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NOVEMBER

sti,ÖkiÖsoÖprišliÖizÖvelikeÖ
bridkostiÖ inÖ soÖ opraliÖ
svojaÖ oblačilaÖ terÖ jihÖ
pobeliliÖ zÖ JagnjetovoÖ
krvjoÖ (RazÖ 7,14).«Ö TaÖ
praznikÖ jeÖ tudiÖ zapo-
vedanÖpraznik,ÖkoÖsmoÖ
seÖ dolžniÖ udeležitiÖ sv.Ö
maše,Ö kiÖ jeÖ KristusovaÖ
daritev.

NaslednjiÖ dan,Ö
2.Ö november,Ö jeÖ danÖ
spominaÖ vsehÖ vernihÖ
rajnih.Ö TaÖ danÖ molimoÖ
inÖ darujemoÖ sv.Ö obha-
jiloÖzaÖrajneÖsorodnike,Ö
prijatelje,Ö sosede,Ö so-
delavceÖ …Ö PriÖ prošnjiÖ
nadÖ daroviÖ molimoÖ zÖ

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

VÖ temÖ mesecuÖ
zaključimoÖ cerkvenoÖ
leto,ÖkiÖnasÖkličeÖkÖsve-
tosti.ÖJezusÖpravi:Ö»AkoÖ
neÖ postaneteÖ sveti,Ö neÖ
prideteÖvÖnebeškoÖkra-
ljestvo.«Ö NajÖ omenimÖ
nekajÖ svetnikov,Ö kiÖ taÖ
mesecÖgodujejo:

PrvegaÖ novembraÖ
praznujemoÖ praznikÖ
vsehÖ tistihÖ svetnikov,Ö
kiÖ nimajoÖ svojegaÖ go-
dovnegaÖ datuma.Ö TehÖ
jeÖ nepreglednaÖ množi-
ca.Ö»Tile,ÖkiÖsoÖogrnjeniÖ
vÖbelaÖoblačila,ÖkdoÖsoÖ
inÖodÖkodÖsoÖprišli?ÖMojÖ
Gospod,ÖtiÖveš.ÖToÖsoÖti-
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duhovnikom:Ö »Vsemo-
gočniÖ Bog,Ö taÖ daritevÖ
najÖsÖkrvjoÖtvojegaÖSinaÖ
očistiÖnašeÖ rajneÖbrateÖ
inÖ sestre.Ö KrstnaÖ ko-
pelÖ jihÖ jeÖ prerodila,Ö vÖ
svojemÖ usmiljenjuÖ jihÖ
čimprejÖ sprejmiÖvÖ svo-
jeÖnaročje.«ÖNamenimoÖ
jimÖ popolniÖ odpustek,Ö
kiÖ gaÖ CerkevÖ naklanjaÖ
tistemu,ÖkiÖvÖ tehÖdnehÖ
opraviÖsv.Öspoved,Öprej-
meÖsv.ÖobhajiloÖinÖmoliÖ
poÖ papeževemÖ name-
nu.

4.Ö novembraÖ go-
dujeÖKarelÖBoromejski,Ö
zeloÖ izobraženÖ inÖ vpli-
venÖ mož,Ö kiÖ jeÖ odigralÖ
odločilnoÖ vlogoÖ naÖ
tridentinskemÖ koncilu.Ö
UstanavljalÖ jeÖ šoleÖ zaÖ
dobroÖ izobrazboÖ du-
hovnikov.Ö OsebnoÖ seÖ
jeÖžrtvovalÖinÖrazdvajalÖ
zaÖbolneÖ inÖumirajoče.Ö
VÖtemÖobdobjuÖjeÖživelÖ
obÖ kruhu,Ö karÖ gaÖ jeÖ
popolnomaÖ izčrpalo.Ö
UmrlÖjeÖ3.Ö11.Ö1584,ÖstarÖ
46Ölet.

11.ÖnovembraÖpra-
znujemoÖ sv.Ö Martina.Ö
ZgodbaÖ oÖ polovičnemÖ
plašču,ÖkiÖgaÖjeÖdalÖbe-

račuÖ (Kristusu),Ö ganeÖ
ljudiÖ žeÖ dolgaÖ stoletja.Ö
RodilÖseÖ jeÖnaÖMadžar-
skemÖ okrogÖ letaÖ 317Ö
vÖ času,Ö koÖ jeÖ podÖ ce-
sarjemÖ KonstantinomÖ
prenehaloÖ preganjanjeÖ
kristjanov.ÖDoÖ tedajÖsoÖ
biliÖ svetnikiÖ leÖ tisti,Ö kiÖ
soÖ preliliÖ mučeniškoÖ
kri.Ö Sv.Ö MartinÖ jeÖ prviÖ
svetnik,Ö kiÖ jeÖ umrlÖ na-
ravneÖ smrti,Ö kotÖ škofÖ
starÖ 80Ö letÖ letaÖ 397Ö vÖ
ToursuÖ (izg.Ö »Turu«)Ö vÖ
Franciji.

ObÖ koncuÖ mese-
ca,Ö22.ÖnovembraÖgodu-
jeÖ sv.Ö Cecilija,Ö zavetni-
caÖcerkvenegaÖpetjaÖinÖ
glasbe.

ZadnjaÖ nedeljaÖ vÖ
novembruÖ jeÖ liturgičniÖ
zaključekÖ cerkvenegaÖ
letaÖ inÖ praznikÖ KRI-
STUSAÖKRALJA,ÖkraljaÖ
vesoljstva.Ö

ZadnjiÖ danÖ vÖ no-
vembruÖpaÖjeÖgodÖapo-
stolaÖ Andreja.Ö Sv.Ö An-
drejÖ jeÖbilÖbratÖSimonaÖ
PetraÖ inÖ zÖ apostolomÖ
JanezomÖjeÖprviÖšelÖzaÖ
Jezusom,Ö koÖ jeÖ JanezÖ

KrstnikÖ pokazalÖ naÖ
Jezusa:Ö »Glejte,Ö JagnjeÖ
Božje.«Ö PoÖ JezusoviÖ
smrtiÖ jeÖAndrejÖmisijo-
narilÖvÖraznihÖdeželah.ÖÖ
SovražnikiÖ krščanstvaÖ
soÖgaÖvÖGrčijiÖokrogÖletaÖ
60Ö umorili.Ö Pravijo,Ö daÖ
soÖ gaÖ pribiliÖ naÖ poše-
venÖkriž.ÖZatoÖšeÖdanesÖ
pravimo,Ö daÖ jeÖ križÖ vÖ
oblikiÖdiagonalÖ(X)ÖAn-
drejevÖkriž.

