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SVETI OČE FRANČIŠEK:
MARIJINO VNEBOVZETJE JE SKRIVNOST,
KI ZADEVA NAŠO PRIHODNOST
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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ VNEBOVZETJE
ÖÖ FATIMSKA MARIJA
ÖÖ MIR IN PRAVIČNOST

»V tistih dneh je
Marija hitela naproti
majhnemu mestu v
bližini Jeruzalema, da
bi srečala Elizabeto.
Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na
njeni poti naproti nebeškemu Jeruzalemu,
da bi končno srečala
obličje Očeta in ponovno videla obličje
svojega Sina Jezusa.«

Tako so se glasile besede svetega očeta pred
opoldansko molitvijo
Angelovega češčenja.
Le-to je papež z okna
apostolske
palače
molil skupaj z verniki, zbranimi na Trgu
sv. Petra. Na današnji
praznik
Marijinega
vnebovzetja je med nagovorom spregovoril o

ÖÖ NOVO VEROUČNO LETO
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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evangeljskem odlomku, ki opisuje srečanje
Marije in Elizabete ter
pri tem poudari, da je
Marija »vstala in hitro
šla v pogorje, v mesto na Judovem« (Lk
1,39–56).
Mnogokrat v svojem zemeljskem življenju je prehodila hribovita področja, vse
do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je
združena s skrivnostjo
Kristusovega trpljenja.
Danes jo vidimo, kako
prihaja na Božjo goro,
»ogrnjena s soncem,
in luna pod njenimi
nogami, na njeni glavi
pa venec dvanajstih
zvezd« (Raz 12,1) – kakor pravi knjiga Razodetja – in vidimo jo,
kako prestopa prag
nebeške domovine.
Bila je prva, ki je
verjela v Božjega Sina,
in je prva med nami, ki
je vzeta v nebo z dušo
in telesom. Prva je
sprejela in vzela v naročje Jezusa, ko je bil
še otrok, in je prva, ki
so jo sprejele njegove
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roke, da bi jo vpeljale
v Očetovo večno kraljestvo: »Mariji, ponižnemu in preprostemu
dekletu iz odročne
vasi na periferiji Rimskega cesarstva, prav
zato, ker je sprejela in
živela evangelij, Bog
dovoli, da je v večnosti
poleg Sinovega prestola.« Tako Gospod mogočne vrže s prestolov
in poviša nizke (glej Lk
1,52).
Marijino vnebovzetje je velika skrivnost, ki zadeva vsakogar med nami, zadeva
našo prihodnost. Marija namreč hodi pred
nami po poti, po kateri
so namenjeni tisti, ki
so preko krsta svoje
življenje povezali z Jezusom, kakor je Marija
svoje življenje povezala z Njim. Današnji
praznik nas vabi, da
bi gledali v nebo, naznanja »nova nebesa in
novo zemljo«, z zmago
vstalega Kristusa nad
smrtjo in dokončnim
porazom zla. Zato radost ponižnega dekleta iz Galileje, izražena
v Magnifikatu, postane

hvalnica celotnega človeštva, ki se veseli, ko
vidi Gospoda, kako se
sklanja k vsem moškim
in vsem ženskam, preprostim bitjem, da bi
jih vzel s seboj v nebo.
Gospod se sklanja k ponižnim, da bi
jih dvignil, kakor smo
slišali v Magnifikatu,
Marijini hvalnici. Le-ta
nas navaja, da se spomnimo tudi na mnoge
aktualne boleče situacije, posebej na tiste,
v katerih so se znašle
ženske, ki sta jih premagala teža življenja in
drama nasilja, ženske,
ki so sužnje objestnosti mogočnih, deklice,
prisiljene v nečloveška dela, ženske, ki so
s telesom in duhom
prisiljene vdati se poželjivosti moških: »Da
bi se zanje čim prej
začelo življenje miru,
pravičnosti, ljubezni,
v pričakovanju dneva,
ko bodo končno čutile,
da jih oklepajo roke, ki
jih ne ponižujejo, temveč jih z nežnostjo dvigujejo in vodijo po poti
življenja, vse do neba.«
Marija, ženska, dekle,
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FATIMSKA MARIJA V DOLNJEM LOGATCU
ki je v svojem življenju
veliko trpela, nas spominja na te ženske, ki
prav tako veliko trpijo.
Prosimo Gospoda, da
bi jih On sam nesel v
rokah po poti življenja
in jih osvobodil tega
suženjstva.
Obrnimo se z
zaupanjem na Marijo,
milo Kraljico nebes,
in jo prosimo: »Podari
nam dneve miru, bedi
nad našo potjo, daj, da
bomo videli tvojega
Sina, polni nebeškega
veselja.«
Vir: Radio Vatikan

