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ÖÖ VOŠČILO

ÖÖ PASIJON

ÖÖ VPIS OTROK

ÖÖ VELIKONOČNA HVALNICA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 36, št. 03  
MAREC 2016

VELIKONOČNO VOŠČILO: BOG NAM LETOS 
ZA VELIKO NOČ DARUJE IZREDNO MILOST

umore,Ö izsiljevanje,Ö
izkoriščanje,Ö zaničeva-
nje,Ölakoto,Öpohlepnost,Ö
kraje,Ö pohotnost,Ö pre-
šuštva,Ö posiljevanje,Ö
brezbrižnost,Ö sebič-
nost,Öapostazijo.ÖUsmiliÖ
seÖnasÖoÖdobriÖBog!ÖOd-
pustiÖ namÖ inÖ pomagajÖ
namÖživetiÖvÖtvojiÖmilo-
stiÖvseÖdniÖdoÖkoncaÖna-
šegaÖ življenja!Ö ŽelimoÖ
sÖ TaboÖ nositiÖ križÖ inÖ sÖ
TaboÖ vstopitiÖ vÖ vsta-
jenje.Ö ProsimoÖ Te,Ö Go-
spod,ÖdotakniÖseÖnašihÖ
src,Ö daÖ vÖ letuÖ TvojegaÖ
usmiljenjaÖ neÖ biÖ ostaliÖ
brezÖtvojeÖpomoči,ÖtudiÖ
čeÖ seÖupiramoÖaliÖ smoÖ
brezbrižni,Ö pridiÖ namÖ
naÖ protiÖ inÖ obiščiÖ nas.Ö
NajÖpečatÖtvojegaÖusmi-
ljenjaÖ ostaneÖ vÖ nasÖ zaÖ
zmeraj.

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

Ö LetošnjeÖ prazni-
keÖ obhajamoÖ namrečÖ
vÖ svetemÖ letuÖ BožjegaÖ
usmiljenja.ÖTemeljÖnašeÖ
vereÖ–ÖKristusovoÖvsta-
jenjeÖ –Ö namÖ govoriÖ oÖ
neskončnemÖ BožjemÖ
usmiljenju,Ö kajtiÖ BogÖ
namÖ niÖ mogelÖ podaritiÖ
večjegaÖ znamenjaÖ ka-
korÖto,ÖdaÖnamÖodpuščaÖ
našeÖ grehe,Ö kakorÖ to,Ö
daÖ jeÖ darovalÖ svojegaÖ
ljubljenegaÖ SinaÖ vÖ žr-
tev,ÖkotÖplačiloÖzaÖnašeÖ
grehe.Ö VsiÖ ljudjeÖ smoÖ
biliÖ obsojeniÖ naÖ smrtÖ
zaradiÖ našihÖ grehov,Ö
JezusÖ paÖ jeÖ vzelÖ našoÖ
obsodboÖ inÖ jeÖ sprejelÖ
naseÖ kazen,Ö kiÖ jeÖ bilaÖ
namenjenaÖnam.ÖOÖne-
doumljivaÖ Ljubezen,Ö
kiÖjeÖprevzelaÖnaseÖvsoÖ
hudobijoÖ sveta:Ö vojne,Ö
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PapežÖ FrančišekÖ
jeÖ 7.Ö aprilaÖ letaÖ 2014Ö
množiciÖ romarjevÖ naÖ
trguÖsv.ÖPetraÖdejal:Ö»ZaÖ
božjeÖ usmiljenje,Ö kiÖ
jeÖ ponujenoÖ vsem,Ö neÖ
obstajaÖ nobenaÖ meja!Ö
DobroÖsiÖ zapomniteÖ taÖ
stavek:Ö 'ZaÖbožjeÖusmi-
ljenje,Ö kiÖ jeÖ ponujenoÖ
vsem,ÖneÖobstajaÖnobe-
naÖ meja!'Ö ;Ö ponovimoÖ
vsiÖ skupaj:Ö 'ZaÖ božjeÖ
usmiljenje,Ö kiÖ jeÖ ponu-
jenoÖ vsem,Ö neÖ obstajaÖ
nobenaÖ meja!«Ö PapežÖ

FrančišekÖ želi,Ö daÖ biÖ vÖ
letuÖ BožjegaÖ usmilje-
njaÖ CerkevÖ omogočilaÖ
ljudemÖ srečanjeÖ sÖ pr-
vinskoÖljubeznijo,ÖkiÖjeÖ
BožjeÖusmiljenje,Ö inÖseÖ
približalaÖštevilnimÖlju-
dem,ÖkiÖnujnoÖpotrebu-
jejo,Ö daÖ jimÖ prisluhne,Ö
podeliÖ odpuščanjeÖ inÖ
izkažeÖljubezen.

VÖtemÖupanjuÖVamÖ
zÖgospodomÖžupnikomÖ
zaÖvelikonočneÖprazni-
keÖ želiva,Ö daÖ biÖ seÖ vsiÖ
polniÖvstajenjskeÖrado-

NAGOVOR NADŠKOFA ZORETA OB ODPRTJU 
SVETIH VRAT V STIČNI (februar 2016)

stiÖ srečaliÖ zÖ UsmiljenoÖ
ljubeznijoÖvÖzakramen-
tuÖsveteÖspovediÖinÖpriÖ
velikonočniÖevharistiji.Ö
NajÖvstaliÖJezusÖKristusÖ
zÖ močjoÖ vstopiÖ vÖ našeÖ
življenjeÖ inÖ nasÖ narediÖ
zaÖsvojeÖučence.

