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

Letnik 36, št. 03
MAREC 2016

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ VOŠČILO
ÖÖ PASIJON
ÖÖ VPIS OTROK
ÖÖ VELIKONOČNA HVALNICA
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

Letošnje praznike obhajamo namreč
v svetem letu Božjega
usmiljenja. Temelj naše
vere – Kristusovo vstajenje – nam govori o
neskončnem Božjem
usmiljenju, kajti Bog
nam ni mogel podariti
večjega znamenja kakor to, da nam odpušča
naše grehe, kakor to,
da je daroval svojega
ljubljenega Sina v žrtev, kot plačilo za naše
grehe. Vsi ljudje smo
bili obsojeni na smrt
zaradi naših grehov,
Jezus pa je vzel našo
obsodbo in je sprejel
nase kazen, ki je bila
namenjena nam. O nedoumljiva Ljubezen,
ki je prevzela nase vso
hudobijo sveta: vojne,

umore,
izsiljevanje,
izkoriščanje, zaničevanje, lakoto, pohlepnost,
kraje, pohotnost, prešuštva,
posiljevanje,
brezbrižnost,
sebičnost, apostazijo. Usmili
se nas o dobri Bog! Odpusti nam in pomagaj
nam živeti v tvoji milosti vse dni do konca našega življenja! Želimo
s Tabo nositi križ in s
Tabo vstopiti v vstajenje. Prosimo Te, Gospod, dotakni se naših
src, da v letu Tvojega
usmiljenja ne bi ostali
brez tvoje pomoči, tudi
če se upiramo ali smo
brezbrižni, pridi nam
na proti in obišči nas.
Naj pečat tvojega usmiljenja ostane v nas za
zmeraj.
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Papež Frančišek
je 7. aprila leta 2014
množici romarjev na
trgu sv. Petra dejal: »Za
božje usmiljenje, ki
je ponujeno vsem, ne
obstaja nobena meja!
Dobro si zapomnite ta
stavek: 'Za božje usmiljenje, ki je ponujeno
vsem, ne obstaja nobena meja!' ; ponovimo
vsi skupaj: 'Za božje
usmiljenje, ki je ponujeno vsem, ne obstaja
nobena meja!« Papež

Frančišek želi, da bi v
letu Božjega usmiljenja Cerkev omogočila
ljudem srečanje s prvinsko ljubeznijo, ki je
Božje usmiljenje, in se
približala številnim ljudem, ki nujno potrebujejo, da jim prisluhne,
podeli odpuščanje in
izkaže ljubezen.

sti srečali z Usmiljeno
ljubeznijo v zakramentu svete spovedi in pri
velikonočni evharistiji.
Naj vstali Jezus Kristus
z močjo vstopi v naše
življenje in nas naredi
za svoje učence.
BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!

V tem upanju Vam
z gospodom župnikom
za velikonočne praznike želiva, da bi se vsi
polni vstajenjske rado-

Rafael in
župnik Janez

NAGOVOR NADŠKOFA ZORETA OB ODPRTJU
SVETIH VRAT V STIČNI (februar 2016)
Ko je papež Frančišek razglasil izredno
sveto leto usmiljenja, je
tudi določil, naj se ne
samo po rimskih bazilikah, ampak po vsem
svetu v pomembnejših
cerkvah odprejo sveta
vrata, ki bodo „vrata
usmiljenja. Kdorkoli
bo stopil skoznje, bo
lahko občutil ljubezen
Boga, ki tolaži, odpušča in daje upanje.“
Takšna vrata je po papeževi odločitvi mogoče „odpreti tudi v sve-
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tiščih, kamor romajo
številni romarji, ki se
jih v srcu na teh svetih
krajih dotakne milost
in najdejo pot do spreobrnjenja“ (MV 3).
V tem starodavnem samostanu v
Stični sveta vrata usmiljenja odpiramo ob
častitljivih jubilejih, saj
letos samostan obhaja
880 let od ustanovne
listine
samostana,
860 let od posvečenja
samostanske cerkve
in 80 let odkar je bila