V nedeljo, 26. junija 2016, je našo faro
sv. Nikolaja obiskala
Fatimska Marija, prelepa čudovita in vse
milosti polna Gospa. V
velikem številu so se
molitve pred Fatimsko
Marijo udeležili farani,
farna gibanja in župnijski svet z duhovniki.
Fatimska Marija,
ki se je prikazala pastirčkom, je oznanila,
naj vsi molijo rožni
venec za odpuščanje
grehov, za mir najprej
med nami in mir na
svetu.
Ne želim poveličevati tega dogodka.
Želim, da bi mi ver-

niki spoznali veličino
videnja teh treh malih
fatimskih pastirčkov.
Sporočilo
Fatimske
Marije je bilo kratko
in jasno: »Molite za
grešnike, molite za
odpuščanje,
molite
za mir med vami in
na svetu. Če ni miru
v naših srcih, akterji
– zavojevalci sprožijo
kruto vojno.« Prva svetovna vojna, pravijo,
da je v Evropi pogubila
milijone življenj. Kašen nesmisel. Koliko
vdov in še več sirot.
Zakaj? Zakaj toliko gorja? Fatimska Marija je
opozarjala na to gorje.
Pastirčki z molitvijo
rožnega venca so Portugalsko obranili voj-
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MIR IN PRAVIČNOST,
POT K »POSEDANJENI« EVROPI
nih grozot. Ena izmed
mladih pastirk je pred
hišo trdosrčne nasprotnice pokleknila, vzela
rožni venec in molila.
To trdosrčno ženo je
osvestila: »Marija, ki jo
oznanjajo pastirčki, je
med nami. Odpuščaj  
in  Bog ti bo odpustil!«
Bratje in sestre.
Marija Fatimska je med
nami. Obred slave
mine. Kaj pa mi? Odpuščamo ali naši advokati služijo. Slovenska žalostna folklora.
Potem pa lahko samo
še vzkliknemo, naj živi
sodstvo.
Ali je naše odpuščanje in notranji mir,
nas »kristjanov«?! na
veliki preizkušnji?!
Tudi papež Frančišek, opozarja na to.
Spreobrnjenje je pot v
naše večno življenje.
Slavko Ogrizek
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Mir v pravičnosti.
Te besede so bile geslo
srečanja in odmev na
ekumensko zborovanje   v Baslu, izpostavljene avgusta 1989 na
Brezjah.
V nagovoru pri
maši je nadškof Alojzij
Šuštar dogodek v Baslu povzel. Povedal je,
da je bilo mednarodno
ekumensko srečanje
javna potrditev, da se
kristjani zavedamo in
hočemo sodelovati v
prizadevanju za mir in
za ohranitev stvarstva
v ekumenski in mednarodni obliki v preseganju vseh ločitev
in meja. Potrebna sta
spreobrnjenje in nov
začetek …
Nastala je listina
Evropskega ekumenskega zborovanja, ki
jo cerkveni dokumenti prinašajo in je sad
temeljitega mednarodnega in ekumenskega
sodelovanja. To je bil
po razkolu v Cerkvi
po reformaciji najpo-

