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SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ

Letnik 36, št. 05
MAJ 2016

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ VENČANI MAJ

Maj, maj, maj,
najlepši mesec, mesec
cvetja, petja, veselja
in radosti z Marijo ob
šmarnicah.
Srečen,
kdor si vzame čas tudi
za svojo dušo. Lepi
večeri, še lepši pa z
Marijo, ki nas vodi k
Jezusu. Kje drugje naj
iščemo to polnost ve-

selja, po kateri vsi otroci, odrasli in stari tako
hlepimo in hrepenimo.
Danes je bil pri
meni faran in sva se
pogovarjala o svobodi
in ali je človek res omejen? Bog nam vsak dan
v svoji nedoumljivi ljubezni daje možnost, da

ÖÖ FATIMSKA MARIJA
ÖÖ KEBROVO LETO
ÖÖ SANJA ROZMAN
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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se odločamo za dobro
ali slabo. Odločitev je v
mojih rokah, toda Bog
me ne pušča pri tem
samega. Opremil nas je
s tem, da nas brezpogojno ljubi in čaka na
naš svoboden odgovor
v vsakdanjih odločitvah. Vse, kar storim in
odgovorim na njegovo
ljubezen, me bogati, da
rastem, pa čeprav tega
ne zaznavam takoj.
Tudi v dogodkih, ki se
nam zdijo nesreča, bolezen, neuspeh ... so v
Božjem načrtu in dolgoročno blagoslov, če
vse to vsak dan sprejmemo.
Ko sem bil še študent sem veliko delal
z bolnimi in invalidi
v Prijateljstvu. Srečal
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sem Marjetko, ki je
bila tetraplegik in zapuščena celo od svojih
staršev. Bila je vedra in
predana Bogu. Ona mi
je odprla oči, ko mi je
rekla: »Ni potrebno v
življenju vse razumeti, treba je sprejeti, pa
tudi če vsega še ne razumem.
Prav Marija majniška kraljica nam je
vzor in   pomočnica
v tem, ker je vsak trenutek stopila v Božji
načrt, ki presega naše
dojemanje. Vstopimo z
Marijo v mesec maj in
ob njej se bomo učili
sprejeti Božjo voljo v
vseh dogodkih, po katerih nam govori Bog
in tako nam bo v Sv.
Duhu dano postopoma

spoznanje, da se vse
mora tako zgoditi.
Podobni
smo
učencema, ki sta šla v
Emavs in je šel Vstali z
njima pa ga nista prepoznala.   Mi pa smo
upali, da je on tisti, ki
bo rešil Izrael. Rekel
jima je: »O nespametna
in počasnega mišljenja
za verovanje. Mar ni
bilo potrebno, da je
Kristus to pretrpel in
šel v svojo slavo?
Tedaj so se jima
odprle oči in sta ga
spoznala po lomljenju
kruha. Še tisto uro sta
vstala in se vrnila v Jeruzalem.«
Prav pri lomljenju
kruha pri evharistiji
bomo spoznali in ra-
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zumeli vse, kar nam
Bog pošilja. Pojdimo z
Marijo v to šolo.

OBISK KIPA FATIMSKE MARIJE ROMARICE
V SLOVENIJI

Letos se bomo še
posebej pripravljali in
molili na prihod milostnega kipa Marije iz
Fatime in bomo še bolj
okrepili svoje zaupanje
v pomoč in priprošnjo
Nebeške Matere Marije, katero nam je Jezus
izročil za našo mater.
V našo Vrhniško
dekanijo bo priromala
Fatimska Marija v soboto 25. junija 2016.

Našo župnijo bo
obiskala v nedeljo, 26. junija
ob 10.30 uri.
Pričakali jo
bomo na trgu!
Marija iz Fatime
izprosi nam ljubezni,
miru nam daj v srce in
daj, da vsi te ljubimo
vsak dan vse bolj zvesto.

