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VELIKA NOČ NAJ ODMEVA

Letnik 36, št. 04
APRIL 2016

V TEJ ŠTEVILKI:

Za nami je liturgično praznovanje velikonočne skrivnosti, ki pa
naj se dogaja in odvija
v našem konkretnem
vsakdanjem življenju,
ko prehajamo iz smrti
v življenje po vstajenju

Jezusa Kristusa in v
njegovi moči.
Velikonočni praznik ima tudi osmino
do bele nedelje. Bela
nedelja se imenuje

ÖÖ VELIKA NOČ
ÖÖ FRANČIŠEK
ÖÖ NA PREPIHU
ÖÖ TRST
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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zato, ker so katehumeni, ki so bili krščeni na
vigilijo pri bogoslužju
do bele nedelje nosili
novo belo krstno obleko. Zato tudi še danes
pri krstu prejme krščenec belo obleko.
Sv. Avguštin pravi
novokrščencem in danes govori nam:
»Danes je osmina
vašega rojstva; danes
se v vas dopolnjuje
pečat vere, ki so ga
prejeli stari očaki pri
obrezovanju, katerega
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so izvršili osmi dan po
telesnem rojstvu. Tudi
Gospod sam, ki je odložil 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 prejšnje sobote in nam velja za prvi dan v tednu.
Takrat se boste tudi vi z
njim prikazali v slavi.«
Kakšna perspektiva večnega življenja
se nam odpira po kr-

stu, kakšno upanje in
kakšna ljubezen Boga
Očeta in Sina in Svetega Duha nas spremlja,
preraja in hrani.
Veselimo se in
radujmo se, ker smo
vstopili v Božje kraljestvo in to oznanjamo
svetu.
Kristus je vstal in
živi! ALELUJA!
Župnik
Janez Kompare
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HOMILIJA ZA VELIKONOČNO VIGILIJO PAPEŽA FRANČIŠKA
»Peter je tekel
h grobu« (Lk 24,12).
Kakšne misli bi lahko
vznemrjale
Petrovo
dušo in srce med tem
tekom? Evangelij nam
pravi, da enajsteri,
med katerimi je bil
tudi Peter, niso verjeli
pričevanju žena, njihovemu velikonočnemu
sporočilu. Še več, »te
besede so se jim zdele
blebetanje« (11). V Petrovem srcu pa je bil
vendarle dvom, ki ga
je spremljalo nemalo
negativnih misli: žalost ob smrti ljubljenega Učitelja in razočaranje, ker ga je trikrat
zatajil med njegovim
pasijonom.
Tu pa je še podrobnost, ki kaže na
prelom: Ko je Peter slišal žene in jim ni verjel, je kljub temu vstal
(12). Ni obsedel ves
zamišljen, ni ostal zaprt v hiši kot ostali. Ni
se dal ujeti v mračno
ozračje tistih dni niti
se ni dal zanesti svojim dvomom; ni se pustil posrkati očitkom,
strahu,
klepetanju
brez konca, ki ne služi
ničemur. Iskal je Jezu-

sa, ne sebe. Več mu je
bilo do poti srečanja
in zaupanja ter je tak,
kakršen je bil, vstal in
tekel h grobu, od koder
se je potem vrnil poln
začudenja (12). To
je začetek Petrovega
»vstajenja«, vstajenja
njegovega srca. Ne da
bi se prepustil žalosti
in temi, se je odprl za
glas upanja: pustil je,
da mu Božja luč vstopi
v srce in je ni zadušil.
Tudi žene, ki so
šle zgodaj zjutraj ven,
da bi opravile dejanje usmiljenja, da bi
nesle dišav h grobu,
so doživele isto izkustvo. »Prestrašile so
se in povesile obraz k
tlom,« pretresle pa so
jih besede angelov:
»Kaj iščete živega med
mrtvimi?« (5).
Tudi mi ne moremo – kakor Peter in
žene – najti življenja,
če ostajamo žalostni
in brez upanja, če
ostajamo ujeti sami
vase. Toda odprimo
Gospodu svoje zapečatene grobove – vsak
od nas jih pozna –,
da vstopi Jezus in da
življenje; prinesimo

