
reportaže »očividcev«
vsega samo slabega
v Cerkvi nasploh in v
Vatikanu še posebej.

Vse pa je bilo iztrgano
iz celotnega zgodovinskega konteksta.
Zato sem vesel
knjige, ki kritično
»ošvrkne« tudi dogajanja v Cerkvi in moralo
takratne družbe. Kako
drugače bi lahko brali
vso zgodovino Cerkve,
če bi takrat, npr. v 15.
stol., poznali nagovore
škofa Lionella, ki je ro-

til svete očete »… Dajte
Cerkvi papeža, ki bo
že s svojim moralnim
ogledom vse narode
pritegnil k zveličanju
…«
Prebiral sem tudi
najnovejše
domače
prispevke, ki posegajo
v sam vrh naših sodobnih razmišljanj o
religiji.
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Prvi, Tine Hribar
(filozof) je razmišljal o
sobivanju religij. Pod
naslovom »Mojzesov
pokol in islamski terorizem« (Delo, 9. januar
2016). Avtor sestavka
polemizira o tistem trenutku zgodovine.
Drugi, Peter Lah
(izredni profesor na
papeški univerzi Gregoriana) piše o religiji,
nasilju in v sestavku
»Ljubite tudi sovražnike, ne le tistih ki so dobri do vas« (Delo, 16.
januar 2016) odgovarja
Tinetu Hribarju.
Sam nisem dorasel vsemu, kar je
zapisano. Me pa preseneča zahteva prvega
za opravičilo Cerkve.
T. Hribarju niso dovolj
besede papeža Benedikta XVI., ki jih je
zapisal ob osvoboditvi
Auschwitza:
»Priklanjam se pred vsemi, ki
so doživeli to skrivnost
zla. Grozljivi dogodki
tedanjega časa nam
morajo
neprestano
prebujati vest, prenehanje sporov in prizadevanje za mir« ali
tudi, »Cerkev zavrača
kot nasprotno Kristu-
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sovem duhu vsako razlikovanje ali trpinčenje
ljudi zaradi pripadnosti določenemu plemenu ali barvi, stanu
ali veri.« Tudi besede
papeža Frančiška povedane ob tragediji v
Parizu: »Takšno zverinstvo nas vdaja s tesnobo in se sprašujemo,
kako se lahko v človeškem srcu porodijo in
udejanjajo tako strašni
dogodki. Hočem ponovno zatrditi, da pot
nasilja in sovraštva ne
rešuje problemov človeštva, upravičevanje
nasilja v imenu Boga
pa je bogokletje.«   Zdi
se mi sprejemljiv ugovor Dr. P. Laha, ki izhaja iz mnenja eksegetov
in tudi z zdravo pametjo. Razumejo tisti, ki
to želijo, razumejo le
tista dejstva in argumente, ki se skladajo z
njihovimi idejami. Dr.
P. Lah še odgovarja:
»Problem je v dejstvu,
da potem, ko sem
spoznal kaj je prav, se
moram odločiti kako
bom ravnal. Zdi se mi,
da religija ponuja bolj
celovite odgovore kot
filozofija.«

Misel, ki me ob
vsem prebranem vedno znova spremlja
pa je zapisal francoski
znanstvenik in teolog
Blaise Pascal: »Zadnje
spoznanje razuma je,
da ga vrsta stvari presega.«
In po vsem tem in
vedno novem iskanju
odgovorov si znova
odgovarjam, da moj
razum vrsta stvari presega …
Pavel Mihevc
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V MOLITVI NAM BOG PRAVI »TI«

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.)

Na enem od srečanj ŽPS je tekla beseda o tem, koliko in
kako molimo. Kot posamezniki, v družini,  
v skupinah,  z otroki …
Namen razprave ni bil
v tem, da bi ocenjevali ali postavljali kaka
nova pravila o tem,
kakšni molivci smo oz.
bi morali biti. Pogovor
je tekel o osebnih izkušnjah molitve, saj
je molitev v resnici
stvar posameznika in
načinov molitve je toliko, kot je molivcev.