SvetnikiÖ vÖ mese-
cuÖnovembruÖnajÖnamÖ
bodoÖzgledÖinÖspodbu-
da,Ö daÖ biÖ tudiÖ miÖ rasliÖ
vÖ svetostiÖ inÖ poÖ BožjiÖ
milostiÖ dosegliÖ večnoÖ
srečoÖpriÖBogu.

 Župnik Janez
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kiÖ soÖ namenjenaÖ to-
lažbiÖ svojcevÖ rajnegaÖ
inÖ župnijskemuÖ obče-
stvu.Ö PrekoÖ simbolovÖ
inÖ besedilÖ nasÖ SvetiÖ
DuhÖ TolažnikÖ usmerjaÖ
vÖ KristusovoÖ veliko-
nočnoÖ skrivnost,Ö daÖ
biÖ smrtÖ sprejemaliÖ te-
snoÖpovezanoÖzÖvelikoÖ
nočjo:Ö kakorÖ jeÖ JezusÖ
KristusÖ zaÖnasÖ trpelÖ inÖ
umrlÖterÖtretjiÖdanÖsÖte-
lesomÖvstalÖodÖmrtvih,Ö
tudiÖ miÖ upamoÖ inÖ ve-
rujemo,ÖdaÖseÖboÖnašaÖ
dušaÖ obÖ smrtiÖ srečalaÖ
sÖ svojimÖ OdrešenikomÖ
inÖboÖnašeÖteloÖdeležnoÖ
vstajenja.Ö VÖ temÖ duhuÖ
dojemamoÖ trenutekÖ
smrti,ÖkotÖenegaÖizmedÖ
najpomembnejšihÖ vÖ
zemeljskemÖ življenju;Ö
odÖ kateregaÖ jeÖ naÖ nekÖ
načinÖodvisnaÖvsaÖveč-
nost.

Slovo od rajnega 
in pogrebna 
slovesnost

KrščanskoÖ slovoÖ
odÖrajnihÖterÖpogrebneÖ
slovesnostiÖ zatoÖ izrazi-
toÖizžarevajoÖveroÖvÖpo-
smrtnoÖživljenjeÖinÖjoÖsÖ

videnjuÖ gledalÖ »velikoÖ
množico,ÖkiÖjeÖnihčeÖniÖ
mogelÖ prešteti«,Ö tistih,Ö
»kiÖ soÖ prišliÖ izÖ velikeÖ
bridkostiÖ inÖ soÖ opraliÖ
svojaÖ oblačilaÖ terÖ jihÖ
očistiliÖ zÖ JagnjetovoÖ
krvjo«.Ö (RazÖ7,9.14)ÖKoÖ
vÖtehÖdnehÖobiskujemoÖ
groboveÖ rajnih,Ö seÖ za-
radiÖ tegaÖupanjaÖvÖnasÖ
naseliÖvelikoÖveselje,ÖsÖ
katerimÖ JezusÖ skleneÖ
oznaniloÖ blagrov:Ö »Ve-
seliteÖinÖradujteÖse,Ökaj-
tiÖvelikoÖjeÖvašeÖplačiloÖ
vÖnebesih.«Ö(MtÖ5,12)

Smrtna ura 
kot pomemben 
del življenja

VÖtejÖveriÖstaÖsmrtÖ
inÖ pogrebÖ najdražjihÖ
vsegaÖspoštovanjaÖvre-
dnoÖ dogajanje.Ö DotikaÖ
seÖnašihÖosebnihÖdoži-
vljanj,Ö kiÖ pogostoÖ izzo-
vejoÖ občutekÖ nemoči,Ö
žalostiÖ inÖ strahu.Ö ZeloÖ
močnóÖ paÖ seÖ dotikaÖ
tudiÖčlovekaÖkotÖprese-
žnega,Ö verskegaÖ bitja.Ö
CerkevÖponujaÖizÖsvojeÖ
duhovneÖ zakladniceÖ
bogatoÖ simbolikoÖ inÖ
bogoslužnaÖ besedila,Ö

DragiÖbratjeÖinÖse-
stre!

ObÖletošnjemÖpra-
znikuÖ vsehÖ svetihÖ inÖ
vernihÖdušÖvamÖželimoÖ
škofjeÖ spregovoritiÖ oÖ
vprašanjihÖ povezanihÖ
sÖ smrtjoÖ inÖ krščanskoÖ
spoštljivimÖ odnosomÖ
doÖ človekovegaÖ telesaÖ
tudiÖ poÖ smrti.Ö JunijaÖ
letosÖ smoÖ zaradiÖ ne-
katerihÖ novihÖ dejstevÖ
potrdiliÖ dopolnjeneÖ
pastoralneÖ smerniceÖ
zaÖ krščanskiÖ pogreb,Ö
vÖ oktobruÖ paÖ jeÖ novaÖ
navodilaÖoÖ tejÖ tematikiÖ
izdalaÖtudiÖKongregaci-
jaÖzaÖnaukÖvere.ÖVÖspre-
menjenihÖdružbenihÖinÖ
kulturnihÖ okoliščinahÖ
seÖ hitroÖ spreminjaÖ
odnosÖ doÖ smrtiÖ inÖ doÖ
umrlih.Ö ŽelimoÖ vamÖ
spregovoritiÖ oÖ smrtiÖ
kotÖ oÖ sestavnemÖ deluÖ
življenja,Ö oÖ poslavlja-
njuÖ inÖ žalovanjuÖ kotÖ oÖ
spominjanjuÖ naÖ veli-
konočnoÖ skrivnostÖ inÖ
oÖ krščanskemÖ pokopuÖ
telesaÖ kotÖ izročanjuÖ
rajnegaÖ vÖ OčetovÖ ob-
jem.Ö MedÖ osrednjaÖ
oznanilaÖCerkveÖspadaÖ
veselaÖ vestÖ oÖ življenjuÖ
poÖsmrti.ÖSv.ÖJanezÖjeÖvÖ