membnejši dogodek.
Glavni sad Evropskega
ekumenskega
zborovanja je bila
sklepna listina. Vsebinsko bogato so sprejeli
udeleženci različnih
cerkva in dežel.
Sklepna listina o
miru v pravičnosti pa
ni edino izhodišče za
delo.
Potrebno je ostriti
čut za odgovornost in
pravilno oblikovanje
vesti in vplivanje na
javno mnenje. Potrebno je presegati svoj
mali osebni svet, svoje
skrbi in koristi in se zanimati za druge blizu
in daleč, z njimi deliti
upanje in težave, je še
zapisano.
Takšen okvir razmišljanja me spodbuja
k iskanju lastnih in takih znanj ter vedenj, ki
me kot kristjana silijo,
kaj moram prispevati
k spoznanju odgovora
na vprašanje kakšna
naj bi bila jutrišnja
Evropa, naša pričakovanja in želje tudi naše
domovine v njej.
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Ne moramo se
zadovoljiti s stanjem v
sprti Evropi med narodi. Skupno življenje v
miru na tej naši celini
in zato pri nas zahteva
nov pogled na Evropo, njeno urejenost in
varnostno politiko še
posebej.
Koraki k dialogu in povezanosti v
državah samih in na
mednarodni ravni pomenijo močan izziv
tudi za Cerkev. Kristjani v Evropi nismo zgolj
opazovalci,
temveč

predstavljamo del upanja za prihodnost, je
bilo tudi poudarjeno v
Baslu.
Zato se tudi po
premisleku lahko pridružim mnenju Ivana
Omana, ene ključnih
osebnosti prvih korakov demokratizacije.
Še posebno odgovori,
ki jih prinaša Omanova knjiga »Za naš drugi
dom in rod«, Družina
2016, in zadevajo »krščanske temelje Evrope« tudi stanje v naši
današnji Sloveniji, me

potrjujejo v tem in lastnem prepričanju.
Na
vprašanje,
kakšna je po mnenju
I. Omana rešitev za
Slovenijo, ta odločno
odgovori: »Takšna kot
za celo Evropo. Evropa ima na izbiro, da se
vrne k krščanstvu ali
pa je ne bo, oziroma
bo samo geografski pojem.«
Omenjeni politik
in razmišljujoči človek
ni edini, ki izpostavlja
krščanstvo kot možno
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DRUŽINSKI VEROUK
pot v negotovo prihodnost.
Tudi F. M. Dostojevski je nekje zapisal:
»Kjer ni Boga je vse
dovoljeno.« So pa tusi
drugi, ki podobno povedanemu izpovejo svoje prepričanje, kot ga
je v julijski pogovorni
oddaji na TV Slovenija
(2014) podal gospod A.
Capuder, tudi znanec
slovenske
pomladne
politične garniture in
poslanik, ko podobno
kot Oman, sprejme misel, da Evropa brez krščanskih temeljev nima
prihodnosti.
Nič manj, čeprav
za mnoge samo pietetni
odziv, prinaša obnašanje Vladimirja Putina,
predsednika Rusije, ki
se je ob slovesnosti na
Vršiču, ko je položil venec pokrižal pred množicami. Morda je prišla
ta kretnja samo iz njegove ruske, se pravi nacionalne zavesti, že stoletja
spojene s krščanstvom,
za katero je vedel, da si
z njo pridobiva simpatije množice. To pa pomeni, da ozračje v Rusiji ni
tako razkristjanjeno, je
pripomnil Alojz Rebula
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v prispevku »Če se
politik prekriža« (Družina, 7.avgust, 2016,
stran 24).
To je tudi zame
eden izmed dokazov,
da v vsej Evropi krščanstvo še živi od
skrajnega Severa do
Juga in me potrjuje v
prepričanju, da kaže
svoje obnašanje graditi na krščanskih temeljih.
Naj
zaključim
z mislijo B. Pascala:
»Znati je treba dvomiti, kjer je potrebno biti
prepričan, in se ukloniti, kjer je potrebno«
Tudi sv. Avguštin
na več mestih govori
o tem, da je vera v
stvari, ki razum presegajo, mogoča, brž ko
nas razum prepriča,
da je vera vanje upravičena.
Misli, ki so uporabne tudi za počitniški razmislek …
Pavel Mihevc