Pa vendar se velja
ozreti v Sveto pismo,
kjer Jezus pravi – kjer
sta dva ali trije zbrani
v mojem imenu, sem
jaz med njimi. To je
zelo pomemben vidik
molitve, ki tako ne
ostaja zgolj odločitev
posameznika, pač pa
je pomembnost in s
tem tudi učinkovitost
molitve poudarjena v
občestvenosti.
Kot vemo, imamo
v naši cerkvi relikvije
velikega častilca mo-
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skupaj živeti v tem
času in prostoru.
Rodila se je ideja,
da se člani ŽPS vsako
tretjo soboto zberemo pred relikvijo in
v uri molitve rožnega
venca, ob prebiranju
zapisanih besed svetnika iz knjige »Bog je
na človekovi strani« in
petju ljudskih pesmi,
ustvarjamo molitveno
pobožnost, namenjeno
vsem, ki iščejo pot do
Boga preko molitve.
Naš svetnik je zapisal
– Bog nam pravi »ti«.
Najdemo ga le, če mu
tudi mi pravimo »ti«.

litve, ki je zanjo živel
vse svoje življenje,
sv. Janeza Pavla II. Ko
smo razmišljali o tem
velikem
privilegiju,
smo ugotovili, da se
kot župnijsko občestvo še ne zavedamo
v zadostni meri, koga
sploh imamo v svoji
sredi. Po svetu so cerkve, kjer imajo relikvije svetnikov običajno
velika romarska sredi-

šča. Morda bo v daljni prihodnosti tako
tudi v naši župniji. Za
začetek pa je nujno
potrebno, da se to
usede v našo zavest
in bi se naš korak vse
pogosteje ustavil pred
dragoceno relikvijo,
kjer bi se naše misli
obračale v zahvalni
ali prosilni molitvi na
svetnika, s katerim
smo imeli priložnost

Vsaka molitev slej
ko prej rodi sadove.
Povabljeni vsi, ki želite
sodelovati v tej občestveni »dogodivščini«,
ker:
»Molitev daje moč
za velike ideale … Molitev daje pogum, da se
ponovno dvignemo iz
brezbrižnosti, iz krivde, če smo na nesrečo
podlegli skušnjavi in
slabosti. Molitev daje
luč, da dogodke svojega
življenja in zgodovine
vidimo iz božjega vidika.« (Janez Pavel II.)
M.
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ZAHVALA

Vstopili smo v leto
Božjega usmiljenja. Toda
naši farani so imeli Božje
usmiljenje že v lanskem
letu, najbolj pred veliko
nočjo in božičnimi prazniki. Darovali ste veliko
hrane pa tudi dobrot.
Razveselili smo kar nekaj družin, pa tudi otrok.
Ti so najbolj veseli sladkarije. Ker se ne moremo zahvaliti vsakemu
posebej, sedaj vsem, ki

ste karkoli darovali, tudi kakšen evro
ste primaknili, ali pa
samo svoj prosti čas,
ISKRENA HVALA.
Toda tukaj moramo omeniti še nekaj, kar nas je zelo
nagovorilo. Zaposlene iz Doma Marije in
Marte so v decembru, kljub vsem obveznostim (med dru-

gim morajo tudi spati),
zaigrale igrico. Menda
je bil naslov Palček se
je izgubil. Pa saj ni toliko pomemben naslov,
važno je to, da so razveselile svoje otroke.
Druge zaposlene in
vse ki smo pokukali v
Jožefovo dvorano in
nato še pod kozolec
za cerkvijo. Tudi njim
izrekamo vse čestitke
in pohvale.
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KATERO DOBRO DELO NAJ STORIM?
Tudi letošnje leto
smo začeli delavno.
Omembe vredno je, da
bomo imeli sv. mašo
za vse pokojne v letu
2015. Zelo prizadevni
pa smo tudi v domu
Grapovčnik, saj se trudimo, da njihove oskrbovance
odpeljemo
in nato po sveti maši
tudi vrnemo nazaj na
oddelke. To se nam
zdi pomembno, saj je
prav, da imajo tudi oni
možnost srečati se z
Bogom.
Pa kaj bi še več,
kogar zanima, kaj
počnemo, se naj nam
lahko pridruži in tako
iz prve roke izve kaj
počnemo. Srečujemo
se vsak prvi ponedeljek v mesecu po maši
v spodnji učilnici.
Torej še enkrat vsem,
tako vsem našim ožjim
sodelavcem kot tudi tistim, ki nas podpirate,
iskrena HVALA.
Župnijska Karitas

