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ÖÖ VELIKA NOČ

ÖÖ FRANČIŠEK

ÖÖ NA PREPIHU

ÖÖ TRST

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 36, št. 04 
APRIL 2016

VELIKA NOČ NAJ ODMEVA

JezusaÖ KristusaÖ inÖ vÖ
njegoviÖmoči.

VelikonočniÖ pra-
znikÖ imaÖ tudiÖ osminoÖ
doÖ beleÖ nedelje.Ö BelaÖ
nedeljaÖ seÖ imenujeÖ

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

ZaÖnamiÖjeÖliturgič-
noÖpraznovanjeÖveliko-
nočneÖskrivnosti,ÖkiÖpaÖ
najÖseÖdogajaÖinÖodvijaÖ
vÖ našemÖ konkretnemÖ
vsakdanjemÖ življenju,Ö
koÖ prehajamoÖ izÖ smrtiÖ
vÖživljenjeÖpoÖvstajenjuÖ
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zato,ÖkerÖsoÖkatehume-
ni,ÖkiÖsoÖbiliÖkrščeniÖnaÖ
vigilijoÖ priÖ bogoslužjuÖ
doÖ beleÖ nedeljeÖ nosiliÖ
novoÖbeloÖkrstnoÖoble-
ko.ÖZatoÖ tudiÖšeÖdanesÖ
priÖkrstuÖprejmeÖkršče-
necÖbeloÖobleko.

Sv.ÖAvguštinÖpraviÖ
novokrščencemÖ inÖ da-
nesÖgovoriÖnam:

»Danes je osmina 
vašega rojstva; danes 
se v vas dopolnjuje 
pečat vere, ki so ga 
prejeli stari očaki pri 
obrezovanju, katerega 

so izvršili osmi dan po 
telesnem rojstvu. Tudi 
Gospod sam, ki je odlo-
žil umrljivo telo in vstal 
ne z drugim, ampak z 
neumrljivim telesom, 
je nedeljo povzdignil 
v dan, ki je znamenje 
njegovega vstajenja. To 
je bilo sicer na tretji dan 
po njegovem trpljenju, 
je pa osmi dan od prej-
šnje sobote in nam ve-
lja za prvi dan v tednu. 
Takrat se boste tudi vi z 
njim prikazali v slavi.«

KakšnaÖ perspek-
tivaÖ večnegaÖ življenjaÖ
seÖ namÖ odpiraÖ poÖ kr-

stu,Ö kakšnoÖ upanjeÖ inÖ
kakšnaÖ ljubezenÖ BogaÖ
OčetaÖ inÖSinaÖ inÖSvete-
gaÖDuhaÖnasÖ spremlja,Ö
prerajaÖinÖhrani.

VeselimoÖ seÖ inÖ
radujmoÖ se,Ö kerÖ smoÖ
vstopiliÖ vÖ BožjeÖ kralje-
stvoÖ inÖ toÖ oznanjamoÖ
svetu.

KristusÖ jeÖvstalÖ inÖ
živi!ÖALELUJA!

Župnik
Janez Kompare
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»Peter je tekel 
h grobu«Ö (LkÖ 24,12).Ö
KakšneÖ misliÖ biÖ lahkoÖ
vznemrjaleÖ PetrovoÖ
dušoÖinÖsrceÖmedÖtemÖ
tekom?Ö EvangelijÖ namÖ
pravi,Ö daÖ enajsteri,Ö
medÖ katerimiÖ jeÖ bilÖ
tudiÖPeter,ÖnisoÖverjeliÖ
pričevanjuÖžena,Önjiho-
vemuÖ velikonočnemuÖ
sporočilu.Ö ŠeÖ več,Ö »te 
besede so se jim zdele 
blebetanje«Ö (11).Ö VÖPe-
trovemÖ srcuÖ paÖ jeÖ bilÖ
vendarleÖ dvom,Ö kiÖ gaÖ
jeÖ spremljaloÖ nemaloÖ
negativnihÖ misli:Ö ža-
lostÖobÖsmrtiÖljubljene-
gaÖ UčiteljaÖ inÖ razoča-
ranje,Ö kerÖ gaÖ jeÖ trikratÖ
zatajilÖ medÖ njegovimÖ
pasijonom.