ta cerkev razglašena
za baziliko. Pa ne gre
samo za pomembne
obletnice
zgodovinskega spomina, gre
predvsem za sedanje
izžarevanje duhovnosti tega samostana v
bližnjo okolico in tudi
širše v naš slovenski
krščanski in kulturni
prostor.
Papež Frančišek
pravi, da „obstajajo trenutki, ko smo še močneje poklicani, da se
zazremo v usmiljenje,
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da bi tudi sami postali
učinkovito znamenje
Očetovega delovanja.“
V današnjem odpiranju svetih vrat v Stični
se milostno povezuje
oboje, trenutek in kraj.
Obhajamo
namreč
prvo postno nedeljo in
obhajamo jo v baziliki,
ki je posvečena Žalostni Materi Božji. „Po
grehu Adama in Eve
Bog ni hotel, da bi bilo
človeštvo prepuščeno
na milost in nemilost
zlu. Zato si je zamislil
in hotel Marijo, sveto
in brezmadežno v ljubezni (prim. Ef 1,4), da
bi postala Mati človekovega Odrešenika. Na
težo greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo

vedno večje od slehernega greha in nihče ne
more omejevati Božje
ljubezni, ki odpušča“
(MV 3).

načinov; največkrat z
mrtvim Sinom v naročju, ali pa s sedmerimi
meči, ki so prebodli
njeno srce.

V eni od postnih
pesmi se v Marijo oziramo kot v ženo, ki
ima srce prebodeno
s sedmerimi meči –
Marija sedem žalosti.
Žalostna Mati Božja je
upodobljena na več

Ali se ni vsak dogodek, ki ga opisuje
pobožna ljudska pesem in je za Marijino
srce predstavljal bolečino – meč, spremenil
v vrata usmiljenja, skozi katera je Božja ljube-
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zen uresničevala svoj
načrt odrešenja. Od
darovanja v templju,
ko ji je starček Simeon napovedal, da bo
njeno dušo „presunil
meč, da se razodenejo
misli mnogih src“ (Lk
2,35), pa do groba njenega Sina. Zato lahko
rečemo, da je Marija
in njena privolitev, da
bo sodelovala pri Sinovem odrešenjskem
poslanstvu najprej kot
Mati, potem pa kot njegova zvesta učenka,
vedno pa kot ponižna
Gospodova dekla, ki
neprestano ponavlja
svojo privolitev, svoj
„zgodi se mi po tvoji
besedi“ (Lk 1,38), postala vrata, skozi katera je Jezus Kristus, ki
je obličje Očetovega
usmiljenja, postal človek in prišel na svet.
Kako
zahtevno
je usmiljenje, vidimo
upodobljeno na kipu
na glavnem oltarju
stiške bazilike. Marija
drži mrtvega Jezusa
v naročju. Usmiljena
ljubezen ničesar ne
zadrži zase. Pred nobeno oviro se ne ustavi.
Nobenih pogojev ne
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postavlja in ne priznava nobenih mej. Usmiljena ljubezen ljubi do
konca, pa čeprav mora
ob tem izpuščati iz rok
najdragocenejše in najljubše – svojega Sina,
veselje in ponos svojih
oči.
Na tem mestu nas
nagovarja
današnja
Božja beseda, posebno
evangeljski odlomek o
Jezusu, ki je bil skušan
v puščavi. Poln Svetega
Duha, ki ga je prevzel
ob krstu v Jordanu,
se je pod vodstvom
istega Duha napotil v
puščavo. In tam je bil
skušan.
Kakšno protislovje! Polnost Svetega
Duha, ki ga vodi, istočasno pa mu hudič
prišepetava skušnjave.
Kako je to mogoče? Ob
vsej navidezni nesmiselnosti tega dogajanja,
ima prizor vendarle
močno notranjo logiko.
Nad Jezusa se je v Jordanu spustil Sveti Duh
in Oče ga je razodel
kot svojega ljubljenega
Sina, nad katerim ima
veselje (prim. Mt 3,1617). Jezus, ki je prišel,
da bi razodeval Očeta,