BLAGOSLO-
VLJENE VELIKONOČ-
NE PRAZNIKE!

Rafael in 
župnik Janez

KoÖjeÖpapežÖFran-
čišekÖ razglasilÖ izrednoÖ
svetoÖletoÖusmiljenja,ÖjeÖ
tudiÖ določil,Ö najÖ seÖ neÖ
samoÖ poÖ rimskihÖ bazi-
likah,Ö ampakÖ poÖ vsemÖ
svetuÖvÖpomembnejšihÖ
cerkvahÖodprejoÖ svetaÖ
vrata,Ö kiÖ bodoÖ „vrataÖ
usmiljenja.Ö KdorkoliÖ
boÖ stopilÖ skoznje,Ö boÖ
lahkoÖ občutilÖ ljubezenÖ
Boga,Ö kiÖ tolaži,Ö odpu-
ščaÖ inÖ dajeÖ upanje.“Ö
TakšnaÖvrataÖ jeÖpoÖpa-
peževiÖodločitviÖmogo-
čeÖ„odpretiÖ tudiÖvÖsve-

tiščih,Ö kamorÖ romajoÖ
številniÖ romarji,Ö kiÖ seÖ
jihÖvÖsrcuÖnaÖtehÖsvetihÖ
krajihÖ dotakneÖ milostÖ
inÖnajdejoÖpotÖdoÖspre-
obrnjenja“Ö(MVÖ3).

VÖ temÖ starodav-
nemÖ samostanuÖ vÖ
StičniÖsvetaÖvrataÖusmi-
ljenjaÖ odpiramoÖ obÖ
častitljivihÖjubilejih,ÖsajÖ
letosÖ samostanÖ obhajaÖ
880Ö letÖ odÖ ustanovneÖ
listineÖ samostana,Ö
860Ö letÖ odÖ posvečenjaÖ
samostanskeÖ cerkveÖ
inÖ 80Ö letÖ odkarÖ jeÖ bilaÖ

taÖ cerkevÖ razglašenaÖ
zaÖ baziliko.Ö PaÖ neÖ greÖ
samoÖ zaÖ pomembneÖ
obletniceÖ zgodovin-
skegaÖ spomina,Ö greÖ
predvsemÖ zaÖ sedanjeÖ
izžarevanjeÖ duhovno-
stiÖ tegaÖ samostanaÖ vÖ
bližnjoÖ okolicoÖ inÖ tudiÖ
širšeÖ vÖ našÖ slovenskiÖ
krščanskiÖ inÖ kulturniÖ
prostor.

PapežÖ FrančišekÖ
pravi,ÖdaÖ„obstajajoÖtre-
nutki,Ö koÖ smoÖšeÖmoč-
nejeÖ poklicani,Ö daÖ seÖ
zazremoÖ vÖ usmiljenje,Ö
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daÖbiÖtudiÖsamiÖpostaliÖ
učinkovitoÖ znamenjeÖ
OčetovegaÖ delovanja.“Ö
VÖ današnjemÖ odpira-
njuÖsvetihÖvratÖvÖStičniÖ
seÖ milostnoÖ povezujeÖ
oboje,ÖtrenutekÖinÖkraj.Ö
ObhajamoÖ namrečÖ
prvoÖpostnoÖnedeljoÖinÖ
obhajamoÖjoÖvÖbaziliki,Ö
kiÖ jeÖ posvečenaÖ Žalo-
stniÖ MateriÖ Božji.Ö „PoÖ
grehuÖ AdamaÖ inÖ EveÖ
BogÖniÖhotel,ÖdaÖbiÖbiloÖ
človeštvoÖ prepuščenoÖ
naÖ milostÖ inÖ nemilostÖ
zlu.Ö ZatoÖ siÖ jeÖ zamislilÖ
inÖ hotelÖ Marijo,Ö svetoÖ
inÖ brezmadežnoÖ vÖ lju-
bezniÖ(prim.ÖEfÖ1,4),ÖdaÖ
biÖ postalaÖ MatiÖ člove-
kovegaÖOdrešenika.ÖNaÖ
težoÖ grehaÖ BogÖ odgo-
varjaÖsÖpolnostjoÖodpu-
ščanja.Ö UsmiljenjeÖ boÖ

vednoÖvečjeÖodÖsleher-
negaÖgrehaÖinÖnihčeÖneÖ
moreÖ omejevatiÖ BožjeÖ
ljubezni,Ö kiÖ odpušča“Ö
(MVÖ3).

VÖ eniÖ odÖ postnihÖ
pesmiÖseÖvÖMarijoÖozi-
ramoÖ kotÖ vÖ ženo,Ö kiÖ
imaÖ srceÖ prebodenoÖ
sÖ sedmerimiÖ mečiÖ –Ö
MarijaÖ sedemÖ žalosti.Ö
ŽalostnaÖ MatiÖ BožjaÖ jeÖ
upodobljenaÖ naÖ večÖ

načinov;Ö največkratÖ zÖ
mrtvimÖ SinomÖ vÖ naro-
čju,ÖaliÖpaÖsÖsedmerimiÖ
meči,Ö kiÖ soÖ prebodliÖ
njenoÖsrce.