TuÖ paÖ jeÖ šeÖ po-
drobnost,Ö kiÖ kažeÖ naÖ
prelom:ÖKo je Peter sli-
šal žene in jim ni ver-
jel, je kljub temu vstal 
(12).Ö NiÖ obsedelÖ vesÖ
zamišljen,Ö niÖ ostalÖ za-
prtÖvÖhišiÖkotÖostali.ÖNiÖ
seÖ dalÖ ujetiÖ vÖ mračnoÖ
ozračjeÖ tistihÖ dniÖ nitiÖ
seÖ niÖ dalÖ zanestiÖ svo-
jimÖdvomom;ÖniÖseÖpu-
stilÖ posrkatiÖ očitkom,Ö
strahu,Ö klepetanjuÖ
brezÖkonca,ÖkiÖneÖslužiÖ
ničemur.ÖIskalÖjeÖJezu-

sa,ÖneÖsebe.ÖVečÖmuÖjeÖ
biloÖ doÖ potiÖ srečanjaÖ
inÖzaupanjaÖ terÖ jeÖ tak,Ö
kakršenÖjeÖbil,Övstal in 
tekel h grobu, od koder 
se je potem vrnil poln 
začudenja (12).Ö ToÖ
jeÖ začetekÖ PetrovegaÖ
»vstajenja«,Ö vstajenjaÖ
njegovegaÖsrca.ÖNeÖdaÖ
biÖ seÖ prepustilÖ žalostiÖ
inÖtemi,ÖseÖ jeÖodprlÖzaÖ
glasÖ upanja:Ö pustilÖ je,Ö
daÖmuÖBožjaÖlučÖvstopiÖ
vÖsrceÖinÖjeÖniÖzadušil.

TudiÖ žene,Ö kiÖ soÖ
šleÖ zgodajÖ zjutrajÖven,Ö
daÖ biÖ opravileÖ deja-
njeÖ usmiljenja,Ö daÖ biÖ
nesleÖ dišavÖ hÖ grobu,Ö
soÖ doživeleÖ istoÖ izku-
stvo.Ö »Prestrašile so 
se in povesile obraz k 
tlom,«Ö pretresleÖ paÖ soÖ
jihÖ besedeÖ angelov:Ö
»Kaj iščete živega med 
mrtvimi?«Ö(5).

TudiÖ miÖ neÖ mo-
remoÖ–ÖkakorÖPeterÖ inÖ
ženeÖ –Ö najtiÖ življenja,Ö
čeÖ ostajamoÖ žalostniÖ
inÖ brezÖ upanja,Ö čeÖ
ostajamoÖ ujetiÖ samiÖ
vase.Ö TodaÖ odprimoÖ
GospoduÖ svojeÖ zape-
čateneÖgroboveÖ–ÖvsakÖ
odÖ nasÖ jihÖ poznaÖ –,Ö
daÖ vstopiÖ JezusÖ inÖ daÖ
življenje;Ö prinesimoÖ

muÖkamenjeÖ zamerÖ inÖ
skaleÖpreteklosti,ÖtežkeÖ
gmoteÖslabostiÖ inÖpad-
cev.Ö OnÖ hočeÖ pritiÖ inÖ
nasÖprijetiÖ zaÖ roko,ÖdaÖ
nasÖ potegneÖ izÖ stiske.Ö
ToÖ paÖ jeÖ prviÖ kamen,Ö
kiÖ gaÖ jeÖ trebaÖ toÖ nočÖ
odvaliti:Ö pomanjkanjeÖ
upanja,Ö kiÖ nasÖ zapiraÖ
sameÖ vase.Ö NajÖ nasÖ
GospodÖ osvobodiÖ izÖ
teÖstrašneÖpasti,ÖdaÖneÖ
bomoÖ kristjaniÖ brezÖ
upanja,ÖkiÖživijo,ÖkakorÖ
daÖ biÖ GospodÖ neÖ bilÖ
vstalÖ inÖ biÖ bileÖ vÖ sre-
diščuÖ našegaÖ življenjaÖ
samoÖnašeÖtežave.

VidimoÖ inÖneneh-
noÖbomoÖvideliÖtežaveÖ
priÖ sebiÖ inÖ vÖ sebi.Ö Ve-
dnoÖ bodoÖ tu,Ö toÖ nočÖ
paÖ jeÖ trebaÖ razsve-
tlitiÖ teÖ težaveÖ zÖ lučjoÖ
Vstalega,Ö jihÖ naÖ nekiÖ
načinÖ »evangelizirati«.Ö
EvangeliziratiÖ težave!Ö
TemaÖ inÖ strahoviÖ neÖ
smejoÖpritegnitiÖpogle-
daÖdušeÖinÖseÖpolastitiÖ
srca,Ö marvečÖ prisluh-
nimoÖ besediÖ angela.Ö
GospodaÖ »ni tukaj, 
temveč je vstal«Ö(6).ÖOnÖ
jeÖnašeÖnajvečjeÖvese-
lje,Ö vednoÖ namÖ stojiÖ
obÖstraniÖinÖnasÖneÖboÖ
nikoliÖrazočaral.