je sedaj moral nastopiti pot svojega javnega
delovanja. Napočil je
trenutek, ko bo kot Sin
človekov, kakor najraje
imenuje samega sebe,
stopil med ljudi, ki pričakujejo Mesija.
V puščavi pa je
moralo priti do odločitve, na kakšen način
bo Jezus Mesija, na kakšen način bo razodeval Očeta – tako, da bo
njegova jed vsak trenutek življenja Očetova
volja, ali pa tako, kakor
mu bo narekovalo okolje – od hudiča v puščavi pa do množice pod
križem. Jezus je ves
čas javnega delovanja
doživljal to razpetost:
množica ga hoče imeti
za kralja, hoče od njega dobiti kruh, Peter ga
hoče odvrniti od poti
v Jeruzalem in s tem
od trpljenja, na križu
pa mora še v zadnjih
trenutkih
poslušati:
„Mesija, Izraelov kralj,
naj zdaj stopi s križa,
da bomo videli in verovali“ (Mr 15,32).
Odločitev pa je
padla v puščavi, ko je
drugo za drugo zavrnil
vse skušnjave: skušnja-
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vo kruha, skušnjavo
moči in skušnjavo slave, spektakla. Ne bo
delal kruha, ampak bo
sam postal kruh. Ne bo
uveljavljal svoje moči,
čeprav bi mu Oče lahko poslal več kot dvanajst legij angelov, ampak bo svoj hrbet nudil
njim, ki so ga bili, svoje
lice njim, ki so mu
pulili brado. Ni imel
podobe ne lepote, da
bi ga hoteli videti, ne
zunanjosti, da bi si ga
želeli. Ne bo se vrgel
s tempeljskega vrha in
tudi s križa ne bo stopil. Ostal bo pribit in se
v zadnjem izdihu položil v naročje Očetovega
usmiljenja. V puščavi
je Jezus skušnjavam

rekel ne. Odločil se je,
da bo živel tako, kakor
Oče hoče, in Oče ga
je podpiral, da nam je
mogel pokazati ljubezen do konca. Samo
tako je lahko postal odrešenik človeštva.
Dragi bratje in
sestre. Tudi mi smo
vedno znova pred isto
razpetostjo – živeti,
kakor od nas zahteva
Božja beseda in kakor
nam daje zgled Jezus
s svojim življenjem,
ali pa sprejemati ponudbe sveta in sklepati
kompromise. Odločitev ni vedno lahka.
Tudi nam namreč hudobni duh vedno znova prigovarja, da bomo
še bolj svobodni, da

bomo še bolj to, kar
smo, če se bomo uklonili njegovim ponudbam. A zgodi se nekaj
čisto nasprotnega. Če
se v človeški slabosti
odločimo, da bomo
sedeli na dveh stolih,
da bomo hodili po
dveh tirih, postanemo
sužnji.
Zapeljevanje
hudobnega duha nas
namreč vodi v sebičnost, sebičnost pa v
osamljenost. Če privolimo v njegove ponudbe, začnemo skrbeti
sami zase. Mi postanemo pomembni, naš jaz
stopi v ospredje. Tako
kakor bi se zgodilo pri
Jezusu. Skrbel bi za
svojo lakoto, moč in
slavo. Ker pa je rekel
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ne, je ostal svoboden za
nas in naše odrešenje.
Tudi mi ohranimo svojo
istovetnost in svobodo
samo tako, da skušnjavam rečemo ne.
Žal se nam tolikokrat zgodi, da tega ne
storimo. Premalo smo
čuječi, premalo potopljeni v molitev, premalo nasičeni z zakramenti. V skušnjavah ne
vzdržimo, ampak pademo in grešimo. Zato nas
papež Frančišek vabi,
naj se zlasti v postnem
času približamo prestolu milosti, da bomo
dosegli usmiljenje in
našli milost (MV 18). S
posebno vnemo k temu
prestolu usmiljenja vabi
tiste, ki so zaradi svo-
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jega načina življenja
daleč od Božje milosti. Nagovarja može
in žene, ki pripadajo
kaki kriminalni združbi in tiste, ki kakorkoli
sodelujejo pri korupciji. Čas je, da spremenimo življenje, čas
je, da pustimo, da se
našega srca dotakne
Božje usmiljenje. Zato
vas, dragi duhovniki
in posebno še vas, stiški menihi, vabim, da
v letu usmiljenja več
pozornosti in časa
namenimo zakramentu usmiljenja, sveti
spovedi. Spovednica
naj v našem pastoralnem prizadevanju in
v življenju ljudi dobi
obnovljeno veljavo.