AliÖseÖniÖvsakÖdo-
godek,Ö kiÖ gaÖ opisujeÖ
pobožnaÖ ljudskaÖ pe-
semÖ inÖ jeÖ zaÖ MarijinoÖ
srceÖ predstavljalÖ bole-
činoÖ–Ömeč,Ö spremenilÖ
vÖvrataÖusmiljenja,Ösko-
ziÖkateraÖjeÖBožjaÖljube-
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zenÖ uresničevalaÖ svojÖ
načrtÖ odrešenja.Ö OdÖ
darovanjaÖ vÖ templju,Ö
koÖ jiÖ jeÖ starčekÖ Sime-
onÖ napovedal,Ö daÖ boÖ
njenoÖ dušoÖ „presunilÖ
meč,ÖdaÖseÖrazodenejoÖ
misliÖ mnogihÖ src“Ö (LkÖ
2,35),ÖpaÖdoÖgrobaÖnje-
negaÖ Sina.Ö ZatoÖ lahkoÖ
rečemo,Ö daÖ jeÖ MarijaÖ
inÖ njenaÖ privolitev,Ö daÖ
boÖ sodelovalaÖ priÖ Si-
novemÖ odrešenjskemÖ
poslanstvuÖ najprejÖ kotÖ
Mati,ÖpotemÖpaÖkotÖnje-
govaÖ zvestaÖ učenka,Ö
vednoÖ paÖ kotÖ ponižnaÖ
GospodovaÖ dekla,Ö kiÖ
neprestanoÖ ponavljaÖ
svojoÖ privolitev,Ö svojÖ
„zgodiÖ seÖ miÖ poÖ tvojiÖ
besedi“Ö (LkÖ 1,38),Ö po-
stalaÖ vrata,Ö skoziÖ kate-
raÖ jeÖ JezusÖ Kristus,Ö kiÖ
jeÖ obličjeÖ OčetovegaÖ
usmiljenja,Ö postalÖ člo-
vekÖinÖprišelÖnaÖsvet.

KakoÖ zahtevnoÖ
jeÖ usmiljenje,Ö vidimoÖ
upodobljenoÖ naÖ kipuÖ
naÖ glavnemÖ oltarjuÖ
stiškeÖ bazilike.Ö MarijaÖ
držiÖ mrtvegaÖ JezusaÖ
vÖ naročju.Ö UsmiljenaÖ
ljubezenÖ ničesarÖ neÖ
zadržiÖzase.ÖPredÖnobe-
noÖ oviroÖ seÖ neÖ ustavi.Ö
NobenihÖ pogojevÖ neÖ

postavljaÖ inÖneÖprizna-
vaÖnobenihÖmej.ÖUsmi-
ljenaÖ ljubezenÖ ljubiÖdoÖ
konca,ÖpaÖčepravÖmoraÖ
obÖtemÖizpuščatiÖizÖrokÖ
najdragocenejšeÖinÖnaj-
ljubšeÖ –Ö svojegaÖ Sina,Ö
veseljeÖinÖponosÖsvojihÖ
oči.

NaÖtemÖmestuÖnasÖ
nagovarjaÖ današnjaÖ
BožjaÖbeseda,ÖposebnoÖ
evangeljskiÖodlomekÖoÖ
Jezusu,ÖkiÖjeÖbilÖskušanÖ
vÖpuščavi.ÖPolnÖSvetegaÖ
Duha,Ö kiÖ gaÖ jeÖ prevzelÖ
obÖ krstuÖ vÖ Jordanu,Ö
seÖ jeÖ podÖ vodstvomÖ
istegaÖ DuhaÖ napotilÖ vÖ
puščavo.Ö InÖ tamÖ jeÖ bilÖ
skušan.

KakšnoÖ protislov-
je!Ö PolnostÖ SvetegaÖ
Duha,Ö kiÖ gaÖ vodi,Ö is-
točasnoÖ paÖ muÖ hudičÖ
prišepetavaÖskušnjave.Ö
KakoÖjeÖtoÖmogoče?ÖObÖ
vsejÖ navidezniÖ nesmi-
selnostiÖtegaÖdogajanja,Ö
imaÖ prizorÖ vendarleÖ
močnoÖnotranjoÖlogiko.Ö
NadÖJezusaÖseÖjeÖvÖJor-
danuÖspustilÖSvetiÖDuhÖ
inÖ OčeÖ gaÖ jeÖ razodelÖ
kotÖsvojegaÖljubljenegaÖ
Sina,Ö nadÖ katerimÖ imaÖ
veseljeÖ (prim.Ö MtÖ 3,16-
17).Ö Jezus,Ö kiÖ jeÖprišel,Ö
daÖbiÖrazodevalÖOčeta,Ö

jeÖsedajÖmoralÖnastopi-
tiÖ potÖ svojegaÖ javnegaÖ
delovanja.Ö NapočilÖ jeÖ
trenutek,ÖkoÖboÖkotÖSinÖ
človekov,ÖkakorÖnajrajeÖ
imenujeÖ samegaÖ sebe,Ö
stopilÖmedÖljudi,ÖkiÖpri-
čakujejoÖMesija.