HOMILIJA ZA VELIKONOČNO VIGILIJO PAPEŽA FRANČIŠKA
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ToÖ jeÖ temeljÖ upa-
nja,Ö kiÖ niÖ zgoljÖ optimi-
zemÖ inÖ šeÖ manjÖ psi-
hološkaÖ držaÖ aliÖ lepaÖ
spodbudaÖ kÖ pogumu.Ö
KrščanskoÖ upanjeÖ jeÖ
dar,Ö kiÖ namÖ gaÖ dajeÖ
Bog,Ö čeÖ stopimoÖ venÖ
izÖ sebeÖ inÖ seÖ muÖ od-
premo.Ö ToÖ upanjeÖ neÖ
razočara,ÖkerÖjeÖv naša 
srca izlit Sveti DuhÖ
(RimÖ5,5).ÖTolažnikÖneÖ
pokažeÖ vsegaÖ vÖ lepiÖ

luči,ÖneÖizločiÖzlaÖsÖča-
robnoÖ palico,Ö ampakÖ
vlijeÖ pravoÖ življenjskoÖ
moč,ÖkiÖniÖvÖodsotnostiÖ
težav,Ö ampakÖ vÖ goto-
vosti,Ö daÖ nasÖ ljubiÖ inÖ
namÖ odpuščaÖ Kristus,Ö
kiÖ jeÖ zaÖ nasÖ premagalÖ
greh,Ö premagalÖ smrt,Ö
premagalÖstrah.ÖDanesÖ
jeÖpraznikÖnašegaÖupa-
nja,Ö praznovanjeÖ teÖ
gotovosti;Ö nič in nihče 
nas ne bo mogel nikoli 

ločiti od njegove ljube-
zniÖ(RimÖ8,39).

GospodÖ jeÖ živÖ inÖ
hoče,Ö daÖ gaÖ iščemoÖ
medÖ živimi.Ö PotemÖ koÖ
gaÖ srečamo,Ö vsakegaÖ
pošljeÖ oznanitÖ velikoÖ
noč,Ö prebujatÖ inÖ obu-
jatÖ upanjeÖ vÖ srcih,Ö kiÖ
jihÖ bremeniÖ žalost,Ö kiÖ
seÖ trudijoÖ iskatÖ lučÖ ži-
vljenja.Ö danesÖ smoÖ jeÖ
šeÖ kakoÖ potrebni.Ö Po-
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klicaniÖ smo,Ö daÖ poza-
bimoÖnaseÖinÖkotÖrado-
stniÖ služabnikiÖ upanjaÖ
oznanjamoÖ VstalegaÖ zÖ
življenjemÖ inÖ zÖ ljube-
znijo;Ö sicerÖ bomoÖ leÖ
mednarodnaÖstrukturaÖ
zÖvelikimÖštevilomÖpri-
vržencevÖinÖzÖdobrimiÖ
pravili,Ö aÖ nesposobnaÖ
datiÖ upanje,Ö poÖ kate-
remÖžejaÖdanašnjiÖsvet.

KakoÖnajÖhranimoÖ
svojeÖ upanje?Ö Bogo-
služjeÖ teÖ nočiÖ namÖ daÖ
doberÖnasvet.ÖUčiÖnas,Ö
najÖ seÖ spominjamo,Ö
najÖ seÖ spominjamoÖ
BožjihÖ del.Ö BerilaÖ soÖ
namÖ pripovedovalaÖ oÖ
njegoviÖzvestobi,Özgod-
boÖnjegoveÖljubezniÖdoÖ
nas.ÖŽivaÖBožjaÖbesedaÖ
nasÖjeÖsposobnaÖprite-
gnitiÖ vÖ toÖ zgodboÖ lju-
bezni,ÖkoÖkrepiÖupanjeÖ
inÖpoživljaÖveselje.ÖNaÖ
toÖ nasÖ spominjaÖ tudiÖ
evangelij,ÖkiÖsmoÖgaÖsli-
šali:Ö daÖ biÖ ženamÖ vliliÖ
upanje,ÖsoÖangeliÖrekli:Ö
»Spomnite se, kaj vam 
je [Jezus] govoril«Ö(6).Ö
SpominjatiÖ seÖ Jezuso-
vihÖ besed,Ö spominjatiÖ
seÖ vsega,Ö karÖ jeÖ storilÖ

vÖ našemÖ življenju.Ö NeÖ
pozabimoÖ naÖ njego-
voÖ besedoÖ inÖ njegovaÖ
dela,ÖsicerÖbomoÖizgu-
biliÖ upanjeÖ inÖ postaliÖ
kristjaniÖ brezÖ upanja.Ö
Nasprotno,Ö spominjaj-
moÖseÖGospoda,Önjego-
veÖdobroteÖinÖnjegovihÖ
besedÖ življenja,Ö kiÖ soÖ
seÖ nasÖ dotaknile;Ö spo-
minjajmoÖ seÖ jihÖ inÖ jihÖ
vzemimoÖ zaÖ svoje,Ö daÖ
bomoÖ jutranjaÖ straža,Ö
kiÖ znaÖ zaznatiÖ zname-
njaÖVstalega.