V letošnjem šolskem letu smo v Logatcu dobili novo obliko
verouka, ki smo jo
poimenovali »družinski verouk«. Gospod
župnik Janez Kompare
je pozdravil idejo moje
žene Metke in ob podpori zakoncev Cukjati,
Bajc, Hozjan in Nzobandora iz 3. zakonske
skupine smo nagovorili tudi ostale družine v
fari.
Na naše presenečenje je bil odziv
presenetljivo velik in
tako se nas je četrtkovih srečanj  v Jožefovi
dvorani preko celotnega šolskega leta udeleževalo nekaj več kot 20
družin.
Meni je osnovna
ideja, da lahko k verski
vzgoji hodim skupaj s
celotno družino zelo
blizu, priznam pa, da
sem bil presenečen
nad tem, kako radi so
k verouku hodili moji
otroci. Za mojo družino je to postal trenutek v tednu, ko smo
se uspeli iztrgati od
vsakdanjih nadvse pomembnih obveznosti
in se skupaj približali
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Bogu. Seveda je lepo
skupaj hoditi tudi k nedeljski maši, vendar je
bilo vzdušje ob skupni
molitvi,
edinstvenih
interpretacijah Svetega
pisma gospoda župnika
in pogovorih v manjših
skupinah z ostalimi starši res nekaj posebnega.
Naša druženja so
potekala tako, da smo
se na začetku vsi skupaj
zbrali ter peli pesmi, ki
smo jih pripravljali za
nedeljske maše. Družin-

ski verouk je bil namreč zadolžen tudi
za pripravo maše
(pesmi,
nagovori,
berila) vsako prvo
nedeljo v mesecu.
Prvih petnajst minut
je gospod župnik pripravil uvod v temo,
ki je bila tisti četrtek
na vrsti, nato smo
se razdelili po starostnih skupinah in
tematiko obdelovali.
Odrasli smo ostali v
dvorani z  gospodom
župnikom, najmlajši

otroci so bili medtem v
varstvu pri ravnateljici
vrtca gospe Lili, šolarji
pa so bili razdeljeni v
dve skupini in sicer 2.
in 3. razred ter 4. in 5.
razred skupaj. Ti dve
skupini so vodile katehetinje Krista Grdadolnik, Erna Mihelčič in
Darija Turk.
Pri
preverjanju
znanja so vodje Tina,
Damjana, Barbara in
Metka izbrale atraktivno in nadvse uspešno
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ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 2016/2017
obliko. V januarju in
maju smo imeli namreč
svetopisemski kviz, pri
katerem smo sodelovali otroci in tudi odrasli.
Upam, da bo Sveti Duh
skupino, ki družinski
verouk organizira, še
dolgo razsvetljeval in
se bomo v takšni obliki
srečevali z Bogom tudi
v prihodnje.
Besede življenja
1, učno gradivo, ki smo
ga imeli za osnovo
in pomoč pri našem
spoznavanju Svetega
pisma in krščanskega
nauka je izbral gospod
župnik. Prav vesel
sem, da smo pričeli pri
stvarjenju sveta in se
nato pomikali po stari
zavezi vse do Jezusa,
saj sem s pomočjo izjemne interpretacije,
ki nam jo je vsakič znova ob svetopisemskih
zgodbah prikazal naš
župnik ter nas vabil k
avtorefleksiji v naša
življenja dobival moč
in zaupanje, da je moja
naloga in dolžnost postati aktivni pričevalec
Svetega pisma.
Lev Pupis
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Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 4. septembra 2016, s sveto mašo ob 10. uri. Prisrčno povabljeni vsi veroučenci in starši.