PASTIRSKO PISMO O KRŠČANSKEM POGREBU
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simboliÖ izpovedujejo.Ö
PogrebnoÖ bogoslužjeÖ
niÖ samoÖ izročitevÖ te-
lesaÖ rajnegaÖ zemljiÖ vÖ
pričakovanjuÖ vstajenjaÖ
odÖ mrtvih,Ö ampakÖ jeÖ
namenjenoÖtudiÖtolažbiÖ
svojcevÖ inÖ krščanskeÖ
skupnostiÖ terÖ izražaÖ
krščanskoÖveroÖinÖupa-
njeÖ vÖ večnoÖ življenje.Ö
ZatoÖ jeÖ zaÖ krščanskoÖ
žalovanjeÖ zeloÖ primer-
no,ÖdaÖseÖohranja,ÖkjerÖ
jeÖ šeÖ prisotna,Ö aliÖ naÖ
novoÖ uvedeÖ molitevÖ
obÖ umirajočemÖ inÖ obÖ
mrtvemÖčloveku.ÖToÖjeÖ
primernoÖtudi,ÖkoÖrajniÖ
neÖležiÖdoma.ÖZbiranjeÖ
kÖmolitviÖobÖvečerihÖjeÖ

izrazÖ vereÖ inÖ podporaÖ
rajnemuÖterÖsvojcem.

UpadanjeÖ krščan-
skihÖpogrebovÖinÖvisokÖ
odstotekÖ žarnihÖ poko-
pov,Ö kiÖ SlovenijoÖ uvr-
ščaÖvÖsamÖsvetovniÖvrhÖ
(82,9Ö%ÖvÖletuÖ2014),ÖinÖ
nekatereÖ noveÖ oblike,Ö
kotÖnpr.Öraztros,ÖnasÖkotÖ
kristjaneÖ izzivajo,Ö daÖ
naÖ kulturoÖ »odrivanja«Ö
smrtiÖ naÖ robÖ življenjaÖ
inÖ čimprejšnjoÖ pozaboÖ
rajnihÖ odgovorimoÖ sÖ
ponovnoÖ »evangeliza-
cijoÖ smrti«,ÖkiÖnaÖnovoÖ
ovrednotiÖ človekovoÖ
teloÖinÖsmrt.

PokopÖ telesaÖ raj-
negaÖ jeÖ zaÖ KatoliškoÖ
CerkevÖ šeÖ vednoÖ naj-
primernejšaÖoblikaÖslo-
vesa.ÖKristjaniÖgledamoÖ
naÖ smrtÖ kotÖ naÖ edin-
stvenÖinÖnajboljÖosebenÖ
načinÖsrečanjaÖBogaÖinÖ
človekaÖ žeÖ brezÖ ome-
jitevÖ prostoraÖ inÖ časa.Ö
ZatoÖnajÖseÖtelesaÖpolo-
žijoÖvÖzemljoÖnaÖblago-
slovljenemÖ pokopali-
ščuÖaliÖdrugemÖsvetemÖ
kraju.ÖSÖtemÖkrščanskoÖ
občestvoÖ izraziÖ veroÖ vÖ
posmrtnoÖ življenjeÖ inÖ
pričakovanjeÖ vstajenjaÖ
telesÖ poslednjiÖ dan.Ö
SvetopisemskaÖ besedi-
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laÖ(prim.ÖMtÖ27,60.64-66Ö
inÖdruga)Ö izpostavljajoÖ
podobeÖ polaganjaÖ te-
lesaÖ vÖ grob,Ö praznegaÖ
grobaÖ inÖ poveličanegaÖ
telesaÖ vstalegaÖ JezusaÖ
Kristusa.Ö TeloÖ jeÖ sicerÖ
minljivoÖ inÖ podvrženoÖ
smrti,Ö vendarÖ jeÖ poÖ
KristusovemuÖ vzoruÖ
namenjenoÖ vstajenju.Ö
ZatoÖ škofjeÖ močnoÖ
spodbujamoÖ vseÖ kri-
stjane,Ö da,Ö kjerÖ jeÖ leÖ
mogoče,ÖvÖveriÖ izbere-
teÖ takÖ načinÖ pokopa,Ö
kotÖ gaÖ jeÖ imelÖ Kristus,Ö
toÖ jeÖ pokopÖ telesa.Ö PriÖ
obredihÖ najÖ sodelujeÖ
župnijskoÖobčestvo,ÖdaÖ
seÖ pokažeÖ povezanostÖ
rajnegaÖ inÖ svojcevÖ sÖ
Cerkvijo.ÖVÖprocesÖslo-
vesaÖodÖrajnegaÖnajÖseÖ
naÖmoženÖnačinÖvključiÖ
obhajanjeÖsveteÖmaše.