VÖ puščaviÖ paÖ jeÖ
moraloÖ pritiÖ doÖ odlo-
čitve,ÖnaÖkakšenÖnačinÖ
boÖJezusÖMesija,ÖnaÖka-
kšenÖ načinÖ boÖ razode-
valÖOčetaÖ–Ötako,ÖdaÖboÖ
njegovaÖjedÖvsakÖtrenu-
tekÖ življenjaÖ OčetovaÖ
volja,ÖaliÖpaÖtako,ÖkakorÖ
muÖboÖnarekovaloÖoko-
ljeÖ–ÖodÖhudičaÖvÖpušča-
viÖpaÖdoÖmnožiceÖpodÖ
križem.Ö JezusÖ jeÖ vesÖ
časÖ javnegaÖ delovanjaÖ
doživljalÖ toÖ razpetost:Ö
množicaÖgaÖhočeÖimetiÖ
zaÖkralja,ÖhočeÖodÖnje-
gaÖdobitiÖkruh,ÖPeterÖgaÖ
hočeÖ odvrnitiÖ odÖ potiÖ
vÖ JeruzalemÖ inÖ sÖ temÖ
odÖ trpljenja,Ö naÖ križuÖ
paÖ moraÖ šeÖ vÖ zadnjihÖ
trenutkihÖ poslušati:Ö
„Mesija,Ö IzraelovÖ kralj,Ö
najÖ zdajÖ stopiÖ sÖ križa,Ö
daÖbomoÖvideliÖinÖvero-
vali“Ö(MrÖ15,32).

OdločitevÖ paÖ jeÖ
padlaÖ vÖ puščavi,Ö koÖ jeÖ
drugoÖzaÖdrugoÖzavrnilÖ
vseÖskušnjave:Öskušnja-
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voÖ kruha,Ö skušnjavoÖ
močiÖ inÖ skušnjavoÖ sla-
ve,Ö spektakla.Ö NeÖ boÖ
delalÖkruha,ÖampakÖboÖ
samÖpostalÖkruh.ÖNeÖboÖ
uveljavljalÖ svojeÖ moči,Ö
čepravÖbiÖmuÖOčeÖ lah-
koÖ poslalÖ večÖ kotÖ dva-
najstÖlegijÖangelov,Öam-
pakÖboÖsvojÖhrbetÖnudilÖ
njim,ÖkiÖsoÖgaÖbili,ÖsvojeÖ
liceÖ njim,Ö kiÖ soÖ muÖ
puliliÖ brado.Ö NiÖ imelÖ
podobeÖ neÖ lepote,Ö daÖ
biÖ gaÖ hoteliÖ videti,Ö neÖ
zunanjosti,Ö daÖ biÖ siÖ gaÖ
želeli.Ö NeÖ boÖ seÖ vrgelÖ
sÖ tempeljskegaÖvrhaÖinÖ
tudiÖ sÖ križaÖ neÖ boÖ sto-
pil.ÖOstalÖboÖpribitÖinÖseÖ
vÖzadnjemÖizdihuÖpolo-
žilÖvÖnaročjeÖOčetovegaÖ
usmiljenja.Ö VÖ puščaviÖ
jeÖ JezusÖ skušnjavamÖ

rekelÖne.ÖOdločilÖseÖje,Ö
daÖboÖživelÖtako,ÖkakorÖ
OčeÖ hoče,Ö inÖ OčeÖ gaÖ
jeÖpodpiral,ÖdaÖnamÖ jeÖ
mogelÖ pokazatiÖ ljube-
zenÖ doÖ konca.Ö SamoÖ
takoÖjeÖlahkoÖpostalÖod-
rešenikÖčloveštva.

DragiÖ bratjeÖ inÖ
sestre.Ö TudiÖ miÖ smoÖ
vednoÖznovaÖpredÖistoÖ
razpetostjoÖ –Ö živeti,Ö
kakorÖ odÖ nasÖ zahtevaÖ
BožjaÖ besedaÖ inÖ kakorÖ
namÖ dajeÖ zgledÖ JezusÖ
sÖ svojimÖ življenjem,Ö
aliÖ paÖ sprejematiÖ po-
nudbeÖsvetaÖinÖsklepatiÖ
kompromise.Ö Odloči-
tevÖ niÖ vednoÖ lahka.Ö
TudiÖ namÖ namrečÖ hu-
dobniÖduhÖvednoÖzno-
vaÖprigovarja,ÖdaÖbomoÖ
šeÖ boljÖ svobodni,Ö daÖ

bomoÖ šeÖ boljÖ to,Ö karÖ
smo,ÖčeÖseÖbomoÖuklo-
niliÖ njegovimÖ ponud-
bam.ÖAÖzgodiÖseÖnekajÖ
čistoÖ nasprotnega.Ö ČeÖ
seÖ vÖ človeškiÖ slabostiÖ
odločimo,Ö daÖ bomoÖ
sedeliÖ naÖ dvehÖ stolih,Ö
daÖ bomoÖ hodiliÖ poÖ
dvehÖ tirih,Ö postanemoÖ
sužnji.Ö ZapeljevanjeÖ
hudobnegaÖ duhaÖ nasÖ
namrečÖ vodiÖ vÖ sebič-
nost,Ö sebičnostÖ paÖ vÖ
osamljenost.Ö ČeÖ privo-
limoÖvÖnjegoveÖponud-
be,Ö začnemoÖ skrbetiÖ
samiÖzase.ÖMiÖpostane-
moÖpomembni,ÖnašÖjazÖ
stopiÖ vÖ ospredje.Ö TakoÖ
kakorÖbiÖseÖzgodiloÖpriÖ
Jezusu.Ö SkrbelÖ biÖ zaÖ
svojoÖ lakoto,Ö močÖ inÖ
slavo.Ö KerÖ paÖ jeÖ rekelÖ
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ne,ÖjeÖostalÖsvobodenÖzaÖ
nasÖ inÖ našeÖ odrešenje.Ö
TudiÖmiÖohranimoÖsvojoÖ
istovetnostÖ inÖ svobodoÖ
samoÖ tako,Ö daÖ skušnja-
vamÖrečemoÖne.