V letu 2016 bomo
poleg jubileja usmiljenja v Cerkvi na Slovenskem praznovali
še prihod milostnega
kipa Marije Romarice iz Fatime. Dva

dosedanja prihoda v
Slovenijo, leta 1997 in
2008, sta prinesla zelo
dobre dušnopastirske
sadove. Če bo vse
skrbno organizirano
in zlasti spremljano z

MARIJA – OKNO UPANJA
AVE MARIJA!
Župnik Janez
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gorečo molitvijo, bo
šlo za vseslovenski
Marijin misijon s poglobitvijo vere, upanja in ljubezni.
Predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej
Glavan je priporočil
(prim. Sporočila slovenskih škofij, št. 11,
str. 204), naj duhovniki od januarja do maja
leta 2016 kot molitveno pripravo organizirajo pet prvih sobot
na fatimski način.
Tudi sicer naj bi v ta
namen vsi več molili,
zlasti rožni venec, ki
ga Mati Marija in papeži zelo priporočajo.

SPREJEM FATIMSKE MARIJE
V ŽUPNIJI
Treba je vedeti,
kdaj bo kip Marije
Romarice iz Fatime
priromal v župnijo,
samostan ali kakšno
drugo
skupnost.
Vsaka
(nad)škofija
poskrbi za razdelitev po dekanijah, na
dekanijskih konferencah pa se duhovniki
dogovorijo o Marijini
navzočnosti po župni-
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jah, kontemplativnih
samostanih in morda
še kje drugje. Pred
prihodom kipa Marije
Romarice naj bi bila
v župniji na sporedu
tridnevnica, ki bo
natisnjena v knjižici,
ki jo bodo duhovniki
pravočasno dobili. V
njej bodo tudi navodila, kako naj Marijo
sprejmejo, jo častijo
in se od nje poslovijo.
Ko imamo v svoji
sredi milostni kip Marije romarice, naj bi
se vsa župnija izročila
(posvetila) Marijinemu brezmadežnemu
Srcu in po njem presvetemu Jezusovemu
Srcu. Na razpolago
imamo dva obrazca;
po enem župnik, ob
navzočnosti vernikov,
sam moli in izpoveduje posvetitveno molitev, po drugem pa jo
molijo in izpovedujejo vsi navzoči.
Pobožnost petih
prvih sobot sta sestri
Luciji v posebnem
razodetju naročila Jezus in Marija leta 1925
in že 1917, leta 1939 pa
potrdil in vpeljal leirijski (fatimski) škof.
Hitro se je razširila
po vsej Portugalski in

nato po svetu. Pri nas
jo je duhovnikom naročil leta 1942 ljubljanski škof dr. Gregorij
Rožman, od januarja
do maja 1943 pa so
jo z veliko udeležbo
vernikov obhajali po
posameznih župnijah,
na koncu pa so se 30.
maja 1943, po navodilih papeža Pija XII.,
posvetili
Marijinemu brezmadežnemu
Srcu. Pobožnost petih
prvih sobot po Marijini obljubi prinaša, če
jo resno jemljemo in v
soglasju z njo živimo,
dva zelo pomembna
sadova: prispeva k
svetovnemu miru in
zagotavlja vse milosti,
ki so potrebne za večno zveličanje.
Ob
milostnem
obisku fatimske Marije v Sloveniji se ne
bomo ustavljali ob
samem kipu, čeprav
nam bo kot nepopolnim
telesno-duhovnim bitjem v veliko
pomoč. Kip predstavlja in na neki način
ponavzočuje
našo
Mater Marijo in vse
tisto, kar je povezano
s fatimskimi sporočili.
Glavna oblika priprave je obhajanje petih
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V pripravi na 100-letnico Marijinih prikazovanj v Fatimi