DragiÖbratjeÖinÖse-
stre,ÖKristusÖjeÖvstal!ÖInÖ
miÖimamoÖmožnost,ÖdaÖ
seÖodpremoÖinÖprejme-
moÖnjegovÖdarÖupanja.Ö
OdprimoÖseÖupanjuÖinÖ
seÖ odpravimoÖ naÖ pot!Ö
SpominÖ naÖ njegovaÖ
delaÖinÖnaÖnjegoveÖbe-
sedeÖ najÖ boÖ bleščečaÖ
luč,Ö kiÖ usmerjaÖ našeÖ
korakeÖ vÖ zaupanjuÖ
protiÖ tistiÖ velikiÖ noči,Ö
kiÖneÖboÖimelaÖkonca.

Vir: http://kato-
liska-cerkev.si/

homilija-za-veliko-
nocno-vigilijo-pape-

za-franciska-2016

KRISTUS JE 
VSTAL,  
ZARES JE VSTAL

ZaÖnamiÖjeÖčasÖpo-
sta,ÖcvetnaÖnedelja,ÖPA-
SHA.ÖVÖpostuÖsiÖjeÖvsakÖ
zadalÖnekoÖnalogo.ÖPla-
katiÖvabijoÖ40ÖdniÖbrezÖ
alkohola.ÖJa,ÖtoÖjeÖsamoÖ
očiščevanje.Ö LepoÖ inÖ
prav!Ö OčistiÖ sebe,Ö svo-
jihÖ zasvojenosti.Ö Ego!Ö
SkrbelÖsiÖzaÖsebe,Ömor-
daÖzaÖbližnjega.ÖEgoist!Ö
SeÖ kdajÖ spomnišÖ osta-
releÖvÖdomuÖaliÖdoma,Ö
seÖ spomnišÖ bolnihÖ inÖ
ljudiÖ naÖ robuÖ družbeÖ
–Ö naÖ reveže.Ö JezusÖ jeÖ
dejalÖ inÖ vprašal:Ö kdajÖ
siÖmeÖobiskal,Öodel,Öna-
sitil?ÖPostÖ jeÖčas,ÖdaÖbiÖ
izstopilÖ izÖ svojegaÖega,Ö
jeÖčasÖdobrote!

CvetnaÖ nedelja.Ö
JezusÖ niÖ slavnostnoÖ
prihajalÖ naÖ belemÖ lipi-
cancu.ÖNaÖosliču,Öpoka-
zalÖ jeÖsvojoÖponižnost.Ö
PosipaliÖ steÖ muÖ potÖ
sÖ cvetlicami,Ö mahaliÖ
sÖ palmamiÖ –Ö hinavci.Ö
OdobravaliÖ steÖ križa-
nje.Ö

PASHAÖ –Ö JezusÖ
jeÖ bilÖ Jud.Ö ZÖ učenciÖ jeÖ
želelÖ uživatiÖ veliko-
nočnoÖ jagnje,Ö prazno-
vatiÖ judovskoÖ pashoÖ vÖ
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spominÖnaÖčas,ÖkoÖsoÖseÖ
odpraviliÖizÖsuženjstvaÖvÖ
obljubljenoÖdeželo.Ö

ZadnjaÖ večerja.Ö
JezusÖ jeÖ sÖ toÖ večerjoÖ
postavilÖ višekÖ evhari-
stije:Ö »JejteÖ inÖ pijteÖ odÖ
tegaÖ vsi.Ö KruhÖ jeÖ mojeÖ
telo,ÖvinoÖmojaÖkri,ÖkiÖseÖ
dajetaÖzaÖvas,ÖzaÖvečnoÖ
življenje;ÖkdorÖjeÖtaÖkruhÖ
inÖpijeÖmojoÖkri,ÖboÖživelÖ
vekomaj.

VeselaÖalelujaÖjeÖzaÖ
nami!ÖBrat,Ösestra,ÖzakajÖ
teÖjeÖstrah?ÖNimašÖDuha?Ö
NeÖ bojteÖ se!Ö JezusÖ jeÖ zÖ
nami,Ö doÖ koncaÖ sveta.Ö
TegaÖ seÖ nisoÖ zavedaliÖ

tudiÖ apostoli.Ö StrahÖ
človeškiÖ jeÖ tudiÖ njihÖ
obšel.ÖJezusaÖsoÖizda-
li,Özatajili,ÖpredÖkrižemÖ
soÖ razenÖ JanezaÖ vsiÖ
zbežali.ÖSkrivaliÖsoÖseÖ
petdesetÖ dni.Ö JezusÖ
–Ö ljubezenÖ jeÖ uvidel,Ö
daÖ nimajoÖ sv.Ö Duha.Ö
StopilÖ jeÖ medÖ njihÖ
inÖ jimÖ vÖ čudovitemÖ
znamenjuÖ vdihnilÖ sv.Ö
Duha.ÖNjihovÖstrahÖ jeÖ
prešelÖinÖveseloÖnovi-
coÖVSTAJENJEÖJezusaÖ
inÖ večnoÖ življenjeÖ soÖ
ponesliÖvÖsvet.ÖRazenÖ
JanezaÖ soÖ vsiÖ umr-
liÖ mučeniškeÖ smrti.Ö
Hrabrost,Ö mučeništvoÖ