ŽalÖ seÖ namÖ toliko-
kratÖ zgodi,Ö daÖ tegaÖ neÖ
storimo.Ö PremaloÖ smoÖ
čuječi,Ö premaloÖ poto-
pljeniÖ vÖ molitev,Ö pre-
maloÖ nasičeniÖ zÖ zakra-
menti.ÖVÖskušnjavahÖneÖ
vzdržimo,Ö ampakÖpade-
moÖinÖgrešimo.ÖZatoÖnasÖ
papežÖ FrančišekÖ vabi,Ö
najÖ seÖ zlastiÖ vÖ postnemÖ
časuÖ približamoÖ pre-
stoluÖ milosti,Ö daÖ bomoÖ
dosegliÖ usmiljenjeÖ inÖ
našliÖ milostÖ (MVÖ 18).Ö SÖ
posebnoÖvnemoÖkÖtemuÖ
prestoluÖusmiljenjaÖvabiÖ
tiste,Ö kiÖ soÖ zaradiÖ svo-

jegaÖ načinaÖ življenjaÖ
dalečÖ odÖ BožjeÖ milo-
sti.Ö NagovarjaÖ možeÖ
inÖ žene,Ö kiÖ pripadajoÖ
kakiÖkriminalniÖzdruž-
biÖinÖtiste,ÖkiÖkakorkoliÖ
sodelujejoÖ priÖ korup-
ciji.Ö ČasÖ je,Ö daÖ spre-
menimoÖživljenje,ÖčasÖ
je,Ö daÖ pustimo,Ö daÖ seÖ
našegaÖ srcaÖ dotakneÖ
BožjeÖusmiljenje.ÖZatoÖ
vas,Ö dragiÖ duhovnikiÖ
inÖposebnoÖšeÖvas,Östi-
škiÖmenihi,Övabim,ÖdaÖ
vÖ letuÖ usmiljenjaÖ večÖ
pozornostiÖ inÖ časaÖ
namenimoÖzakramen-
tuÖ usmiljenja,Ö svetiÖ
spovedi.Ö SpovednicaÖ
najÖvÖnašemÖpastoral-
nemÖ prizadevanjuÖ inÖ
vÖ življenjuÖ ljudiÖ dobiÖ
obnovljenoÖveljavo.

StopimoÖ torejÖ naÖ
potÖ spreobrnjenja,Ö kiÖ
namÖ joÖ ponujaÖ BožjeÖ
usmiljenje.ÖPribližajmoÖ
seÖŽalostniÖMateri,Öpri-
stopimoÖ kÖ Sočutni,Ö kiÖ
vÖ naročjuÖ držiÖ mrtve-
gaÖ SinaÖ inÖ nikogarÖ neÖ
obtožuje,Ö nikogarÖ neÖ
zavrača,Ö ampakÖ šeÖ en-
kratÖ izpoveÖsvoj:ÖzgodiÖ
seÖmiÖpoÖtvojiÖbesediÖinÖ
sprejmeÖSinovoÖnaroči-
lo:Ö Žena,Ö glej,Ö tvojÖ sin.Ö
KakšenÖ zgledÖ usmilje-
nja.ÖKakšnoÖdeloÖusmi-
ljenja.ÖPredÖnjoÖinÖzÖnjoÖ
postanimoÖ usmiljeniÖ
tudiÖmi.ÖAmen.

Vir:

http://nadskofija-lju-
bljana.si/
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»JazÖÖsemÖvasÖÖkrstilÖ
zÖ vodo,Ö onÖ paÖ vasÖ boÖ
krstilÖ sÖ SvetimÖ Duhom.«Ö
JanezÖ KrstnikÖ jeÖ krstilÖ
JezusaÖvÖJordanu.ÖTakojÖ
koÖ jeÖ stopilÖ izÖ vode,Ö jeÖ
zagledalÖ nebesa,Ö kiÖ seÖ
odpirajo,Ö inÖDuha,Ö kiÖ seÖ
jeÖ spuščalÖnadenjÖkakorÖ
golob.Ö InÖ zaslišalÖ seÖ jeÖ
glasÖ izÖnebes:Ö »TiÖ siÖmojÖ
ljubljeniÖ Sin,Ö nadÖ tebojÖ
imamÖ veselje.«Ö Skušnja-
vecÖ niÖ želelÖ slišatiÖ tehÖ
besed.Ö JezusaÖ jeÖ odve-
delÖvÖpuščavo,ÖkjerÖgaÖjeÖ
skušalÖ štiridesetÖdni.ÖBilÖ
jeÖmedÖzvermiÖ inÖangeliÖ
soÖ muÖ stregli.Ö KristusÖ
seÖ razodeneÖ kotÖ božjiÖ –Ö
JahvejevÖ služabnik,Ö kiÖ
jeÖ popolnomaÖ pokorenÖ
božjiÖ volji.Ö JezusovaÖ
zmagaÖnadÖskušnjavcemÖ
vÖ puščaviÖ jeÖ predujemÖ
zmageÖtrpljenja,ÖnajvišjeÖ
pokorščineÖnjegoveÖsino-
vskeÖljubezniÖdoÖOčeta.