VÖ SlovenijiÖ jeÖ
postalÖ večinskiÖ načinÖ
pokopaÖ upepelitevÖ inÖ
posledičnoÖ žarniÖ po-
kop.Ö RazlogovÖ jeÖ več,Ö
odÖ prostorskeÖ stiskeÖ vÖ
mestih,Ö ekonomskihÖ
razlogovÖdoÖideološkihÖ
nagibov.ÖCerkevÖspreje-
maÖtudiÖtaÖnačin,ÖaÖdajeÖ
prednostÖ pokopuÖ tele-
sa.ÖVÖprimeruÖ žarnegaÖ

pokopaÖ moraÖ duhov-
nikÖ aliÖ drugÖ pastoralniÖ
sodelavecÖ previdnoÖ
preveriti,Ö daÖ odločitevÖ
niÖ bilaÖ sprejetaÖ izÖ veriÖ
nasprotnihÖ razlogovÖ
–Ö vÖ takemÖ primeruÖ
cerkveniÖ obredÖ neÖ biÖ
bilÖ smiseln.Ö ZaradiÖ
spoštovanjaÖdoÖrajnegaÖ
spodbujamo,Ö daÖ biÖ seÖ
karÖ vÖ največjiÖ možniÖ
meriÖ tudiÖ zÖ obredom,Ö
posloviliÖ odÖnjegovegaÖ
telesaÖ šeÖ predÖ upepe-
litvijo.Ö MarsikjeÖ toÖ niÖ
izvedljivo,Ö aÖ potrebnoÖ
biÖbiloÖiskatiÖvÖtejÖsmeriÖ
noveÖ možnosti,Ö sajÖ jeÖ
toÖ želja,Ö priporočiloÖ inÖ
praksaÖ vesoljneÖ Cer-
kve.Ö TudiÖ žareÖ sÖ pe-
pelomÖ rajnihÖ jeÖ trebaÖ
pokopatiÖ aliÖ hranitiÖ naÖ
svetihÖprostorihÖ(poko-
pališče,Ökapela);ÖtakoÖjeÖ
boljÖ zagotovljenaÖ mo-
litevÖ zanjeÖ inÖ spominÖ
nanjeÖtudiÖvÖnaslednjihÖ
generacijah.Ö HranjenjeÖ
pepelaÖrajnihÖdomaÖzaÖ
kristjaneÖniÖprimerno.

ZaÖkristjanaÖniÖpri-
merenÖ načinÖ pokopaÖ
raztrosÖ pepelaÖ rajne-
ga.ÖŽeljaÖpoÖraztrosuÖvÖ
morje,Ö vÖ gorah,Ö gozduÖ
aliÖ drugodÖ vÖ naravi,Ö

terÖpojavljajočeÖ težnje,Ö
daÖpepelÖ rajnegaÖspre-
menijoÖ vÖ spominskeÖ
predmeteÖ aliÖ gaÖ preo-
blikujejoÖvÖdragulje,Ö jeÖ
posebejÖ vprašljiva,Ö sajÖ
boljÖpoudarjaÖljubezenÖ
doÖ naraveÖ kotÖ odnosÖ
doÖ BogaÖ inÖ občestvaÖ
Cerkve.ÖUpanjeÖnaÖveč-
noÖ življenjeÖ vÖ BoguÖ jeÖ
sÖtemÖmočnoÖzatemnje-
no.Ö ČeÖ niÖ določenegaÖ
krajaÖpokopa,Ögroba,ÖjeÖ
zeloÖokrnjenaÖmožnostÖ
molitveÖ inÖspomina,ÖkiÖ
izhajaÖ izÖ obiskovanjaÖ
grobov.Ö LahkoÖ vodiÖ
tudiÖ vÖ razneÖ zlorabeÖ
inÖ vÖ nekrščanskoÖ poj-
movanjeÖ človekaÖ terÖ
zanikaÖ njegovoÖ izvor-
noÖ dostojanstvoÖ bitjaÖ
ustvarjenegaÖ poÖ BožjiÖ
podobi.Ö HitrejeÖ seÖ iz-
brišeÖ sledÖ oÖ obstojuÖ
določeneÖ osebeÖ inÖ seÖ
odvzameÖ naslednjimÖ
generacijamÖ možnostÖ
zgodovinskegaÖ spomi-
na.

EnakoÖ spoštova-
njeÖ kotÖ doÖ telesÖ odra-
slihÖ rajnihÖ jeÖ prav,Ö daÖ
imamoÖ tudiÖ doÖ telesÖ
mrtvorojenihÖ inÖ spla-
vljenihÖ otrok.Ö TudiÖ nji-
hovoÖmestoÖpričakova-
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njaÖvstajenjaÖ jeÖgrobÖnaÖ
pokopališčuÖ inÖ prime-
renÖ krščanskiÖ pogrebniÖ
obred.

VÖ primeru,Ö daÖ seÖ
kristjanÖ odločiÖ zapusti-
tiÖ poÖ smrtiÖ svojeÖ teloÖ vÖ
medicinskeÖ raziskoval-
neÖnamene,ÖkarÖ jeÖdeloÖ
ljubezniÖ doÖ bližnjega,Ö
jeÖprimerno,ÖdaÖseÖpredÖ
izročitvijoÖobhajaÖobredÖ
slovesaÖodÖrajnega,ÖkiÖjeÖ
podobenÖ tistemuÖ predÖ
upepelitvijo.

OpozoritiÖ želimoÖ
tudiÖ naÖ čedaljeÖ boljÖ
prisotneÖ krsteÖ aliÖ žare,Ö
kiÖ omogočajoÖ pokopÖ vÖ
posebnihÖ položajihÖ aliÖ
izpostavljajoÖ določeneÖ

vidikeÖ posmrtnegaÖ
življenjaÖ(npr.Öreinkar-
nacijo,ÖžareÖizÖkaterihÖ
lahkoÖ vzklijeÖ rastlinaÖ
itd.),Ö inÖ zaÖ kristjaneÖ
nisoÖ primerne.Ö ZatoÖ
jeÖ trebaÖ imetiÖ zaÖ cer-
kveniÖ pogreb,Ö kjerÖ seÖ
izvedeÖ pokopÖ vÖ dru-
gačnihÖoblikahÖodÖobi-
čajnihÖ (krsta,Ö žara),Ö
dovoljenjeÖ ordinarija.Ö
NekatereÖ komerci-
alneÖ oblikeÖ pogrebaÖ
namrečÖlahkoÖizražajoÖ
nekrščanske,Ö pantei-
stične,Ö naturalističneÖ
aliÖnovodobskeÖpogle-
deÖnaÖčloveka.