inÖsvetništvo:ÖneÖsamoÖ
zÖ besedami,Ö ampakÖ
tudiÖ sÖ ponižnostjoÖ inÖ
dejanjemÖ soÖ osvojiliÖ
izgubljeneÖduše,ÖdaÖsoÖ
sprejeleÖKristusovoÖlju-
bezen.

LjubezenÖbrezÖdelÖ
jeÖmrtva!ÖToÖjeÖpotÖ lju-
bečegaÖ JezusaÖ Kristu-
sa.Ö SestreÖ inÖ bratjeÖ neÖ
bojteÖse!

GospodÖvasÖljubi.

NajÖ BINKOŠTIÖ
ohrabrijoÖ tudiÖ vas,Ö toÖ
vamÖželi

Slavko Ocepek.
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EtnologÖ dr.Ö MilanÖ
TrobičÖjeÖsÖsvojoÖknjigoÖ
»ŠeÖvednoÖnaÖprepihu«Ö
iztrgalÖ izÖ pozabeÖ ne-
precenljivoÖ bogastvoÖ
ustnegaÖ izročilaÖ Logat-
caÖ inÖ njegoveÖ okolice.Ö
VÖ večÖ kotÖ dvajsetihÖ le-
tihÖjeÖprevozilÖinÖpreho-
dilÖ neštetoÖ kilometrov,Ö
srečalÖrazličneÖljudi,ÖseÖ
zÖ njimiÖ pogovarjal,Ö obÖ
temÖ paÖ zapisalÖ večÖ kotÖ
1700Ö besedil,Ö vÖ katerihÖ
soÖzabeleženiÖspomini,Ö
občutkiÖ inÖ mnenjaÖ so-
govornikov,Ö kiÖ soÖ biliÖ
veseli,Ö daÖ soÖ lahkoÖ sÖ
komÖ podeliliÖ svojeÖ iz-
kušnjeÖ terÖ pripovediÖ
staršev,Ö sorodnikovÖ inÖ
sosedov.ÖÖ

VÖ knjigi,Ö kiÖ jeÖ bilaÖ
15.Ö marcaÖ tegaÖ letaÖ
predstavljenaÖ vÖ Naro-
dnemÖdomuÖvÖLogatcu,Ö
jeÖavtorÖobjavilÖdelÖtegaÖ
obsežnegaÖ gradivaÖ (inÖ
sicerÖ 705Ö zapisov,Ö sajÖ
seÖ nekatereÖ pripovediÖ
tudiÖ ponavljajo),Ö kiÖ gaÖ
spremljajo:Ö geografskiÖ
opisÖ pokrajine,Ö zgodo-
vinskiÖorisÖobmočjaÖodÖ
UncaÖ doÖ Rovt,Ö pregledÖ
razvojaÖ organiziraneÖ
kulture,ÖopisÖnarečjaÖinÖ
govoraÖ prebivalcevÖ terÖ

slovarčekÖ logaškegaÖ
govora.Ö

ZapisiÖ pripo-
vedovalcev,Ö kiÖ jihÖ
bogatijoÖ ilustracijeÖ
MitjeÖ Milavca,Ö soÖ
razdeljeniÖ poÖ vse-

biniÖ naÖ pravljične,Ö
bajčne,Östrašljive,Öraz-
lagalne,Ö zgodovinske,Ö
roparske,Ö socialne,Ö
etnološke,Ö šaljive,Ö le-
gendeÖinÖanekdote.Ö

»ŠE VEDNO NA PREPIHU«
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EnaÖ izmedÖ šalji-
vihÖ pripovediÖ je:Ö »Kdo 
je kdo«

»Medvejci so bli – 
bobi, Zavratčan – štru-
kli, pa so se zmeraj bo-
dli, pol so se pa mulci 
tepli. Rovtarji so bli – 
panklci, Žibršani – smo-
lovintarji, Hotenjci so 
bli mački, Logačani pa 
fižolovci, in Vrhnčan so 
polži«Ö(str.Ö338).Ö

PričujočaÖ knjigaÖ
sodiÖvÖzbirkoÖ»Glasovi«,Ö
vÖ kateriÖ jeÖ objavljenoÖ
folklornoÖ pripovednoÖ
izročiloÖ slovenskegaÖ
prostora.Ö JeÖ 46.Ö poÖ vr-
stiÖinÖzapolnjujeÖprazni-
noÖnaÖzemljeviduÖdelaÖ
osrednjeÖSlovenije.

