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ÖÖ ADVENT — BOŽIČ

ÖÖ DRUŽINA

ÖÖ RAZPOROČENI

ÖÖ CANTABILE

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 36, št. 10 
DECEMBER 2016

MARANATHA, PRIDI GOSPOD JEZUS!

betlehemskemÖ hlev-
cu.Ö NiÖ naključje,Ö daÖ
imeÖ mestaÖ BetlehemÖ
pomeniÖ »hišaÖ kruha«.Ö
ObÖ božičnihÖ praznikihÖ
gledamoÖnaÖsvetoÖdru-
žinoÖinÖljubečeÖodnoseÖ
medÖ sv.Ö Jožefom,Ö Ma-
rijoÖ inÖ Jezusom.Ö SvetaÖ
družinaÖ nasÖ spodbujaÖ
inÖ kažeÖ najboljšoÖ potÖ
zaÖ obnovoÖ inÖ krepitevÖ
veziÖ ljubezniÖ vÖ našihÖ
družinah.ÖPriÖtemuÖnajÖ
namÖ pomagajoÖ verskeÖ
božičneÖ tradicije.Ö NajÖ
nikoliÖneÖizgineÖizÖnašihÖ
družinÖ skupnaÖ udelež-
baÖ inÖ molitevÖ priÖ pol-
nočniciÖ inÖ božičnemÖ
bogoslužju.ÖDružina,ÖkiÖ

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

VÖ adventnemÖ
časuÖpričakujemoÖinÖseÖ
pripravljamoÖ naÖ dru-
giÖ GospodovÖ prihod,Ö
obenemÖpaÖseÖtudiÖdu-
hovnoÖpripravljamoÖnaÖ
božičneÖ praznike,Ö obÖ
katerihÖ siÖ želimoÖ doži-
vetiÖ prviÖ JezusovÖ pri-
hod.Ö OÖ temÖ namÖ svetiÖ
JanezÖ praviÖ vÖ evan-
geliju:Ö »BožjaÖ BesedaÖ
jeÖ mesoÖ postalaÖ inÖ seÖ
naselilaÖ medÖ nami«Ö
(JnÖ 1,14).Ö TaÖ skrivnostÖ
BožjegaÖ prihodaÖ seÖ jeÖ
izpolnilaÖ vÖ družini,Ö vÖ
polnemÖljubezniÖpriča-
kovanjuÖ sv.Ö JožefaÖ inÖ
Marije,Ö vendarÖ vÖ zeloÖ
skromnihÖ razmerahÖ vÖ
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greÖkÖsvetiÖmaši,Öresnič-
noÖgreÖvÖ »hišoÖkruha«,Ö
vÖkateriÖnamÖJezusÖKri-
stusÖ darujeÖ odrešenjeÖ
inÖ nasÖ hraniÖ sÖ svojimÖ
telesomÖ –Ö kruhomÖ
življenja.Ö NaÖ taÖ načinÖ
gradimoÖ inÖ krepimoÖ
družinskoÖhišo,ÖkjerÖseÖ
vsakÖ počutiÖ varno,Ö jeÖ
ljubljenÖ inÖ ljubiÖ druge.Ö
BožičniÖ praznikiÖ namÖ
ponujajoÖtudiÖnajboljšoÖ
priložnostÖ zaÖ prenaša-

njeÖvereÖotrokom.Ö

ZaÖ božičneÖ pra-
znikeÖinÖnovoÖletoÖvamÖ
želivaÖ zÖ g.Ö župnikom,Ö
najÖ bodoÖ vašeÖ dru-
žinskeÖ hišeÖ vseÖ boljÖ
podobneÖ hišiÖ sveteÖ
družineÖ izÖ Nazareta.Ö
NajÖ KristusÖ OdrešenikÖ
podeliÖvsakemuÖizmedÖ
vasÖsvojÖblagoslov,Ömi-
lostÖ zdravja,Ö modrosti,Ö
previdnostiÖ inÖ moči.Ö

NajÖ bodoÖ vašeÖ družin-
skeÖhišeÖpolneÖdobroteÖ
inÖmiru.ÖNajÖKristusovaÖ
ljubezenÖ izÖ BetlehemaÖ
napolniÖ vašaÖ srcaÖ zaÖ
božičÖ inÖ zaÖ celoÖ novoÖ
letoÖ 2017.Ö NaÖ taÖ sve-
tiÖ časÖ vasÖ prisrčnoÖ vÖ
vsemÖblagoslavljava!