Stopimo torej na
pot spreobrnjenja, ki
nam jo ponuja Božje
usmiljenje. Približajmo
se Žalostni Materi, pristopimo k Sočutni, ki
v naročju drži mrtvega Sina in nikogar ne
obtožuje, nikogar ne
zavrača, ampak še enkrat izpove svoj: zgodi
se mi po tvoji besedi in
sprejme Sinovo naročilo: Žena, glej, tvoj sin.
Kakšen zgled usmiljenja. Kakšno delo usmiljenja. Pred njo in z njo
postanimo usmiljeni
tudi mi. Amen.
Vir:
http://nadskofija-ljubljana.si/

FARNI LIST

POSTNI ČAS, ČAS SPREOBRNJENJA IN
NAPOVED VEČNEGA ŽIVLJENJA
»Jaz  sem vas  krstil
z vodo, on pa vas bo
krstil s Svetim Duhom.«
Janez Krstnik je krstil
Jezusa v Jordanu. Takoj
ko je stopil iz vode, je
zagledal nebesa, ki se
odpirajo, in Duha, ki se
je spuščal nadenj kakor
golob. In zaslišal se je
glas iz nebes: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.« Skušnjavec ni želel slišati teh
besed. Jezusa je odvedel v puščavo, kjer ga je
skušal štirideset dni. Bil
je med zvermi in angeli
so mu stregli. Kristus
se razodene kot božji –
Jahvejev služabnik, ki
je popolnoma pokoren
božji volji. Jezusova
zmaga nad skušnjavcem
v puščavi je predujem
zmage trpljenja, najvišje
pokorščine njegove sinovske ljubezni do Očeta.
Cerkev se vsako
leto štirideset dni v POSTNEM ČASU pridružuje Jezusovi skrivnosti v
puščavi. Stolni župnik
Tone Smrkolj je nekoč
dejal: »Božič nam je bolj
blizu. Rojstvo otroka je
božji čudež in ne dejanje
moža in žene.  Koliko za-

koncev nima otrok,
a vseeno vstopajo v
božjo voljo, posvojijo otroka, ki si želi
očeta in mater.« V Sv.
pismu piše: »Eden
seje, drugi žanje in
vi stopate v Njegovo
delo.« S praznikom
velike noči nekateri
ne vedo kaj početi.
Vedo samo eno –
pirhi, šunka, hren,
pa tudi potica. Velikonočnih jedil ne
dajo blagosloviti, jih
pa uživajo. Dalje od
tega ne pridejo, kajti
velika noč je zahteven praznik. Veselje
je, da doživimo vse
to VEČNO ŽIVLJENJE – ni naša smrt,

ampak VSTAJENJE. V
to moraš verovati, kajti
bistvo praznika še nisi
dojel.
Slovenski škofje
so nas s svojim pismom v dveh nedeljah
opogumljali, kako naj
vstopimo v postni čas
ter v štiridesetih dneh
pogledamo v svojo
dušo in počistimo
vso umazanijo našega
greha. V Katekizmu
Katoliške cerkve sem
pri sedmih zakramentih Cerkve pod točko
1435 prebral. Ta točka
govori najprej meni.
Spreobrnjenje se v
vsakdanjem življenju
uresničuje z izrazi
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PRIKLIK VEČNOSTI
sprave, s skrbjo za uboge, z udejanjenjem in
obrambo pravičnosti
in prava, s priznanjem
pregreškov
nasproti
bratom, z bratskim
spominjanjem, s preverbo življenja (izpraševanjem vesti), z
duhovnim vodstvom,
s sprejemanjem trpljenja, s potrpežljivostjo
v preganjanju resnice.
Vzeti svoj križ in iti za
Jezusom je najvarnejša pot pokore. Postni
časi v liturgičnem letu
so lahko vsak petek v
spomin
Gospodove
smrti in so pomembni
trenutki cerkvene spokornosti.
Kristjanova notranja pokora ima več
oblik. Pa poizkusimo s
POSTOM, MOLITVIJO
IN MILOŠČINO in VELIKA NOČ bo veselje v
vstalem Jezusu Kristusu ter vstajenje, moje
in tvoje, mrtve duše.
Slavko
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Miha Rus z Brezovice, ki ga nekateri poznate, je izdal svojo prvo pesniško zbirko »Priklik
večnosti«. V knjigi so pesmi iz njegovega vojaškega obdobja (Puljske elegije), iz službenega obdobja (pesmi, posvečene sodelavcem) in nekaj
pesmi za sorodnike in sovaščane. Knjigo lahko
dobite pri Mariji Klančar.