CerkevÖ seÖ vsakoÖ
letoÖ štiridesetÖ dniÖ vÖ PO-
STNEMÖ ČASUÖ pridružu-
jeÖ JezusoviÖ skrivnostiÖ vÖ
puščavi.Ö StolniÖ župnikÖ
ToneÖ SmrkoljÖ jeÖ nekočÖ
dejal:Ö»BožičÖnamÖjeÖboljÖ
blizu.Ö RojstvoÖ otrokaÖ jeÖ
božjiÖčudežÖinÖneÖdejanjeÖ
možaÖinÖžene.ÖÖKolikoÖza-

POSTNI ČAS, ČAS SPREOBRNJENJA IN 
NAPOVED VEČNEGA ŽIVLJENJA

koncevÖ nimaÖ otrok,Ö
aÖ vseenoÖ vstopajoÖ vÖ
božjoÖ voljo,Ö posvo-
jijoÖ otroka,Ö kiÖ siÖ želiÖ
očetaÖinÖmater.«ÖVÖSv.Ö
pismuÖ piše:Ö »EdenÖ
seje,Ö drugiÖ žanjeÖ inÖ
viÖ stopateÖ vÖ NjegovoÖ
delo.«Ö SÖ praznikomÖ
velikeÖ nočiÖ nekateriÖ
neÖ vedoÖ kajÖ početi.Ö
VedoÖ samoÖ enoÖ –Ö
pirhi,Ö šunka,Ö hren,Ö
paÖ tudiÖ potica.Ö Ve-
likonočnihÖ jedilÖ neÖ
dajoÖ blagosloviti,Ö jihÖ
paÖ uživajo.Ö DaljeÖ odÖ
tegaÖ neÖ pridejo,Ö kajtiÖ
velikaÖ nočÖ jeÖ zahte-
venÖ praznik.Ö VeseljeÖ
je,Ö daÖ doživimoÖ vseÖ
toÖ VEČNOÖ ŽIVLJE-
NJEÖ –Ö niÖ našaÖ smrt,Ö

ampakÖ VSTAJENJE.Ö VÖ
toÖmorašÖverovati,ÖkajtiÖ
bistvoÖpraznikaÖšeÖnisiÖ
dojel.

SlovenskiÖ škofjeÖ
soÖ nasÖ sÖ svojimÖ pi-
smomÖvÖdvehÖnedeljahÖ
opogumljali,Ö kakoÖ najÖ
vstopimoÖ vÖ postniÖ časÖ
terÖvÖ štiridesetihÖdnehÖ
pogledamoÖ vÖ svojoÖ
dušoÖ inÖ počistimoÖ
vsoÖ umazanijoÖ našegaÖ
greha.Ö VÖ KatekizmuÖ
KatoliškeÖ cerkveÖ semÖ
priÖ sedmihÖ zakramen-
tihÖ CerkveÖ podÖ točkoÖ
1435Ö prebral.Ö TaÖ točkaÖ
govoriÖ najprejÖ meni.Ö
SpreobrnjenjeÖ seÖ vÖ
vsakdanjemÖ življenjuÖ
uresničujeÖ zÖ izraziÖ



8

FARNI LIST

PRIKLIK VEČNOSTI

MihaÖRusÖzÖBrezovice,ÖkiÖgaÖnekateriÖpozna-
te,Ö jeÖ izdalÖ svojoÖ prvoÖ pesniškoÖ zbirkoÖ »PriklikÖ
večnosti«.ÖVÖknjigiÖsoÖpesmiÖizÖnjegovegaÖvojaške-
gaÖ obdobjaÖ (PuljskeÖ elegije),Ö izÖ službenegaÖ ob-
dobjaÖ(pesmi,ÖposvečeneÖsodelavcem)Ö inÖnekajÖ
pesmiÖzaÖ sorodnikeÖ inÖ sovaščane.ÖKnjigoÖ lahkoÖ
dobiteÖpriÖMarijiÖKlančar.

sprave,ÖsÖskrbjoÖzaÖubo-
ge,Ö zÖ udejanjenjemÖ inÖ
obramboÖ pravičnostiÖ
inÖprava,ÖsÖpriznanjemÖ
pregreškovÖ nasprotiÖ
bratom,Ö zÖ bratskimÖ
spominjanjem,Ö sÖ pre-
verboÖ življenjaÖ (iz-
praševanjemÖ vesti),Ö zÖ
duhovnimÖ vodstvom,Ö
sÖ sprejemanjemÖ trplje-
nja,Ö sÖ potrpežljivostjoÖ
vÖ preganjanjuÖ resnice.Ö
VzetiÖsvojÖkrižÖ inÖ itiÖzaÖ
JezusomÖ jeÖ najvarnej-
šaÖ potÖ pokore.Ö PostniÖ
časiÖvÖ liturgičnemÖ letuÖ
soÖ lahkoÖ vsakÖ petekÖ vÖ
spominÖ GospodoveÖ
smrtiÖ inÖ soÖpomembniÖ
trenutkiÖcerkveneÖspo-
kornosti.