KristusÖ jeÖ bilÖ
položenÖ vÖ grob.Ö TeloÖ
jeÖ svetiščeÖ SvetegaÖ
Duha,Ö sajÖ jeÖ biloÖ po-

svečenoÖ žeÖ zÖ zakra-
mentomÖ svetegaÖ krstaÖ
inÖdrugimiÖzakramenti,Ö
predvsemÖ paÖ hranje-
noÖ sÖ svetoÖ Evharistijo.Ö
ZatoÖnajÖboÖnašÖodnosÖ
doÖtelesaÖtudiÖobÖsmrtiÖ
nadvseÖspoštljivÖinÖpre-
žetÖzÖupanjemÖinÖveroÖvÖ
večnoÖživljenje.

VÖ želji,Ö daÖ skupajÖ
ohranjamoÖ inÖ razvija-
moÖ krščanskoÖ oblikoÖ
slovesaÖ odÖ rajnih,Ö kiÖ
vključujeÖmožnostÖmo-
litveÖ zanjeÖ inÖ spominaÖ
nanje,ÖvasÖblagoslavlja-
mo!

Vaši škofje

Vir: http://katoli-
ska-cerkev.si/
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanj

VasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredstavitevÖknjigeÖzÖnaslovom

ODPUŠČANJE KOT IZRAZ USMILJENJA

v četrtek, 17. novembra, ob 19.30 uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predavala bo Sonja Pungertnik
OdnosiÖsoÖnekajÖnajlepšega,ÖpaÖtudiÖnajtežjegaÖvÖnašemÖživljenju.ÖLahkoÖsoÖ

virÖnašeÖsreče,ÖaÖdostikratÖžalÖtudiÖvirÖnašeÖranjenosti.ÖRanijoÖnasÖlahkoÖtakoÖnašiÖ
bližnji,ÖkakorÖtudiÖdrugi,ÖceloÖtisti,ÖkiÖjihÖosebnoÖneÖpoznamo.ÖRanimoÖpaÖlahkoÖtudiÖ

samiÖsebe.ÖTeÖraneÖhromijoÖnašeÖživljenje,ÖnamÖpreprečujejoÖzaživetiÖvÖnotranjiÖ
svobodiÖinÖmiruÖinÖceloÖslaboÖvplivajoÖnaÖnašeÖzdravje.ÖOzdravitiÖjihÖmoreÖleÖod-
puščanje,ÖBožjiÖzastonjskiÖdar,ÖkiÖpaÖseÖmoreÖuresničitiÖleÖzÖnašimÖsodelovanjem.

Sonja Pungertnik je po poklicu defektologinja, kasneje pa je opravila I., II. in III. 
stopnjo izobraževanja iz realitetne terapije. Svoje znanje je nadgradila še s študijem 

Duhovnega izpopolnjevanja na Teološki fakulteti v Ljubljani ter s štirimi leti neformal-
nega izobraževanja s področja duhovnega spremljanja. Od leta 2007 je zaposlena 
v Ignacijevem domu duhovnosti, kjer skupaj s p. Ivanom Platovnjakom vodi šolo 

odpuščanja. Leta 2014 je bila izbrana za Slovenko leta. Je od rojstva slepa in s svojim 
življenjem pričuje, da je vsak lahko dar za druge, le svojo poklicanost moramo odkriti.

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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CerkveÖ inÖ jeÖ zanjeÖ
značilnaÖ šibkaÖ oseb-
naÖ veraÖ velja,Ö daÖ
smoÖmnogiÖslovenskiÖ
kristjaniÖvseÖboljÖ»od-
daljeni«Ö inÖ postaja-
moÖ »izbirniÖ verniki«,Ö
zanemarjamoÖ obče-
stva,Ö neÖ zmoremoÖ
prepoznatiÖ karizem,Ö
boljÖzaupamoÖmateri-
alniÖaliÖpolitičniÖmoči,Ö
pastoraloÖ paÖ zlahkaÖ
spremenimoÖvÖreligij-
skoÖtehnologijo.

VečÖ oÖ značilno-
stiÖ »oddaljenih«Ö siÖ
lahkoÖ preberemoÖ vÖ

sporočiluÖ SlovenskeÖ
škofovskeÖ konferenceÖ
»PriditeÖ inÖ poglejte«,Ö
SlovenskiÖ pastoralniÖ
načrt,ÖLjubljanaÖ2012.

TudiÖ PeterÖ Zee-
wald,ÖnovinarÖčasopisaÖ
Spiegel,ÖsamÖsebeÖozna-
čuje,ÖdaÖniÖveljalÖzaÖpo-
sebnoÖ katoliškega,Ö paÖ
vendarÖseÖjeÖukvarjalÖzÖ
J.ÖRatzingerjemÖvečÖlet.Ö
PrevzelaÖgaÖ jeÖnjegovaÖ
sposobnost,ÖdaÖzÖneso-
dobnimiÖ mislimiÖ plavaÖ
protiÖtoku.Ö

PravÖširinaÖ razmi-

PeterÖ Zeewald,Ö ro-
jenÖ letaÖ 1954,Ö jeÖ JosefaÖ
Ratzingerja,Ö papežaÖ Be-
nediktaÖ XVI.,Ö kotÖ novi-
narÖspremljalÖdvajsetÖlet.Ö
SedajÖ živiÖ zÖ družinoÖ vÖ
Münchnu.ÖIzÖpogovorov,Ö
kiÖ staÖ jihÖ imela,Ö jeÖ na-
staloÖ večÖ knjig.Ö VÖ knjigiÖ
»ZadnjiÖpogovori«,ÖpapežÖ
vÖ pokojuÖ spregovoriÖ oÖ
spominihÖ inÖ dogodkihÖ
takoÖosebnoÖkotÖšeÖnikoliÖ
poprej.ÖOčitnoÖobÖkoncuÖ
svojegaÖ življenjaÖ poni-
žnoÖdelaÖobračun.