VPIS OTROK IN UVODNA SREČANJA:
ÖÖ Vpis otrok v 1. razred bo v sredo, 7. 9. 2016,
ob 17. uri v veliki učilnici. Spoznali boste
katehistinje in se dogovorili za urnik.
ÖÖ Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 5.
9. do 9. 9. 2016 po rednem urniku.
ÖÖ Uvodno srečanje s starši veroučencev 6.
razreda (brez otrok) bo v torek, 13. 9. 2016, po
sv. maši, ki bo ob 18. uri, v cerkvi. Dogovorili se
bomo za urnik in potek verouka v 6. razredu.
ÖÖ V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z
družinskim veroukom. Kateheze, ki bodo
vsak četrtek ob 18. uri, bodo potekale za starše
in za otroke, od predšolskih do vključno
5. razreda. Otroci, ki se bodo udeleževali
verouka za družine, bodo s tem nadomestili
redno uro verouka za njegov razred. Uvodno
srečanje bo potekalo v četrtek, 15. 9.
2016, ob 18. uri, v dvorani Sv. Jožefa.
Otroka k verouku vpišete starši, saj je poleg vpisa to
tudi priložnost za srečanje otrok, staršev in kateheta. Ob
vpisu naj otroci vrnejo podpisana spričevala.
Ob vpisu boste poravnali prispevek za stroške (10
EUR), s katerim bomo vsaj deloma pokrili stroške elektrike, ogrevanja in čiščenja veroučnih prostorov.
Ob vpisu boste lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke. Seznam je objavljen na oglasni deski.
V primeru, da ne bi zmogli poravnati stroškov prispevka ali nakupa učbenika in delovnega zvezka, se oglasite pri župniku Janezu Komparetu.
Vsa obvestila so objavljena tudi na spletni strani župnije Dol. Logatec.
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2016/17
VELIKA

MALA

DAN ČAS

UČILNICA

KATEHET

14:00

4. razred

N. Pejič

PON 15:30

1. razred

N. Malavašič

1. razred

D. Turk

17:00

9. razred

K. Nagode

5. razred

N. Mezeg

7:00

birmanci

M. Gradišek

15:00

birmanci

M. Gradišek

16:00

2. razred

S. Mihelčič

ČET 17:00

2. razred

S. Mihelčič

TOR

SRE

16:00

5. razred

A. Cergolj

18:30

6. razred

R. Kedzierski

16:00

7. razred

N. Novak

17:00

7. razred

N. Novak

15:00

4. razred

D. Turk

18:00

družinski
verouk

UČILNICA

KATEHET

ŽUPNIŠČE KATEHET
3. razred

župnik

3. razred

župnik

župnik

KATEHETI
Razred Ime in priimek

Telefon

Elektronski naslov

1.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Darija Turk
Nevenka Malavašič
Sonja Mihelčič
župnik Janez Kompare
Darija Turk
Nataša Pejič
Natalija Mezeg
Andreja Cergolj

040 324 378
051 688 955
040 733 369
051 376 694
040 324 378
040 463 889
040 416 271
031 222 606

darijaturk.turk4@gmail.com

6.

Rafael Kedzierski

031 299 079

xrafix@gmail.com

7.
8.
9.

Neža Novak
Metoda Gradišek
Klemen Nagode

040 329 246
031 839 126
041 545 131

nezka.ve@gmail.com

neva.malavasic@gmail.com
sonja.mihelcic@gmail.com
info@dmm.si
darijaturk.turk4@gmail.com
pejicna@gmail.com
aleksander.mezeg@gmail.com

andreja.cergolj@kabelnet.net

metoda.gradisek@t-2.net
klemen.nagode@amis.net
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ROMANJE V KRAKOV

Dne 23. julija
2016 smo se mladi iz
neokatehumenske
poti v Sloveniji, bilo
nas je za dva avtobusa,   odpravili na desetdnevno romanje
na Poljsko.  
Samo romanje
smo mladi začeli v
resnici že dan poprej
s spokornim bogoslužjem v cerkvi na
Brezovici.   Naslednji
dan nas je pot že
zgodaj zjutraj vodila
preko Avstrije in Če-
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ške do Poljske v mesto
Vroclav, kamor smo
prispeli v nočnih urah.
Kljub dolgi vožnji se
nam potovanje sploh ni
zdelo naporno. Tam so
nas bratje in sestre iz
neokatehumenske skupnosti lepo in prisrčno
sprejeli. Za štiri dni so
nas nastanili v osnovni
šoli, kjer so za nas vsak
dan zelo lepo skrbeli,
tako da smo jim še danes iz srca hvaležni za
pripravljenost in dobrosrčnost, ki so nam jo
izkazali. Naslednji dan