mu kamenje zamer in
skale preteklosti, težke
gmote slabosti in padcev. On hoče priti in
nas prijeti za roko, da
nas potegne iz stiske.
To pa je prvi kamen,
ki ga je treba to noč
odvaliti: pomanjkanje
upanja, ki nas zapira
same vase. Naj nas
Gospod osvobodi iz
te strašne pasti, da ne
bomo kristjani brez
upanja, ki živijo, kakor
da bi Gospod ne bil
vstal in bi bile v središču našega življenja
samo naše težave.
Vidimo in nenehno bomo videli težave
pri sebi in v sebi. Vedno bodo tu, to noč
pa je treba razsvetliti te težave z lučjo
Vstalega, jih na neki
način »evangelizirati«.
Evangelizirati težave!
Tema in strahovi ne
smejo pritegniti pogleda duše in se polastiti
srca, marveč prisluhnimo besedi angela.
Gospoda »ni tukaj,
temveč je vstal« (6). On
je naše največje veselje, vedno nam stoji
ob strani in nas ne bo
nikoli razočaral.
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To je temelj upanja, ki ni zgolj optimizem in še manj psihološka drža ali lepa
spodbuda k pogumu.
Krščansko upanje je
dar, ki nam ga daje
Bog, če stopimo ven
iz sebe in se mu odpremo. To upanje ne
razočara, ker je v naša
srca izlit Sveti Duh
(Rim 5,5). Tolažnik ne
pokaže vsega v lepi
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luči, ne izloči zla s čarobno palico, ampak
vlije pravo življenjsko
moč, ki ni v odsotnosti
težav, ampak v gotovosti, da nas ljubi in
nam odpušča Kristus,
ki je za nas premagal
greh, premagal smrt,
premagal strah. Danes
je praznik našega upanja, praznovanje te
gotovosti; nič in nihče
nas ne bo mogel nikoli

ločiti od njegove ljubezni (Rim 8,39).
Gospod je živ in
hoče, da ga iščemo
med živimi. Potem ko
ga srečamo, vsakega
pošlje oznanit veliko
noč, prebujat in obujat upanje v srcih, ki
jih bremeni žalost, ki
se trudijo iskat luč življenja. danes smo je
še kako potrebni. Po-
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KRISTUS JE
VSTAL,
ZARES JE VSTAL
klicani smo, da pozabimo nase in kot radostni služabniki upanja
oznanjamo Vstalega z
življenjem in z ljubeznijo; sicer bomo le
mednarodna struktura
z velikim številom privržencev in z dobrimi
pravili, a nesposobna
dati upanje, po katerem žeja današnji svet.
Kako naj hranimo
svoje upanje? Bogoslužje te noči nam da
dober nasvet. Uči nas,
naj se spominjamo,
naj se spominjamo
Božjih del. Berila so
nam pripovedovala o
njegovi zvestobi, zgodbo njegove ljubezni do
nas. Živa Božja beseda
nas je sposobna pritegniti v to zgodbo ljubezni, ko krepi upanje
in poživlja veselje. Na
to nas spominja tudi
evangelij, ki smo ga slišali: da bi ženam vlili
upanje, so angeli rekli:
»Spomnite se, kaj vam
je [Jezus] govoril« (6).
Spominjati se Jezusovih besed, spominjati
se vsega, kar je storil

v našem življenju. Ne
pozabimo na njegovo besedo in njegova
dela, sicer bomo izgubili upanje in postali
kristjani brez upanja.
Nasprotno, spominjajmo se Gospoda, njegove dobrote in njegovih
besed življenja, ki so
se nas dotaknile; spominjajmo se jih in jih
vzemimo za svoje, da
bomo jutranja straža,
ki zna zaznati znamenja Vstalega.
Dragi bratje in sestre, Kristus je vstal! In
mi imamo možnost, da
se odpremo in prejmemo njegov dar upanja.
Odprimo se upanju in
se odpravimo na pot!
Spomin na njegova
dela in na njegove besede naj bo bleščeča
luč, ki usmerja naše
korake v zaupanju
proti tisti veliki noči,
ki ne bo imela konca.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/
homilija-za-velikonocno-vigilijo-papeza-franciska-2016