ZaÖ ljudi,Ö kiÖ »obrob-
no«Ö spremljamoÖ deloÖ

OB PREBIRANJU KNJIGE »ZADNJI POGOVORI«

Predstavite knjige Benedikta XVI. »Zadnji pogovori«, galerija Družina, Ljubljana
Kardinal dr. Franc Rode in prof. dr. Anton Štrukelj 

Foto: Ivan Herceg
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šljanjÖ (vseobsežnost)Ö
zastavljenihÖ vprašanjÖ
inÖ odgovorovÖ tudiÖ iz-
birnimÖ kristjanomÖ lah-
koÖ ponujaÖ odgovoreÖ
naÖ številnaÖ vprašanja,Ö
kiÖsiÖjihÖdanesÖvsakÖpoÖ
svojeÖ postavljamoÖ kotÖ
okvirÖ našegaÖ iskanjaÖ
resnice.Ö

PapežÖ presene-
tljivoÖ jasnoÖ inÖ odkritoÖ
izražaÖsvojeÖmisli.ÖTudiÖ
sicerÖ sloviÖ poÖ tem,Ö
daÖ znaÖ javnoÖ govoritiÖ
skorajÖ pripravljenoÖ
zaÖ tisk.Ö MedÖ nizanjemÖ
odgovorovÖ naÖ zasta-
vljenaÖ vprašanjaÖ seÖ
večkratÖ ustavi,Ö kotÖ ta-
krat,Ö koÖ odgovarjaÖ naÖ
vprašanje,Ö kakoÖ jeÖ sÖ
poslušanjemÖinÖodpira-
njemÖ Gospodu?Ö KakoÖ
toÖ najboljeÖ storiš?Ö InÖ
preprostÖ odgovorÖ je:Ö
»Hm,Ö ja,Ö prosjačišÖ Go-
spoda,ÖkiÖmiÖmoraÖzdajÖ
pomagati;Ö notranjeÖ seÖ
zbereš,Ö ostanešÖ tiho.Ö
NatoÖvednoÖznovaÖlah-
koÖ potrkašÖ zÖ molitvijoÖ
inÖ karÖ gre.«Ö NičÖ takoÖ
nemogočegaÖ inÖ druga-
čeÖ odÖ nas,Ö vsakdanjihÖ
prosilcevÖ zaÖ uslugeÖ
torej.Ö

ZanimivoÖ paÖ jeÖ
papeževoÖ razmišljanjeÖ

oÖ prihodnostiÖ krščan-
stvaÖ inÖ dejstvu,Ö daÖ seÖ
razkristjanjenjeÖ nada-
ljuje.Ö Napoved,Ö daÖ za-
hodnaÖ družba,Ö vseka-
korÖvÖEvropiÖpreprostoÖ
neÖ boÖ večÖ krščanskaÖ
družba,Ö zveniÖ celoÖ pe-
simistično.ÖPomembnaÖ
boÖodločnejšaÖvernost,Ö
zavestÖoÖvrednotahÖpo-
sameznihÖ občestevÖ inÖ
krajevnihÖCerkva.ÖÖ

ZatoÖmoraÖCerkevÖ
najtiÖnovÖnačinÖnavzoč-
nosti,Ö njenÖ načinÖ pri-
sotnostiÖ seÖ moraÖ spre-
meniti.Ö CerkevÖ moraÖ
dobitiÖnovoÖpodobo,ÖvÖ
njejÖživijoÖnoveÖoblike.

PomembnoÖmisel,Ö
kiÖ joÖ podajaÖ BenediktÖ
XVI.,ÖzadevaÖtudiÖnašeÖ
nenehnoÖ prizadevanjeÖ
zaÖvÖprihodnje.ÖVednoÖ
seÖ lahkoÖ učimo,Ö tudiÖ
ponižnosti,Ö preprosto-
stiÖinÖpripravljenostiÖnaÖ
trpljenje.ÖPoÖdrugiÖstra-
niÖ paÖ odprtostiÖ zaÖ vseÖ
karÖprihaja.

ŠeÖ oÖ vprašanjuÖ
dojemanjaÖ BogaÖ jeÖ te-
kelÖpogovor.Ö

KjeÖ jeÖ vÖ resniciÖ
Bog?ÖPovzemamÖizbra-
neÖ misliÖ papežaÖ Bene-
diktaÖ XVI.Ö »SplohÖ niÖ

kraja,Ö BogÖ samÖ jeÖ pro-
stor,ÖneÖvidimoÖnebes,Ö
aÖ povsodÖ vidimoÖ sle-
doveÖBoga.ÖBogÖniÖtamÖ
nekje,ÖampakÖjeÖresnič-
nostÖ sama.Ö ZaÖ resnič-
nostÖ neÖ potrebujemÖ
kraja.«Ö InÖ nadaljuje:Ö
»OÖvsemÖ temÖ inÖ še,Ö seÖ
moraÖ najprejÖ teologijaÖ
temeljitoÖ lotitiÖ delaÖ inÖ
priskrbetiÖljudemÖnoveÖ
možnostiÖ predstavlja-
nja.Ö VelikanskiÖ soÖ šeÖ
zaostankiÖ vÖ prevaja-
njuÖ teologijeÖ inÖ vereÖ
vÖ današnjoÖ govorico.Ö
UstvaritiÖ jeÖ trebaÖnoveÖ
vzorceÖ predstavljanja,Ö
daÖneÖbomoÖiskaliÖBogaÖ
vÖkakšnemÖkraju.«Ö

VÖ razgovoruÖ staÖ
avtorjaÖpogovorovÖusta-
vilaÖ tudiÖpriÖvprašanjuÖ
predstaveÖ oÖ Bogu.Ö Za-
nimivÖ jeÖ kratekÖ odgo-
vorÖ papežaÖ BenediktaÖ
XVI.Ö»Ne,ÖnimamÖnobe-
neÖ predstaveÖ oÖ Bogu.Ö
BogÖjeÖnavzočÖvÖJezusuÖ
Kristusu,Ö kiÖ jeÖ praviÖ
človek.«Ö NajÖ zaključimÖ
zÖ njegovimÖ iskanjemÖ
»Resnice«.Ö »TaÖ seÖ nasÖ
jeÖ samoÖ dotaknila,Ö neÖ
moramoÖsicerÖrečiÖima-
moÖresnico.«ÖTakeÖmisliÖ
tudiÖ sicerÖ prevevajoÖ
razmišljanjeÖponižnegaÖ
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inÖpreprostega,ÖpaÖtudiÖ
učenegaÖteologaÖinÖuni-
verzitetnegaÖučitelja.