TRETJI MILOSTNI OBISK
MARIJE ROMARICE
od 13. maja – 13. oktobra 2016

NA
KONCU
BO ZMAGALO
MOJE
BREZMADEŽNO
SRCE

MARIJA – OKNO UPANJA
Z NJO SE BOMO SREČALI: ___________________________________________________
26. JUNIJA OB 10.30 URI

5

FARNI LIST

prvih sobot od januarja do maja 2016. V zadoščenje Marijinemu
brezmadežnemu Srcu
(in po njem presvetemu Jezusovemu Srcu)
bomo prejeli:
1) zakrament sprave,
2) zadostilno sv. obhajilo,
3) zmolili del rožnega venca in
4) petnajst minut
delali družbo Marijinemu brezmadežnemu Srcu s premišljevanjem ene ali več
skrivnosti
rožnega
venca.
Spovedati se je
možno že več dni prej
ali več dni pozneje,
ob prejemu zadostilnega sv. obhajila pa je
seveda treba biti v posvečujoči milosti (brez
smrtnega greha).
Duhovnik lahko iz
utemeljenih razlogov
(tako je v posebnem
razodetju pojasnil Jezus sestri Luciji) prenese pobožnost na
nedeljo po prvi soboti.
S tem je zagotovljen
predvsem večji obisk,
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hkrati pa zopet poudarimo prve nedelje.
Pomemben je duh
zadoščevanja,
ljubezni in usmiljenja,
da ne bi ostali le pri
zunanjem izpolnjevanju.
Ena od možnih
oblik ob prvosobotni
ali najbolj obiskani
nedeljski maši: 1)
molitev rožnega venca; 2) mašna daritev,
med katero ob pomoči duhovnikove pridige (povezane z Božjo
besedo)
petnajst
minut premišljujemo
skrivnost(i) rožnega
venca; 3)prejmemo
zadostilno sv. obhajilo; 4) spovemo pa
se svojih grehov ob
primernem času, ko
bo(do) za to na razpolago spovednik(i);
morda istega dne,
več dni prej ali več
dni pozneje.
Svetopisemska
razlaga posameznih
skrivnosti je v Cerkvenem molitveniku
(str. 31–43), drugo
besedilo pa imate
npr. v šmarnicah za
leto 2003.

Ne pozabimo na
bolnike in starejše
ljudi, ki ne morejo
v cerkev, in jim posredujmo zakrament
sprave in spravno sv.
obhajilo. Rožni venec
bodo zmolili sami,
prav tako premišljevali o skrivnosti(h)
rožnega venca, kolikor morejo.
Ne le pri prvosobotni pobožnosti ampak tudi na druge dni
v času priprave na
Marijin obisk bomo
radi molili rožni venec in poživili družinsko molitev.
V čas priprave
spada seznanitev z
glavno vsebino angelovih in Marijinih
sporočil. Na kratko je
vsebovana v knjižici
Kristus bo zmagal po
Mariji (= Sto let Fatime, št. 1).
Ker se v mesecu
maju, po končani pobožnosti petih prvih
sobot,
predvideva
tudi osebna izročitev
(posvetitev)
Marijinemu in po njem
Jezusovemu Srcu, je
čas obhajanja petih
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KEBROVO LETO
prvih sobot tudi čas
priprave
posameznikov, družin in drugih
skupin na izročitev
(posvetitev)
obema
najsvetejšima Srcema.
Nikakor ni dovolj, da
posvetitveno molitev le
izpovemo. Potrebna je
1) osebna odločitev ter
2) molitvena in 3) umska priprava. Molitvena
priprava je s tem, da se
udeležujemo prvosobotne pobožnosti in molimo pripravljalno molitev. Umska priprava pa
pomeni, da vsaj nekaj
vemo o posvetitvi in
da smo pripravljeni v
skladu z njo tudi živeti.
Posvetitev pomeni obnovitev krstnih obljub
in novo odločitev za življenje v poglobljenem
prijateljstvu z Jezusom
in Marijo.
p. Anton Nadrah

Povzeto po:
http://katoliska-cerkev.si/
obisk-kipa-fatimske-marije-romarice-v-sloveniji-2016