Za nami je čas posta, cvetna nedelja, PASHA. V postu si je vsak
zadal neko nalogo. Plakati vabijo 40 dni brez
alkohola. Ja, to je samo
očiščevanje. Lepo in
prav! Očisti sebe, svojih zasvojenosti. Ego!
Skrbel si za sebe, morda za bližnjega. Egoist!
Se kdaj spomniš ostarele v domu ali doma,
se spomniš bolnih in
ljudi na robu družbe
– na reveže. Jezus je
dejal in vprašal: kdaj
si me obiskal, odel, nasitil? Post je čas, da bi
izstopil iz svojega ega,
je čas dobrote!
Cvetna nedelja.
Jezus ni slavnostno
prihajal na belem lipicancu. Na osliču, pokazal je svojo ponižnost.
Posipali ste mu pot
s cvetlicami, mahali
s palmami – hinavci.
Odobravali ste križanje.
PASHA – Jezus
je bil Jud. Z učenci je
želel uživati velikonočno jagnje, praznovati judovsko pasho v
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spomin na čas, ko so se
odpravili iz suženjstva v
obljubljeno deželo.
Zadnja
večerja.
Jezus je s to večerjo
postavil višek evharistije: »Jejte in pijte od
tega vsi. Kruh je moje
telo, vino moja kri, ki se
dajeta za vas, za večno
življenje; kdor je ta kruh
in pije mojo kri, bo živel
vekomaj.
Vesela aleluja je za
nami! Brat, sestra, zakaj
te je strah? Nimaš Duha?
Ne bojte se! Jezus je z
nami, do konca sveta.
Tega se niso zavedali
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tudi apostoli. Strah
človeški je tudi njih
obšel. Jezusa so izdali, zatajili, pred križem
so razen Janeza vsi
zbežali. Skrivali so se
petdeset dni. Jezus
– ljubezen je uvidel,
da nimajo sv. Duha.
Stopil je med njih
in jim v čudovitem
znamenju vdihnil sv.
Duha. Njihov strah je
prešel in veselo novico VSTAJENJE Jezusa
in večno življenje so
ponesli v svet. Razen
Janeza so vsi umrli mučeniške smrti.
Hrabrost, mučeništvo

in svetništvo: ne samo
z besedami, ampak
tudi s ponižnostjo in
dejanjem so osvojili
izgubljene duše, da so
sprejele Kristusovo ljubezen.
Ljubezen brez del
je mrtva! To je pot ljubečega Jezusa Kristusa. Sestre in bratje ne
bojte se!
Gospod vas ljubi.
Naj
BINKOŠTI
ohrabrijo tudi vas, to
vam želi
Slavko Ocepek.
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»ŠE VEDNO NA PREPIHU«
Etnolog dr. Milan
Trobič je s svojo knjigo
»Še vedno na prepihu«
iztrgal iz pozabe neprecenljivo bogastvo
ustnega izročila Logatca in njegove okolice.
V več kot dvajsetih letih je prevozil in prehodil nešteto kilometrov,
srečal različne ljudi, se
z njimi pogovarjal, ob
tem pa zapisal več kot
1700 besedil, v katerih
so zabeleženi spomini,
občutki in mnenja sogovornikov, ki so bili
veseli, da so lahko s
kom podelili svoje izkušnje ter pripovedi
staršev, sorodnikov in
sosedov.  
V knjigi, ki je bila
15. marca tega leta
predstavljena v Narodnem domu v Logatcu,
je avtor objavil del tega
obsežnega gradiva (in
sicer 705 zapisov, saj
se nekatere pripovedi
tudi ponavljajo), ki ga
spremljajo: geografski
opis pokrajine, zgodovinski oris območja od
Unca do Rovt, pregled
razvoja organizirane
kulture, opis narečja in
govora prebivalcev ter

slovarček logaškega
govora.
Zapisi
pripovedovalcev, ki jih
bogatijo ilustracije
Mitje Milavca, so
razdeljeni po vse-