KristjanovaÖ no-
tranjaÖ pokoraÖ imaÖ večÖ
oblik.ÖPaÖpoizkusimoÖsÖ
POSTOM,Ö MOLITVIJOÖ
INÖ MILOŠČINOÖ inÖ VE-
LIKAÖNOČÖboÖveseljeÖvÖ
vstalemÖJezusuÖKristu-
suÖ terÖ vstajenje,Ö mojeÖ
inÖtvoje,ÖmrtveÖduše.

Slavko

V teh dneh ukletih,
V teh hladnih dneh,
V nočeh prečutih
In v snu le smeh

V očeh izpitih
Še lučca tli,
Obet in vzdih
In srčna kri,
Da vigred spet nas zveseli
In spere sivkasti nadih.

 (Jasnjenje VI.)
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanj

VasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

PASIJON 

PO 

GIBSONU

v četrtek, 17. marca, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo p.dr. Andraž Arko
PredÖdvanajstimiÖletiÖjeÖsvetovnoÖfilmskoÖindustrijoÖzÖvsehÖvidikovÖpre-

senetilÖ inÖpretreselÖ filmÖKristusovÖpasijonÖ režiserjaÖMelaÖGibsona.ÖObÖvsehÖ
izhodiščih,ÖkiÖ jihÖponujaÖfilm,ÖseÖbomoÖpoglobiliÖvÖsrediščnostÖnašeÖvereÖinÖ
velikonočnegaÖpraznovanja:ÖJezusovoÖtrpljenje,ÖsmrtÖinÖvstajenje.ÖPrekoÖlikov-
nih,ÖdramskihÖinÖfilmskihÖupodobitevÖpasijona,ÖbomoÖobÖGibsonovemÖfilmuÖ
pogledaliÖ svetopisemske,Ö zgodovinskeÖ inÖ teološkeÖ vidikeÖ tegaÖ dogodka.Ö ObÖ
nadvseÖrazličnihÖmedijskihÖkritikahÖinÖodzivihÖnaÖfilmÖsiÖbomoÖskušaliÖomogo-
čitiÖcelovitÖvpogledÖtakoÖvÖozadjeÖnastajanjaÖfilmaÖkotÖvÖ»posledice«,ÖkiÖjihÖfilmÖ
sprožaÖvÖgledalcuÖnaÖravniÖosebnegaÖdoživljanjaÖinÖvÖpovezaviÖzÖdogajanjemÖvÖ
širšiÖdružbi.ÖZaustaviliÖseÖbomoÖtudiÖpriÖumetniškiÖvrednostiÖinÖsporočilnostiÖ
filma,ÖpaÖtudiÖnjegoviÖuporabnostiÖpriÖpastoralnemÖinÖkatehetskemÖdelu,Öpred-

vsemÖzÖnamenomÖvstopanjaÖvÖskrivnostÖpraznovanjaÖsvetegaÖtridnevja.

p. Andraž Arko, je 39-letni frančiškan, socialni pedagog in teolog, 
ki je doktoriral s področja filma in pastorale in je poznan po svojih recenzi-
jah filmov v katoliških medijih. Trenutno je vzgojitelj frančiškanskih bogo-

slovcev in voditelj katehumenata pri frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani.

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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VELIKONOČNA HVALNICA

Veseli se zdaj, nebeška množica angelov, veselíte se božji služabniki: in ob
zmagi tako velikega Kralja naj zadonijo mogočni glasovi. Veseli se tudi vsa
zemlja, ožarjena s takim sijajem, in razsvetljena od bleska večnega Kralja naj
začuti, da je tema z vesoljnega sveta pregnana. Veseli se tudi, mati Cerkev,
okrašena s sijajem tako svetle luči, in to svetišče naj odmeva od veselega
vzklikanja množic.

Res se spodobi in je pravično, da nevidnemu Bogu, vsemogočnemu Očetu, in
njegovemu edinorojenemu Sinu, našemu Gospodu Jezusu Kristusu, iz vse moči
srca in duše in na ves glas pojemo slavo.

On je namreč za nas večnemu Očetu Adamov dolg poplačal in z drago krvjo
izbrisal zadolžnico prastare krivde. Slavimo namreč velikonočne praznike, ko je
zaklano tisto pravo Jagnje, ki so z njegovo krvjo posvečeni domovi vernikov. To
je noč, ko si naše očete, Izraelove sinove, nekdaj iz Egipta izpeljal in jim skozi
Rdeče morje dal iti kakor po suhi poti. To je torej noč, ki je s svetlobo ognjenega
stebra pregnala temo grehov. To je noč, ki nocoj po vesoljnem svetu rešuje teme
greha in hudobije sveta tiste, ki verujejo v Kristusa, jih posvečuje v Očetovi
ljubezni in jih združuje v občestvo svetih. To je noč, v kateri je Kristus zdrobil
verige smrti in kot zmagovalec vstal od mrtvih.