PodobnaÖ razmi-
šljanjaÖsoÖprisotnaÖtudiÖ
vÖnašiÖCerkvi.ÖKatoliškiÖ
naukÖ oÖ vrednostniÖ le-
stviciÖ dovoljuje,Ö daÖ seÖ
priÖ bistvuÖ krščanskeÖ
vereÖodpovemoÖpopol-
nostiÖinÖdaÖpustimoÖod-
prtaÖmnogaÖvprašanja,Ö
oÖkaterihÖteologiÖdanesÖ
razpravljajo,Ö jeÖ zapisalÖ
KoningÖFrancÖvÖsvojemÖ
deluÖ »ŽivetiÖ resnicoÖ vÖ
danemÖ trenutku«Ö (Mo-
horjevaÖ družbaÖ 1992.).Ö
SprejemljivoÖ seÖ zdiÖ
vprašanje,Ö kiÖ siÖ gaÖ jeÖ
postavilÖ edenÖ izmedÖ
vidnihÖ slovenskihÖ teo-
logov,ÖkoÖseÖ jeÖvprašalÖ
inÖpremišljenoÖodgovo-
ril,ÖdaÖnašÖvernikÖvsakÖ
poÖ svojeÖ sprejemaÖ inÖ
utemeljenoÖ razmišlja,Ö
daÖtudiÖmiÖnimamoÖpra-

viceÖ inÖ sposobnostiÖ
trditi,ÖdaÖimamoÖvsoÖ
resniciÖvÖsvojemÖza-

kupu.

VendarÖ soÖ tudiÖ
medÖ namiÖ razlike.Ö
KakoÖbiÖseÖsicerÖrazlo-
žilÖ mnenjeÖ sodobnika,Ö
kiÖ postavljaÖ trditev,Ö daÖ
imaÖ CerkevÖ edinaÖ pra-
vicoÖ razsoditi,Ö kajÖ vseÖ

jeÖ prav,Ö kajÖ izključujo-
če,Ö nezdružljivoÖ sÖ čimÖ
…Ö-ekskluzivno*.

SÖtoÖtrditvijoÖjeÖbilÖ
izÖ pogovoraÖ oÖ veriÖ inÖ
CerkviÖ odvrnjenÖ edenÖ
izmedÖ znancev,Ö »ob-
robniÖkristjan«,ÖkiÖpoja-
snjevanjaÖ razlageÖ poj-
maÖ oÖ »ekskluzivnosti«Ö
Cerkve*ÖniÖrazumel.ÖInÖ
razkorakÖmedÖsogovor-
nikomaÖseÖjeÖpovečal.

SprejmimoÖ misel,Ö
daÖ seÖ nasÖ jeÖ resnicaÖ
samoÖ dotaknilaÖ inÖ
upoštevajmoÖ spozna-
njeÖ papežaÖ BenediktaÖ
XIV.,ÖdaÖsoÖzaostankiÖvÖ
prevajanjuÖteologijeÖšeÖ
veliki.Ö

Pavel Mihevc 

*Öekskluziven,Öek-
skluzivna,Ö izključujočÖ
kaj,Ö nezdružljivÖ sÖ čim,Ö
izključilenÖ…

VESELI IN 
BOGATI 
PONEDELJKI

NadvseÖsemÖveselÖ
idejeÖ DomaÖ MarijeÖ inÖ
Marte,ÖdaÖmedÖpočitni-
camiÖ organiziraÖ vsakÖ
ponedeljekÖ izletÖ našihÖ
stanovalcevÖ poÖ Logat-
cu.ÖNadvseÖ jeÖdragoce-
no,Ö daÖ našiÖ stanovalciÖ
vidijoÖinÖspoznajoÖLoga-
tecÖ vÖ počasniÖ vožnjiÖ vÖ
vozičkihÖ inÖobčudujejoÖ
lepeÖhiše,ÖvrtoveÖinÖcve-
tjeÖterÖugotavljajo,ÖdaÖsoÖ
tuÖdomaÖdobriÖljudje.

TudiÖ tisti,Ö kiÖ soÖ
domaÖ izÖ Logatca,Ö seÖ
veselijo,Ö kerÖ vidijo,Ö kajÖ
vseÖseÖjeÖspremeniloÖinÖ
olepšalo,ÖdaÖpravÖžarijoÖ
odÖveselja.ÖKakoÖneÖbi,Ö
čeÖ paÖ čutijo,Ö daÖ soÖ lju-
bljeniÖ inÖsprejetiÖvÖ temÖ
okolju.