bini na pravljične,
bajčne, strašljive, razlagalne, zgodovinske,
roparske, socialne,
etnološke, šaljive, legende in anekdote.
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ZA TRST –
OSEBNA
OPAŽANJA
Ena izmed šaljivih pripovedi je: »Kdo
je kdo«
»Medvejci so bli –
bobi, Zavratčan – štrukli, pa so se zmeraj bodli, pol so se pa mulci
tepli. Rovtarji so bli –
panklci, Žibršani – smolovintarji, Hotenjci so
bli mački, Logačani pa
fižolovci, in Vrhnčan so
polži« (str. 338).
Pričujoča knjiga
sodi v zbirko »Glasovi«,
v kateri je objavljeno
folklorno pripovedno
izročilo slovenskega
prostora. Je 46. po vrsti in zapolnjuje praznino na zemljevidu dela
osrednje Slovenije.
Pri tako obsežnem in zanimivem
delu so sodelovali še
nekateri drugi zapisovalci, ki jih avtor navaja ob koncu knjige in
se jim, ob tem, zahvaljuje za sodelovanje.
Obenem se zahvaljuje
tudi urednici knjige
dr. Ingrid Slavec Gra-
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dišnik,
predstojnici
Inštituta za slovensko
narodopisje, Založbi
znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
akademije znanosti in
umetnosti ter županu
Občine Logatec Bertu
Menardu za podporo
pri izidu knjige, ki je
»zbirka vsakršnih prepihov« in s tem vsekakor zanimivo, poučno
in zabavno branje, ki
priča o času, ki ga ni
več.

Knjiga je naprodaj
v logaški
knjigarni DZS,
dosegljiva pa je tudi
preko spletnega
nakupa: e-pošta:
narocanje@
zrc-sazu.si

NevMa

Že od nekdaj me
je zanimala tržaška
družbena mikroklima,
predvsem odnosi med
posameznimi narodi.
Mnogi Italijani sicer
priznavajo, da so odnosi med slovensko
manjšino in italijansko
večino še vedno malce
zadržani, a predvsem
zato ker se Slovenci
zapirajo v svoje lokalne skupnosti na Krasu, imajo svoje maše,
svoje zabave, svoja
društva itd. Pripadnikom velikega naroda
je težko razumeti takšno »kompliciranje«
in
»samoizolacijo«,
celo takšnim, ki imajo
kakšnega slovenskega prednika. In teh ni
malo. Delen vzrok za
»samoizolacijo«
Slovencev bi lahko poiskali v neprebolelih
travmah iz preteklosti,
delen pa v relativni
majhnosti slovenskega
naroda, ki se bori proti
naravnim asimilacijskim trendom znotraj
večinsko
italijanske
družbe. Tako je za
pripadnike slovenske
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manjšine še dandanes
značilna bolj nacionalistična drža, občasno
malce »žametno«, partizansko obarvana. O
pomenu partizanstva
za tukajšnje Slovence pričajo številni borčevski spomeniki, ki v
okolici Trsta niso nič kaj
redkeje posejani kot na
Slovenskem. Za primer
lahko vzamemo vas
Križ (Santa Croce). Tudi
tu je rdeča zvezda mnogokrat enačena s svo-

bodo, partizani pa z
odrešeniki, kar je po
svoje razumljivo. Tu
so bili Slovenci »Sciavi«, nekakšna drugorazredna, barbarska rasa »sužnjev« in
tega zgodovinskega
spomina ni mogoče
kar izbrisati.
Ob daljšem bivanjem v Trstu v zadnji mesecih pa sem
opazil tudi specifično versko podobo