Vsako jutro ob
6.30 uri imajo delavci zaposleni v Domu
Marije in Marte molitev hvalnic. Tako
oboroženi gredo s
prijaznostjo med nas
»domovce«.
Njihove težave: doma, na
delovnem mestu, v
medsebojnih odnosih in nami, velikokrat groznimi godrnjači.  Vse to je težka,
a oni nam z ljubeznijo služijo. Kaj ima to  
skupnega s kebrovim
letom. Tudi jaz sem
prisoten na teh hvalnicah. Spopadam se
z rakom na prostati
in hrbtenici. Hvalnice mi   dajo moč, da

se s palicami za nordijsko hojo podam na
mučeniško pot po Logatcu. Pri šoli srečam
učence, ki hitijo v šolo
in zanimivo pozdravimo se. Malo naprej
parkira profesorica in
pravi vedno tu se srečava. Občudujem vas,
da imate v tem času za
hojo voljo in za to   si
vedno čas vzamem ji
povem. Pospešim korak proti Jački in vsak
dan občudujem prebujanje pomladi. Zvončki
in trobentice za tem
raznobarvne narcise,
sadno drevje zacvete,
a to še ni vse. Petelin
kikirika vabi družice
naj njihov delovni dan
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se začne. Ptice žvrgole
ali res, da Bog vse to
ustvaril je.
Danes 10. aprila
nekaj drugačno je, ker
na ta dan rodil sem se.
Na mostu vse polno
mrtvih kebrov je. Vprašujem se a ni to grozno.  
V vrtcu so nam pravili,
da smo mali keberčki,
velikokrat muhasti, a
za to keberček naj ne
umre.
Spomnim se, da
je moja mama pravila:
»Kadar je leto kebrov,
veliko človeških kebrčkov rodilo se bo!
Ko gledam na mostu,
kjer pod mostom voda
žubori, na mostu so
mrtvi kebrčki.
Hudo mi je za
njih; za človeka, ki svojega človeškega kebrčka umori, ne pomisli,
da veliko zakonskih
parov si teh kebrčkov
želi, A NI JIM DANO.
Fant in dekle se zaljubita, se poročita in višek
ljubezni je, da spočneta otroka svojega. Leta
bežijo. Ni in ni!!! Medicina nastopi zdaj. Pregledi gor, pregledi dol,
potem pa zdravljenje,
to takrat je bilo muče-
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sem se še enkrat poročil in z ženo sva posvojila dva prelepa fanta.
Prepihovanje in
Prvi je imel 5 dni, drudruge preiskave, bi
gega bi lahko posvojila
najkrajša pot bi bila
prvi dan, a adminiz veliko manj bolestracija »za otrokovo
čin. Osem let sva se
dobro?« mečkala je. Po
z ženo zdravila. Jaz
štiridesetih dneh sva
sem imel 10 % moga lahko vzela k sebi.
žnosti spočetja, ob
Naša socialna služba
jemanju zdravil 30 %.
za posvojitev tega otroNa
umetno   ka ni storila nič (razen
osemenjevanje
z strokovnih mnenj). Roženo nisva pristala diteljica je rodila pri 17
in po osmih letih letih. Bila je begunka
usmerjenih odnosih iz Bosne. Z mamo sta
sva končala. To ni bili v begunskem cenbila več ljubezen, to tru. Vso zgodbo bom
je bila groza. V tistem morda napisal drugič.
času nas je bilo 10 No ja, po osmih letih in
% neplodnih parov. pol je bil pravno najin
Zdaj to strmo raste. otrok. Hvala Bogu, da
Še en problem. Mla- je moj in ženin porod
di se zelo pozno od- najinega sina trajal toločajo za zakon, ZA liko časa.
OTROKA!
Ve mladenke, ve
Zakaj
mrtvi mlade mamice, ne bojkebrčki?! V Evropi te se, vas Bog obdaril
ženske pod vplivom je, da rodite fantke
partnerja, staršev in – deklice. Naj vaši keekonomike pomorijo brčki pod vašim srčknešteto nedolžnih ne- om žive in se staršev
rojencev, v Evropi na vesele.
leto 50 milijonov ali
več. Za eno Polsko!
Bog vas ljubi in vi
Po tej najini bitki
ljubite svoje kebrčke!
se je vse končalo. Ko
Slavko Ogrizek
žena mi umrla je (rak
na rodilih – kemija),

nje. Ženske največ
trpele so.  
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V sklopu Nikolajevih srečanj
Vas župnija Dolnji Logatec vabi na predstavitev knjige z naslovom