so se nam pridružili
še bratje iz hrvaške
skupnosti. Imeli smo
skupno evharistijo ter
celodnevno druženje
z brati in sestrami iz
Hrvaške.
V tem času bivanja v Vroclavu smo si
šli ogledat hišo Edith
Stein (1891–1942), nam
bolj znano kot sveta
Terezija Benedikta od
Križa. Bila je filozofinja, sodelavka svetovno znanega filozofa
Edmunda Husserla,
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potem pa se je spreobrnila v krščanstvo in
postala karmeličanka,
na koncu pa je svoje
življenje sklenila celo
z mučeništvom. Zaradi judovskih korenin,
četudi je bila krščena
v krščansko vero,   so
jo nacisti leta 1942 prijeli ter jo odpeljali v
taborišče Auschwitz.
Njene zadnje besede,
ki so jih slišale njene
sosestre, so bile namenjene njeni krvni
sestri Rozi, ki jo je
prestrašena čakala pri

samostanskih vratih,
poda ji roko in reče:
»Pridi, greva za naše
ljudstvo.« Eno leto po
razglasitvi za svetnico
leta 1998 jo je papež
Janez Pavel II. razglasil tudi za sozavetnico
Evrope.
Naslednji
dan
smo obiskali taborišče
Auschwitz. Kraj trpljenja in smrti. Obiskali
smo taborišče Auschwitz in taborišče
Auschwitz II. V miru
in tišini, nekateri pa

tudi v molitvi, smo se
sprehodili   in si ogledali   grozote našega
časa.
Na romanju smo
poromali tudi v   poljsko narodno svetišče
Čenstohova (Częstochowa). Mesto je znano po pavlinskem samostanu Jasna Góra.
V njem hranijo ikono
Črne Marije iz Čenstohove.
Po štirih dneh
bivanja v Vroclavu
smo se preselili za
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naslednje štiri dni v
kraj Ryczow blizu mesta Krakov, od koder
smo potem odšli na
srečanje s papežem
Frančiškom, ki je trajalo tri dni. Prvi dan
je bil sprejem papeža ter pozdrav, drugi
dan je bila vigilija s
papežem ter tretji dan
sveta maša, ki jo je vodil papež.   Nas mlade
je zelo nagovarjal in
nam vlival poguma
ter nas spodbujal naj
ne bomo prestrašeni,
naj bomo svobodni v
veri in naj postanemo
mladi
oznanjevalci
evangelija, upanje za
prihodnost. Takole je
vse navzoče blagoslovil:
Dragi mladi z
vseh delov Evrope,
Afrike, Amerike, Azije
in Oceanije! Blagoslavljam vaše države,

vaše želje ter vaše
korake proti Krakovu,
da bodo romanje vere
in bratstva. Gospod
Jezus naj vam podeli
milost, da boste v vas
samih okušali tole besedo: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje
bodo dosegli« (Mt 5,7).
Na zadnji dan
našega romanja smo
imeli srečanje tudi z
ustanoviteljem neokatehumenske poti,
Franciscom
Arguellom – Kikom. Imeli
smo tudi srečanje za
duhovne poklice. To je
srečanje, kjer se lahko
mladi ali malo starejši
odločijo za posvečeno
življenje. Bili smo priče dogodku, da se je
na klic odzvalo preko
7000 fantov in punc in
preko 350 družin, ki
so bile pripravljeni iti
v misijon kamor koli

po svetu in oznanjati
Kristusovo ime.
V rodni kraj smo
se vrnili 2. avgusta
v poznih večernih
urah. Romanje je bilo
res zelo doživeto in
duhovni balzam za
nas vse, tako za mlade kot za voditelje.  
Na romanju se
je združila tako velika in pisana množica
ljudi iz vsega sveta
in mi smo   bili temu
priče, zato lahko rečemo,   da smo izkusili besedo, ki jo je
napisal apostol Pavel
Kološanom:
»Kjer
je to, ni več Grka ne
Juda, ne obrezanega
ne neobrezanega, ne
barbara ne Skita, ne
sužnja ne svobodnega, ampak vse in v
vseh je Kristus.«
Gašper Sajovec

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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