Na vprašanje aba
Nisteroja je aba Anton
odgovoril: »Ali niso vse
dejavnosti enake? Stori
vsako stvar, za katero
vidiš, da jo tvoja duša
hoče v soglasju z Bogom, in pazi na svoje
srce!«
Ti izreki svetih
starcev me vabijo, da
se s sostanovalci v
Domu Marije in Marte
srečamo. Tako sva z
ženo obiskala gospo
Marijo Debevčevo.
Beseda besedo
da. Pater Žužek je v
knjižici zakoncem napisal: »Pogovarjati se,
pogovarjati se!« Če se
človek (zakonec) vase
zapre, vse narobe gre!«
Z gospo Debevče-

vo sva si izpovedala,
svoje življenje in trpljenje ter srečo, ki nama
je bila dana, da so potomci srečni.
Psalm 71,18 pravi: Tudi do starosti in
osivelosti, o Bog, me
ne zapusti, dokler ne
oznanim tvoje moči
temu rodu, vsakomur,
ki pride, tvojo mogočnost o življenje!?
Dr. France Prešeren je v svoji kratki
pesmi napisal:
»Kar je, beži. Kar
je, beži; ali beg ni Bog?,
ki vodi vekomaj v ne-bo, kar je, kar blo je in
kar bo.«
Brat in sestra zapiši si vse to, da v spomin ti bo.
Slavko
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V sklopu Nikolajevih srečanj
Vas župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

VSEPOSVOJITEV Z VARUHI SPOMINA
v četrtek, 25. februarja, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo

Romana Bider

Večer bo posvečen razmišljanju, kako bi lahko pripomogli k preseganju
hromeče razklanosti slovenskega naroda po bratomoru v času druge svetovne vojne in po njej. Temu preseganju je namenjena pobuda VSEPOSVOJITEV.
Na spletni strani s tem naslovom lahko vsak »človek dobre volje«  »posvoji«
oziroma postane varuh spomina na eno izmed žrtev druge svetovne vojne
pri nas. Spomin na posvojeno osebo negujemo vsak na svoj način, prižigamo
sveče, molimo, obiščemo grob, če obstaja, poskrbimo za sveto mašo, beremo,
pišemo. Žrtvovano, pozabljeno ali razvrednoteno življenje skozi naše sočutje
dobiva svoje dostojanstvo, naš narod pa nadvse potreben mir. Šele ko bodo
vse žrtve dobile mesto v naših srcih, jih bomo lahko dostojno pokopali
Romana Bider, prihaja iz Rečice ob Savinji, z družino živi v
Ljubljani. Študirala je primerjalno književnost in filozofijo. Delovala je kot stevardesa, katehistinja in avtorica učbenikov za pouk
slovenščine. Poročena je s slikarjem in filozofom Jožefom Muhovičem, imata dva otroka. Poleg skrbi za družino, sploh za hčerko 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

Kovana vrata, zvon, bakrena streha zvonika z uro,
Skleneš dlani v molitvi, občuduješ arhitekturo.
V okvirih barvastih oken podobi Jezusa, Marije,
Ženski glasovi žebrajo rožni venec, litanije.
Zato kalškim sakralnim stavbarjem zahvala,
Kapelica, po oceni škofa, je postala katedrala.
Darovalci in sodelavci, vsi so iz srca dali svoj dar,
Angel z mečem bode vraga. Hudoba ne sme na oltar.
J.
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VOŠČILO ŽUPNIKU ZA PRAZNIKE
Gospod župnik!
Šele v nebesih boste zvedeli, koliko ste nam pomenili tukaj na zemlji
in koliko dobrega, resnice in poguma za našo življenjsko pot ste nam darovali. V vseh Vaših preizkušnjah, boleznih in težavah Vas nikoli ne vprašamo, ali zmorete. Priča ste, da Vam v vsem tem pomaga Bog in upamo, da
Vam bo dajal še naprej veliko moči; molimo za to! Bodite pa prepričani, da
smo ob teh praznikih in vse dneve leta ob Vas. Če smo malomarni in Vam
ne moremo to povedati osebno, vedite, da smo z duhom vedno pri Vas
in smo prepričani, da tudi Vi pri nas. Verjamemo, da bodo naše molitve
obrodile sadove in da nas boste še dolgo duhovno vodili, saj Vaše molitve
za nas dokazujejo, da naša župnija ŽIVI. Hvala Vam!

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ
Vam želimo in seveda veliko, čim več zdravja v naslednjih letih.
Vaši župljani
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PomembnejšI dogodkI v FEBRUARJU
2. februar: SVEČNICA
(Jezusovo darovanje).

11. februar: LURŠKA MATI
BOŽJA (svetovni dan bolnikov).

3. februar: sv. Blaž, med sv.
mašo bo blagoslov sv. Blaža.

22. februarja bo PRIPRAVA
NA SVETI KRST (2. srečanje).

4. februar: SPOKORNO
BOGOSLUŽJE za vso župnijsko
občestvo. Vljudno vabljeni!

25. februar: ob 19. uri
predavanje Romane Bider z
naslovom VSEPOSVOJITEV  
Z VARUHI SPOMINA.

10. februar: PEPELNICA, začetek
štiridesetdnevnega posta.

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

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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