ZASVOJENOSTI
v torek, 10. maja, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo

Sanja Rozman

Kako je zasvojenost povezana s travmami iz otroštva, se sprašujejo vsi starši,
katerih otrok je zasvojen. Le kaj ga je tako zelo bolelo, da se je moral tako spozabiti in
se zateči v zasvojenost? Omame raznih vrst pomirijo duševno bolečino in zato se nam
lahko v življenju kdaj zdi, da smo preko njih našli rešitev, ko pa smo v resnici stopili
na pot, ki ponuja več problemov kot rešitev. Kako se lotiti notranje bolečine, da se ne
bo kar naprej ponavljala v vedno novih oblikah in nas silila v iskanje sebe samega?
Avtorica bo v sklopu srečanja predstavila tudi svoji knjigi Umirjenost in Pogum.
V prvi govori o tem, kako zasvojenost prepoznati, jo razumeti in poiskati pot iz nje, v
drugi pa, kako se da preseči pogubne posledice travme. Obe knjigi boste na predavanju lahko tudi kupili.
Sanja Rozman je zdravnica, psihoterapevtka in avtorica knjig Sanje o
rdečem oblaku, Peklenska gugalnica in drugih del s področja nekemičnih
odvisnosti. V svojem delu, ki ga opravlja v zavodu »Sprememba v srcu«,
združuje terapevtske pristope raznih terapevtskih tehnik v celovit sistem
zdravljenja. Njeno izvirno delo, ki je pri nas pustilo sled predvsem v zavedanju
ljudi o zasvojenosti z odnosi, jo je uveljavilo tudi v mednarodnem merilu.«

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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LETNI IN PREDTEKMOVALNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA LOGATEC
Vabljeni na letni
in
predtekmovalni
koncert
Pihalnega
orkestra Logatec z
dirigentom
Vidom
Pupisom, na katerem
bodo godbeniki predstavili zahteven, a
poslušljiv tekmovalni
program. Tekmovanje  
v prvi težavnostni
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kategoriji se bo odvijalo 21. maja v Bukovici,
pred tem pa se želijo
pihalci in trobilci predstaviti tudi v domačem
kraju, zato bodo vašega
obiska zelo veseli. Del
koncertnega večera bo
namenjen tudi muziciranju prijateljskega Pihalnega orkestra Alpina

Žiri z dirigentom Brankom Mrakom.
Povabite
tudi
prijatelje in najbližje,
saj razen dragocenega
časa, ki se vam bo v
dobri družbi izdatno
obrestoval, ne boste
zapravili ničesar, vstop
je namreč brezplačen!
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POMEMBNEJŠI
DOGODKI
V
MAJU

1. maj: SV. JOŽEF
DELAVEC, ZAČETEK
ŠMARNIC.
4. maj: SV.  FLORJAN,
sv. maša ob 19. uri na
ČEVICI za gasilce.
5. maj: VNEBOHOD,
sv. maša ob 10. uri in
19. uri.
6. maj: prvi petek,
začetek Binkoštne devetdnevnice, ob 19.30
dramska skupina ČUŠIN.
9. maj: seja ŽPS.

15. maj: BINKOŠTI.
16. maj: BINKOŠTNI PONEDELJEK, MARIJA MATI
CERKVE, priprava na sv.
krst18.–21. maj: romanje KARITAS.
26. maj: SV. REŠNJE TELO
IN KRI, procesija, začetek
devetdnevnice pred birmo.

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

31. maj: SKLEP ŠMARNIC.

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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