PriÖ takoÖ obse-
žnemÖ inÖ zanimivemÖ
deluÖ soÖ sodelovaliÖ šeÖ
nekateriÖ drugiÖ zapiso-
valci,ÖkiÖjihÖavtorÖnava-
jaÖ obÖ koncuÖ knjigeÖ inÖ
seÖ jim,Ö obÖ tem,Ö zahva-
ljujeÖ zaÖ sodelovanje.Ö
ObenemÖ seÖ zahvaljujeÖ
tudiÖ uredniciÖ knjigeÖ
dr.Ö IngridÖ SlavecÖ Gra-

dišnik,Ö predstojniciÖ
InštitutaÖ zaÖ slovenskoÖ
narodopisje,Ö ZaložbiÖ
znanstvenoraziskoval-
negaÖ centraÖ SlovenskeÖ
akademijeÖ znanostiÖ inÖ
umetnostiÖ terÖ županuÖ
ObčineÖ LogatecÖ BertuÖ
MenarduÖ zaÖ podporoÖ
priÖ iziduÖ knjige,Ö kiÖ jeÖ
»zbirkaÖ vsakršnihÖ pre-
pihov«Ö inÖsÖ temÖvseka-
korÖ zanimivo,Ö poučnoÖ
inÖ zabavnoÖ branje,Ö kiÖ
pričaÖ oÖ času,Ö kiÖ gaÖ niÖ
več.

KnjigaÖjeÖnaprodajÖ
vÖlogaški 

knjigarni DZS,Ö
dosegljivaÖpaÖjeÖtudiÖ

prekoÖspletnegaÖ
nakupa:Öe-pošta:Ö

narocanje@
zrc-sazu.si

Ö

NevMaÖ

ZA TRST –  
OSEBNA 
OPAŽANJA

ŽeÖ odÖ nekdajÖ meÖ
jeÖ zanimalaÖ tržaškaÖ
družbenaÖ mikroklima,Ö
predvsemÖodnosiÖmedÖ
posameznimiÖ narodi.Ö
MnogiÖ ItalijaniÖ sicerÖ
priznavajo,Ö daÖ soÖ od-
nosiÖ medÖ slovenskoÖ
manjšinoÖinÖitalijanskoÖ
večinoÖšeÖvednoÖmalceÖ
zadržani,Ö aÖ predvsemÖ
zatoÖ kerÖ seÖ SlovenciÖ
zapirajoÖvÖsvojeÖ lokal-
neÖ skupnostiÖ naÖ Kra-
su,Ö imajoÖ svojeÖ maše,Ö
svojeÖ zabave,Ö svojaÖ
društvaÖ itd.Ö Pripadni-
komÖ velikegaÖ narodaÖ
jeÖ težkoÖ razumetiÖ ta-
kšnoÖ »kompliciranje«Ö
inÖ »samoizolacijo«,Ö
celoÖtakšnim,ÖkiÖ imajoÖ
kakšnegaÖ slovenske-
gaÖ prednika.Ö InÖ tehÖ niÖ
malo.Ö DelenÖ vzrokÖ zaÖ
»samoizolacijo«Ö Slo-
vencevÖ biÖ lahkoÖ poi-
skaliÖ vÖ neprebolelihÖ
travmahÖizÖpreteklosti,Ö
delenÖ paÖ vÖ relativniÖ
majhnostiÖslovenskegaÖ
naroda,ÖkiÖseÖboriÖprotiÖ
naravnimÖ asimilacij-
skimÖ trendomÖ znotrajÖ
večinskoÖ italijanskeÖ
družbe.Ö TakoÖ jeÖ zaÖ
pripadnikeÖ slovenskeÖ
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manjšineÖ šeÖ dandanesÖ
značilnaÖ boljÖ naciona-
lističnaÖ drža,Ö občasnoÖ
malceÖ »žametno«,Ö par-
tizanskoÖ obarvana.Ö OÖ

pomenuÖ partizanstvaÖ
zaÖ tukajšnjeÖ Sloven-

ceÖ pričajoÖ številniÖ bor-
čevskiÖ spomeniki,Ö kiÖ vÖ
okoliciÖTrstaÖnisoÖničÖkajÖ
redkejeÖ posejaniÖ kotÖ naÖ
Slovenskem.Ö ZaÖ primerÖ
lahkoÖ vzamemoÖ vasÖ
KrižÖ(SantaÖCroce).ÖTudiÖ
tuÖjeÖrdečaÖzvezdaÖmno-
gokratÖ enačenaÖ sÖ svo-

bodo,Ö partizaniÖ paÖ zÖ
odrešeniki,ÖkarÖjeÖpoÖ
svojeÖ razumljivo.Ö TuÖ
soÖbiliÖ SlovenciÖ »Sci-
avi«,Ö nekakšnaÖ dru-
gorazredna,Ö barbar-
skaÖrasaÖ»sužnjev«ÖinÖ
tegaÖ zgodovinskegaÖ
spominaÖ niÖ mogočeÖ
karÖizbrisati.Ö