O kako čudovito nas v svojem usmiljenju ceniš! O kako nedoumljiva je tvoja
ljubezen: da rešiš sužnja, si daroval Sina. O zares, Adamov greh je bil potreben,
da je bil izbrisan s Kristusovo smrtjo. O srečna krivda, ki je bila vredna imeti
takega in tako velikega Odrešenika. Ta sveta velika noč preganja zlobo, izmiva
krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje. O zares presrečna noč, v
kateri se zemlja druži z nebesi in človek z Bogom.

V tej milostni noči torej sprejmi, sveti Oče, to večerno daritev, ki ti jo sveta
Cerkev daruje po rokah svojih služabnikov v slovesnem prinašanju sveče, ki je
delo marljivih čebel in znamenje nove luči.

Prosimo te torej, Gospod, naj ta sveča, posvečena tebi, to noč razsvetljuje brez
pojemanja, naj ti bo prijetna in se prelije v nebeško svetlobo. Njene pramene naj
najde zvezda danica. Tista danica, pravim, ki nikoli ne zaide, Kristus, tvoj Sin, ki
se je vrnil od mrtvih, jasno zasvetil človeškemu rodu in živi in kraljuje vekomaj.

Amen.
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VPIS OTROK V MIKLAVŽEV VRTEC 
IN DAN ODPRTIH VRAT 

Spoštovani starši, dragi otroci!

VabimoÖvasÖkÖvpisu otrokÖvÖMiklavževÖvrtecÖzaÖvrtčevskoÖletoÖ2016/17

VpisÖotrokÖboÖpotekalÖdo 15. aprila 2016 oz. do zapolnitve mest.Ö
VlogoÖzaÖvpisÖ lahkoÖpošljeteÖpoÖpoštiÖaliÖpaÖseÖosebnoÖzglasiteÖpriÖvodjiÖ
vrtca.

HkratiÖpaÖvasÖvabimoÖnaÖDAN ODPRTIH VRAT,Öki bo v torek, 1. mar-
ca in torek, 15. marca, 2016 od 9.00 do 11.00 v prostorih Miklavževega 
vrtca (ŠolskaÖpotÖ1,ÖLogatec).ÖOdgovoriliÖbomoÖnaÖvašaÖvprašanjaÖinÖvamÖ
predstaviliÖpotekÖdnevaÖvÖvrtcu.ÖOtrociÖbosteÖlahkoÖspoznaliÖnoveÖprijate-
lje,ÖseÖigraliÖinÖustvarjali.ÖNaÖdanÖodprtihÖvratÖsteÖvabljeniÖVSI,ÖšeÖposebejÖ
tisti,ÖkiÖsteÖvpisaliÖotrokaÖvÖnašÖvrtecÖaliÖpaÖsiÖtoÖželite.ÖÖ

ZaÖlažjoÖorganizacijo,ÖvasÖprosimo,ÖdaÖsvojoÖudeležboÖnaÖdnevuÖod-
prtihÖvratÖsporočiteÖnaÖtelefonskoÖštevilko:Ö01Ö7509-440,ÖÖ030-299-618ÖaliÖe-
-naslov:Ömiklavz1994@gmail.com.

VÖpričakovanju,ÖdaÖseÖvidimo,ÖvasÖlepoÖpozdravljamo.

Vodja vrtca Ljiljana Gomerčič, prof. 
in vzgojiteljice Miklavževega vrtca
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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 MARCU

3. marec: spokornoÖbogoslužjeÖobÖ
19.Öuri.

10. marec:Ö začetekÖ devetdnevniceÖ
vÖčastÖsv.ÖJožefu.

17. marec: predavanjeÖ p.Ö AndražaÖ
Arka,Ö»PasijonÖpoÖGibsonu«.

19. marec:ÖpraznikÖSV.ÖJOŽEFA,ÖobÖ
14.Ö uriÖ spovedovanjeÖ predÖ velikoÖ
nočjo.

20. marec: CVETNAÖNEDELJA,Öbla-
goslovÖzelenja.

21. marec: zvečerÖ pripravaÖ naÖ sv.Ö
krst.

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

24. marec: VELIKIÖ ČETRTEK,Ö zve-
čerÖobrediÖvelikegaÖčetrtka.

25. marec:Ö VELIKIÖ PETEK,Ö strogiÖ
post,ÖobÖ15.ÖuriÖKRIŽEVÖPOT;ÖzvečerÖ
obrediÖvelikegaÖpetka.

26. marec:ÖVELIKAÖSOBOTA,Öblago-
slovÖ jedilÖ obÖ 14.Ö uriÖ naÖ Čevcah;Ö obÖ
15.ÖinÖ16ÖuriÖvÖfarniÖcerkvi;

zvečerÖVELIKONOČNAÖVIGILIJA.

27. marec: VELIKAÖNOČ,ÖVSTAJEN-
SKAÖPROCESIJAÖ(čeÖboÖlepoÖvreme)Ö
obÖ7.ÖuriÖzjutrajÖinÖobÖ10.ÖuriÖslovesnaÖ
sv.Ö maša;Ö darovanjeÖ zaÖ CerkevÖ priÖ
obehÖsv.Ömašah.

28. marec: VELIKONOČNIÖ PONE-
DELJEK,ÖobÖ10.ÖuriÖsv.Ökrsti.