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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V sklopu Nikolajevih srečanj
Vas župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

PASIJON
PO
GIBSONU

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

p.dr. Andraž Arko

Pred dvanajstimi leti je svetovno filmsko industrijo z vseh vidikov presenetil in pretresel film Kristusov pasijon režiserja Mela Gibsona. Ob vseh
izhodiščih, ki jih ponuja film, se bomo poglobili v središčnost naše vere in
velikonočnega praznovanja: Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Preko likovnih, dramskih in filmskih upodobitev pasijona, bomo ob Gibsonovem filmu
pogledali svetopisemske, zgodovinske in teološke vidike tega dogodka. Ob
nadvse različnih medijskih kritikah in odzivih na film si bomo skušali omogočiti celovit vpogled tako v ozadje nastajanja filma kot v »posledice«, ki jih film
sproža v gledalcu na ravni osebnega doživljanja in v povezavi z dogajanjem v
širši družbi. Zaustavili se bomo tudi pri umetniški vrednosti in sporočilnosti
filma, pa tudi njegovi uporabnosti pri pastoralnem in katehetskem delu, predvsem z namenom vstopanja v skrivnost praznovanja svetega tridnevja.
p. Andraž Arko, je 39-letni frančiškan, socialni pedagog in teolog,
ki je doktoriral s področja filma in pastorale in je poznan po svojih recenzijah filmov v katoliških medijih. Trenutno je vzgojitelj frančiškanskih bogoslovcev 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!
Vabimo vas k vpisu otrok v Miklavžev vrtec za vrtčevsko leto 2016/17
Vpis otrok bo potekal do 15. aprila 2016 oz. do zapolnitve mest.
Vlogo za vpis lahko pošljete po pošti ali pa se osebno zglasite pri vodji
vrtca.
Hkrati pa vas vabimo na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v torek, 1. marca in torek, 15. marca, 2016 od 9.00 do 11.00 v prostorih Miklavževega
vrtca (Šolska pot 1, Logatec). Odgovorili bomo na vaša vprašanja in vam
predstavili potek dneva v vrtcu. Otroci boste lahko spoznali nove prijatelje, se igrali in ustvarjali. Na dan odprtih vrat ste vabljeni VSI, še posebej
tisti, ki ste vpisali otroka v naš vrtec ali pa si to želite.  
Za lažjo organizacijo, vas prosimo, da svojo udeležbo na dnevu odprtih vrat sporočite na telefonsko številko: 01 7509-440,  030-299-618 ali e-naslov: miklavz1994@gmail.com.
V pričakovanju, da se vidimo, vas lepo pozdravljamo.
Vodja vrtca Ljiljana Gomerčič, prof.
in vzgojiteljice Miklavževega vrtca
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POMEMBNEJŠI DOGODKI V MARCU
3. marec: spokorno bogoslužje ob
19. uri.
10. marec: začetek devetdnevnice
v čast sv. Jožefu.
17. marec: predavanje p. Andraža
Arka, »Pasijon po Gibsonu«.
19. marec: praznik SV. JOŽEFA, ob
14. uri spovedovanje pred veliko
nočjo.
20. marec: CVETNA NEDELJA, blagoslov zelenja.
21. marec: zvečer priprava na sv.
krst.

24. marec: VELIKI ČETRTEK, zvečer obredi velikega četrtka.
25. marec: VELIKI PETEK, strogi
post, ob 15. uri KRIŽEV POT; zvečer
obredi velikega petka.
26. marec: VELIKA SOBOTA, blagoslov jedil ob 14. uri na Čevcah; ob
15. in 16 uri v farni cerkvi;
zvečer VELIKONOČNA VIGILIJA.
27. marec: VELIKA NOČ, VSTAJENSKA PROCESIJA (če bo lepo vreme)
ob 7. uri zjutraj in ob 10. uri slovesna
sv. maša; darovanje za Cerkev pri
obeh sv. mašah.
28. marec: VELIKONOČNI PONEDELJEK, ob 10. uri sv. krsti.

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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