ObÖ daljšemÖ bi-
vanjemÖvÖTrstuÖvÖza-
dnjiÖmesecihÖpaÖsemÖ
opazilÖ tudiÖ specifič-
noÖ verskoÖ podoboÖ

tegaÖ danesÖ multikul-
turnegaÖ mesta.Ö Ö Ver-
skoÖ življenjeÖ vÖ TrstuÖ
jeÖ pravcatoÖ nasprotjeÖ
tistega,Ö karÖ seÖ začneÖ
žeÖvÖ zaledjuÖnekda-
njegaÖ avstrijskegaÖ
pristanišča,Ö kjerÖ jeÖ
šeÖ vednoÖ močnoÖ pri-
sotnoÖ slovenskoÖ pre-
bivalstvo,Ö sajÖ seÖ zdiÖ
skupajÖ sÖ KopromÖ naÖ
duhovnemÖ področjuÖ
pravoÖpokopališče.ÖČeÖ
TrstÖ karÖ cvetiÖ odÖ po-
koncilskihÖ katoliškihÖ
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upornostÖ doÖ določenihÖ
narodnostiÖ inÖ politič-
nihÖstruktur,ÖpaÖtudiÖnaÖ
materializmuÖosnovanoÖ
socialističnoÖ mentalite-
to,Ö kiÖ KristusaÖ neÖ vidiÖ
kotÖ Zveličarja,Ö marvečÖ
kotÖ prvegaÖ komunistaÖ
–Ö gverilcaÖ Ö sÖ puškoÖ vÖ
roki.ÖŠeÖzlastiÖslednjeÖseÖ
zdiÖ pomenljivo,Ö sajÖ jeÖ
končniÖ produktÖ takšneÖ
evolucijeÖ –Ö pardonÖ de-
gradacijeÖ –Ö udarniškiÖ
socialkatolicizem,Ö kiÖ seÖ
neÖ upiraÖ dovoljÖ mali-
kovanjuÖ raznihÖ rdečihÖ
zvezdÖ inÖ drugihÖ »zlatihÖ
telet«,ÖpredvsemÖtistegaÖ
izÖ Kumrovca.Ö GreÖ po-
temtakemÖ vzrokÖ zaÖ za-
prtostÖpredÖkorenitoÖkr-
ščanskoÖ prenovoÖ iskatiÖ
vÖalergijiÖdoÖ»romansko-
sti«,Ö torejÖ »španskosti«Ö
oziromaÖ »italijanskosti«Ö
izvoraÖ nekaterihÖ novo-
dobnihÖ cerkvenihÖ gi-
banjÖinÖsÖtemÖvÖavtomat-
skemÖ podzavestnemÖ
zavračanjuÖvsegaÖpove-
zanegaÖ sÖ »fašističnim«.Ö
PravÖ zatoÖ primorskaÖ
CerkevÖ izgledaÖ neka-
koÖ boljÖ okosteneloÖ inÖ
klavrnoÖ vÖ primerjaviÖ
sÖ sosednjimiÖ škofijamiÖ
naÖdrugiÖstraniÖdržavneÖ
meje,ÖsajÖjeÖujetaÖvÖspo-
neÖpreteklostiÖinÖzÖnjimiÖ

povezaneÖ komplekse.Ö
LahkoÖ biÖ sklenili,Ö daÖ
pravÖ »rdečiÖ demoni«Ö
močnoÖ doprinašajoÖ
kÖ dolgoročnemuÖ du-
hovnemuÖ slabljenjuÖ
slovenskeÖ Cerkve,Ö šeÖ
zlastiÖ vÖ zahodnemÖ
deluÖ našeÖ domovineÖ
inÖ sÖ temÖ tudiÖ kÖ njene-
muÖ postopnemuÖ od-
miranju,Ö karÖ biÖ lahkoÖ
občutnoÖprišloÖdoÖizra-
zaÖžeÖvÖčasuÖeneÖsameÖ
generacije.Ö ObÖ temÖ
lahkoÖ sklenemo,Ö daÖ
revolucionarnaÖ držaÖ
mnogihÖ primorskihÖ
SlovencevÖ narodÖ prejÖ
slabiÖkotÖpaÖkrepiÖinÖjeÖ
vÖmočnemÖnasprotjuÖsÖ
predstavamiÖ povojnihÖ
slovenskihÖ ideologov,Ö
kiÖ soÖ revolucionarnoÖ
prikazovaliÖ kotÖ klenoÖ
inÖ krepko.Ö MordaÖ jeÖ
res,ÖaÖnaÖkratkiÖrokÖinÖzÖ
opaznimiÖ negativnimiÖ
učinkiÖnaÖdolgiÖrok,ÖsajÖ
proizvedeÖ duhovnegaÖ
invalida,ÖkiÖboljÖverujeÖ
vÖ »kvaziodrešenika«Ö
preteklegaÖ političnegaÖ
sistemaÖ kotÖ paÖ vÖ Kri-
stusa,Ö predvsemÖ paÖ
neÖpripomoreÖkÖdviguÖ
slovenskeÖrodnosti.