PolegÖ stanovalcevÖ
jeÖžeÖkarÖustaljenaÖsku-
pinaÖ prostovoljcev,Ö
kiÖ žeÖ predÖ devetoÖ
uroÖ čakaÖ naÖ dvori-
šču,Ö koÖ bodoÖ sestreÖ inÖ
negovalkeÖ pripeljaleÖ
pripravljeneÖstanovalceÖ
DomaÖ zaÖ naÖ pot.Ö MedÖ
potjoÖ seÖ razvijeÖ pogo-
vor,Ö veseljeÖ inÖ spozna-
vanjeÖ drugÖ drugega.Ö VÖ
takemÖ lepemÖ vzdušjuÖ
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inÖ razumevanjuÖ vsiÖ
pozabimoÖ naÖ svojeÖ
vsakdanjeÖ tegobe.ÖZa-
res,Ö ljubezenÖ jeÖ tista,Ö
kiÖ zdravi.Ö DanesÖ biÖ
kdoÖmislilÖaliÖrekel,Ö leÖ
kjeÖbošÖdobilÖodÖ20ÖdoÖ
25Ö prostovoljcev,Ö kerÖ
moraÖvsakÖstanovalecÖ
imetiÖ svojega.Ö LetosÖ
smoÖenkratÖ šliÖ skupajÖ
zÖ otrokiÖ izÖ Miklavže-
vegaÖvrtcaÖvÖDomÖsta-
rejšihÖvÖLogatcu.ÖToÖjeÖ
bilÖdogodek.ÖLjudje,ÖkiÖ
seÖ peljejoÖ vÖ avtu,Ö karÖ
ostrmijo.Ö VÖ LogatcuÖ
jeÖ sicerÖ karÖ običaj-
noÖ videtiÖ vozičkarje,Ö
kerÖ jeÖ velikoÖ mamic,Ö
aÖ tudiÖ očetovÖ niÖ večÖ
sramÖ peljatiÖ vozičkaÖ
poÖcesti.ÖAmpakÖvide-
tiÖ vozičkeÖ zÖ otrokiÖ inÖ
oskrbovanceÖ naÖ inva-
lidskemÖ vozičkuÖ sku-
pajÖnaÖpločniku,ÖtoÖpaÖ
jeÖmožnoÖvidetiÖsamoÖ
vÖ Logatcu.Ö Ljudje,Ö kiÖ
toÖ vidijoÖ inÖ doživijo,Ö
vidijo,Ö daÖ jeÖ toÖ novoÖ
upanje.ÖPoskrbljenoÖjeÖ
zaÖ vse:Ö odÖ najmlajšihÖ
doÖ najstarejših.Ö Le-tiÖ
vedo,Ö daÖ nisoÖ vezaniÖ
samoÖnaÖsvojÖdomÖaliÖ
stanovanje.

PonedeljkovaÖ
potÖpaÖniÖkarÖ tjaÖvÖenÖ

dan,Ö ampakÖ vednoÖ vÖ
konkretniÖ dom,Ö kamorÖ
nasÖ dobriÖ ljudjeÖ pova-
bijo.Ö PriÖ vsehÖ nasÖ čakaÖ
bogatoÖpresenečenje.ÖNeÖ
manjkaÖ nitiÖ harmonika.Ö
PetjeÖ prideÖ spontanoÖ
izÖ zadovoljnihÖ grl,Ö koÖ
človekÖpozabiÖnaÖvseÖte-
gobeÖ inÖskrbi.ÖVzrokÖve-
seljaÖniÖvino,ÖkakorÖpraviÖ
PrešerenÖ –Ö kiÖ utopiÖ vseÖ
skrbi,ÖvÖpotrtihÖprsihÖupÖ
budi.Ö NovoÖ upanjeÖ namÖ
vlivaÖ ljubezenÖ Božja,Ö koÖ
odkrivamo,Ö daÖ smoÖ lju-
bljeniÖodÖBoga.ÖNiÖ trebaÖ
velikoÖ inÖ neÖ kakihÖ bom-
bastičnihÖbesed,ÖleÖveselÖ
inÖ iskrenÖ pogled,Ö paÖ seÖ
vÖ očehÖ zaiskriÖ solza,Ö kiÖ
polniÖnašoÖdušo.ÖTiÖnašiÖ
ponedeljkiÖ nagovorijoÖ
mimoidočeÖpaÖtudiÖ ljudiÖ
vÖstanovanjih,ÖkiÖgledajoÖ
skoziÖokno.

TudiÖ samÖ gremÖ zÖ
veseljemÖ zraven,Ö kerÖ
takoÖ večplastnoÖ doži-
vljam,ÖkakoÖpravÖjeÖbilo,Ö
daÖnamÖ jeÖBogÖnavdih-
nilÖtoÖidejoÖmedgenera-
cijskegaÖ domaÖ vÖ času,Ö
koÖ mnogiÖ obupujejoÖ
nadÖmladino,Östarostni-
kiÖ paÖ nadÖ svojoÖ bete-
žnostjoÖinÖnemočjo.

NiÖ potrebnoÖ godr-
njatiÖnadÖtem,ÖkarÖnamÖ
BogÖ pošiljaÖ vsakÖ dan,Ö
ampakÖ vÖ temÖ videtiÖ inÖ
doživljatiÖ BožjoÖ bližinoÖ
inÖ seÖ tegaÖ izÖ dnaÖ dušeÖ
radovati.

ČeÖ boÖ kdajÖ komuÖ
težkoÖinÖseÖboÖčutilÖosa-
mljenega,ÖnajÖseÖnamÖvÖ
prihodnjemÖ letuÖ medÖ
počitnicamiÖ pridružiÖ
inÖ doživelÖ boÖ resničnoÖ
veselje.

Župnik Janez
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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.

ProgramÖbodoÖpopestrili:

• Ansambel JelenÖizÖCerknice

• Kanomeljske punceÖizÖKanomeljÖpriÖIdriji

• Ženski pevski zbor PREMÖIlirskaÖBistrica

• Kolkr TolkÖizÖLogatca

• Rezjanab sasiedi kvartetÖgodcevÖinÖpevcevÖizÖTolminaÖ

• Pevski zbor Dragonarji Generala MaistraÖizÖCerknice

• Skupina NazaretÖizÖLogatca

• Rok Cigale izÖPlanine

VstopniceÖpoÖ6 eurÖsoÖvÖpredprodajiÖnaÖvoljoÖvÖDZS LogatecÖaliÖpriÖčlanihÖKaritasÖLogatec. 
NaÖdanÖkoncertaÖsiÖjihÖlahkoÖzagotoviteÖ1ÖuroÖpredÖpričetkom.

DOBRODELNI 
KONCERT 

za
DRUŽINE V STISKI!

»Usmiljeni kakor oče«

nedelja, 13. november 2016 ob 17. uri 

Jožefova dvorana Logatec