tega danes multikulturnega mesta.   Versko življenje v Trstu
je pravcato nasprotje
tistega, kar se začne
že v zaledju nekdanjega avstrijskega
pristanišča, kjer je
še vedno močno prisotno slovensko prebivalstvo, saj se zdi
skupaj s Koprom na
duhovnem področju
pravo pokopališče. Če
Trst kar cveti od pokoncilskih katoliških
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gibanj in skupnosti,
v njegovi bližnji pristaniški
konkurenci vlada skorajšnje
duhovno
mrtvilo,
kot da so Slovenci
na obali svojo vero
pometali v nekakšne
duhovne fojbe. Tako
na Tržaškem obstaja kar 40 skupnosti
neke postkoncilske
katoliške stvarnosti,
ki so polne mladih
in kjer se zdi, da ima
Cerkev prihodnost,
saj odprtost življenju
ne predstavlja težav,
medtem je v Kopru
in slovenski obali
razen nekaj skupnosti Prenove v Duhu,
ni zaznati kakega
duhovnega prerajanja. Menim, da je to
posledica zaprtosti
slovenskega značaja,
močne obremenjenosti s krščanskim
tradicionalizmom,
ki daje verniku lažni
občutek, da je že
»dovršen kristjan« ter
izredne dovzetnosti
primorskega življa za
rdečo ideologizacijo,
ki siromaši in banalizira katoličanovo duhovnost ter v vernikih krepi predvsem
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upornost do določenih
narodnosti in političnih struktur, pa tudi na
materializmu osnovano
socialistično mentaliteto, ki Kristusa ne vidi
kot Zveličarja, marveč
kot prvega komunista
– gverilca   s puško v
roki. Še zlasti slednje se
zdi pomenljivo, saj je
končni produkt takšne
evolucije – pardon degradacije – udarniški
socialkatolicizem, ki se
ne upira dovolj malikovanju raznih rdečih
zvezd in drugih »zlatih
telet«, predvsem tistega
iz Kumrovca. Gre potemtakem vzrok za zaprtost pred korenito krščansko prenovo iskati
v alergiji do »romanskosti«, torej »španskosti«
oziroma »italijanskosti«
izvora nekaterih novodobnih cerkvenih gibanj in s tem v avtomatskem
podzavestnem
zavračanju vsega povezanega s »fašističnim«.
Prav zato primorska
Cerkev izgleda nekako bolj okostenelo in
klavrno v primerjavi
s sosednjimi škofijami
na drugi strani državne
meje, saj je ujeta v spone preteklosti in z njimi

povezane komplekse.
Lahko bi sklenili, da
prav »rdeči demoni«
močno
doprinašajo
k dolgoročnemu duhovnemu slabljenju
slovenske Cerkve, še
zlasti v zahodnem
delu naše domovine
in s tem tudi k njenemu postopnemu odmiranju, kar bi lahko
občutno prišlo do izraza že v času ene same
generacije. Ob tem
lahko sklenemo, da
revolucionarna drža
mnogih
primorskih
Slovencev narod prej
slabi kot pa krepi in je
v močnem nasprotju s
predstavami povojnih
slovenskih ideologov,
ki so revolucionarno
prikazovali kot kleno
in krepko. Morda je
res, a na kratki rok in z
opaznimi negativnimi
učinki na dolgi rok, saj
proizvede duhovnega
invalida, ki bolj veruje
v »kvaziodrešenika«
preteklega političnega
sistema kot pa v Kristusa, predvsem pa
ne pripomore k dvigu
slovenske rodnosti.
Domen Mezeg
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V sklopu Nikolajevih srečanj
Vas župnija Dolnji Logatec vabi na predstavitev knjige z naslovom

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

Predavala bo

dr. Rosvita Pesek

Avtorica dr. Rosvita Pesek bo predstavila bogato monografijo o Jožetu
Pučniku, o možu, ki je s svojo pokončnostjo globoko zaznamoval 20. stoletje
in prehod Slovenije v samostojnost in demokracijo. Knjiga vsebuje, poleg živahno opisane zgodbe Pučnikovega življenja, številne arhivske dokumente,
mnoge prvič objavljene, fotografije, tudi iz osebnih zbirk, ter pričevanja ljudi,
ki so s Pučnikom merili pot osebnega in političnega življenja.
Logaškemu občinstvu že znana avtorica je povedala, da je
bil Pučnik zanjo veliko več kot le motor demokratizacije Slovenije: »Bil je navdih in vzor. Njegova veličina zame ni samo v njegovih 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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POMEMBNEJŠI DOGODKI V APRILU
3. april: BELA NEDELJA oz. NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA.

7. april: SPOKORNO BOGOSLUŽJE, priložnost za
SPOVED za vse farane.
Vljudno vabljeni!

18. april: priprava
na sv. krst.
21. april: ob 20. uri
predavanje Rosvite
Pesek o Pučniku v
Jožefovi dvorani.

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

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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