Domen Mezeg    

gibanjÖ inÖ skupnosti,Ö
vÖ njegoviÖ bližnjiÖ pri-
staniškiÖ konkuren-
ciÖ vladaÖ skorajšnjeÖ
duhovnoÖ mrtvilo,Ö
kotÖ daÖ soÖ SlovenciÖ
naÖ obaliÖ svojoÖ veroÖ
pometaliÖvÖnekakšneÖ
duhovneÖ fojbe.Ö TakoÖ
naÖ TržaškemÖ obsta-
jaÖ karÖ 40Ö skupnostiÖ
nekeÖ postkoncilskeÖ
katoliškeÖ stvarnosti,Ö
kiÖ soÖ polneÖ mladihÖ
inÖkjerÖseÖzdi,ÖdaÖimaÖ
CerkevÖ prihodnost,Ö
sajÖodprtostÖživljenjuÖ
neÖ predstavljaÖ težav,Ö
medtemÖ jeÖ vÖ KopruÖ
inÖ slovenskiÖ obaliÖ
razenÖ nekajÖ skupno-
stiÖ PrenoveÖ vÖ Duhu,Ö
niÖ zaznatiÖ kakegaÖ
duhovnegaÖ preraja-
nja.Ö Menim,Ö daÖ jeÖ toÖ
posledicaÖ zaprtostiÖ
slovenskegaÖ značaja,Ö
močneÖ obremenje-
nostiÖ sÖ krščanskimÖ
tradicionalizmom,Ö
kiÖ dajeÖ vernikuÖ lažniÖ
občutek,Ö daÖ jeÖ žeÖ
»dovršenÖkristjan«ÖterÖ
izredneÖ dovzetnostiÖ
primorskegaÖživljaÖzaÖ
rdečoÖ ideologizacijo,Ö
kiÖsiromašiÖ inÖbanali-
ziraÖkatoličanovoÖdu-
hovnostÖ terÖ vÖ verni-
kihÖ krepiÖ predvsemÖ
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanj

VasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredstavitevÖknjigeÖzÖnaslovom

PUČNIK

v četrtek, 21. aprila, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo dr. Rosvita Pesek

AvtoricaÖdr.ÖRosvitaÖPesekÖboÖpredstavilaÖbogatoÖmonografijoÖoÖJožetuÖ
Pučniku,ÖoÖmožu,ÖkiÖjeÖsÖsvojoÖpokončnostjoÖglobokoÖzaznamovalÖ20.ÖstoletjeÖ
inÖprehodÖSlovenijeÖvÖsamostojnostÖinÖdemokracijo.ÖKnjigaÖvsebuje,ÖpolegÖži-
vahnoÖopisaneÖzgodbeÖPučnikovegaÖživljenja,ÖštevilneÖarhivskeÖdokumente,Ö
mnogeÖprvičÖobjavljene,Öfotografije,ÖtudiÖizÖosebnihÖzbirk,ÖterÖpričevanjaÖljudi,Ö
kiÖsoÖsÖPučnikomÖmeriliÖpotÖosebnegaÖinÖpolitičnegaÖživljenja.

Logaškemu občinstvu že znana avtorica je povedala, da je 
bil Pučnik zanjo veliko več kot le motor demokratizacije Sloveni-
je: »Bil je navdih in vzor. Njegova veličina zame ni samo v njego-
vih zrelih letih, ko je zapustil varno zavetje zdomske Nemčije in 
prišel v SFRJ, kjer je para že dvigovala pokrov. Njegova veličina 

je v mladostni zagnanosti, idealizmu in nepopustljivosti.« 

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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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 APRILU

3. april:Ö BELAÖ NEDE-
LJAÖoz.ÖNEDELJAÖBOŽ-
JEGAÖUSMILJENJA.

7. april:ÖSPOKORNOÖBO-
GOSLUŽJE,Ö priložnostÖ zaÖ
SPOVEDÖ zaÖ vseÖ farane.Ö
VljudnoÖvabljeni!

18. april: pripravaÖ
naÖsv.Ökrst.

21. april:Ö obÖ 20.Ö uriÖ
predavanjeÖ RosviteÖ
PesekÖ oÖ PučnikuÖ vÖ
JožefoviÖdvorani.

Vsako soboto med 17. in 19. uro je v farni cerkvi priložnost 
za SPOVED in češčenje Najsvetejšega.