G. župnik Janez 
in kaplan Rafael

MolitveniÖ nameniÖ
zaÖ mesecÖ decemberÖ vÖ
ospredjeÖ postavljajoÖ
problematikoÖ otrokÖ
vojakov,Ö izpostavljajoÖ
pomenÖ evangelizacijeÖ
vÖ EvropiÖ inÖ spominja-
jo,ÖdaÖ jeÖbožičÖpraznikÖ
vereÖinÖveselja.

SplošniÖ molitve-
niÖ namenÖ nasÖ vabiÖ kÖ
molitvi,ÖdaÖbiÖbilÖpojavÖ
otrokÖ vojakovÖ izbrisanÖ
sÖ sveta.Ö PapežÖ Fran-
čišekÖ jeÖ majaÖ 2014Ö vÖ
BetlehemuÖ dejal,Ö daÖ
soÖ otrociÖ znamenjeÖ
tudiÖvÖdanašnjemÖčasu:Ö
»SoÖ znamenjeÖ upanja,Ö
znamenjeÖ življenjaÖ
inÖ tudiÖ 'diagnostičnoÖ

znamenje',Ö kiÖ pomagaÖ
razumetiÖ zdravstvenoÖ
stanjeÖ nekeÖ družine,Ö
družbeÖ inÖ celegaÖ sve-
ta.Ö KadarÖ soÖ sprejeti,Ö
ljubljeni,Ö zaščiteni,Ö jeÖ
družinaÖ zdrava,Ö druž-
baÖ boljšaÖ inÖ svetÖ boljÖ
človeški.«ÖOtrociÖvelikoÖ
jočejoÖ inÖ njihovÖ jokÖ jeÖ
zaÖ nasÖ opozorilo.Ö »VÖ
svetu,ÖkiÖvsakÖdanÖzavr-
žeÖ toneÖ hraneÖ inÖ zdra-
vil,ÖsoÖotroci,ÖkiÖzamanÖ
jočejoÖ zaradiÖ lakoteÖ inÖ
bolezni,Ö kiÖ soÖ lahkoÖ
ozdravljive.Ö VÖ času,Ö kiÖ
odločnoÖpotrjujeÖzašči-
toÖmladoletnih,ÖseÖtrgu-
jeÖ zÖ orožjem,Ö kiÖ končaÖ
vÖrokahÖotrokÖvojakov;Ö
trgujeÖ seÖ sÖ proizvodi,Ö

kiÖ soÖ jihÖ izdelaliÖ maliÖ
delavci,Ö sužnji.Ö NjihovÖ
jokÖjeÖzadušen,ÖmorajoÖ
seÖboriti,ÖmorajoÖdelati,Ö
neÖ smejoÖ jokati.Ö VsakÖ
otrok,ÖkiÖseÖrodiÖinÖrasteÖ
vÖkateremkoliÖdeluÖsve-
ta,ÖjeÖdiagnostičnoÖzna-
menje,ÖkiÖnamÖdopustiÖ
preveritiÖ zdravstvenoÖ
stanjeÖ našeÖ družine,Ö
našeÖskupnosti,ÖnašegaÖ
naroda.«Ö IzÖ teÖ odkriteÖ
inÖpošteneÖdiagnozeÖpaÖ
lahkoÖ izviraÖnovÖnačinÖ
življenja,Ö kjerÖ odnosiÖ
nisoÖ večÖ konfliktni,Ö
ampakÖ soÖ »odnosiÖ
bratstva,Ö odpuščanjaÖ
inÖ sprave,Ö deljenjaÖ inÖ
ljubezni«.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA MESEC DECEMBER
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premagaÖ vsakoÖ nego-
tovostÖ inÖ pesimizem«.Ö
»BogÖ pride,Ö daÖ biÖ pre-
bivalÖ zÖ ljudmi,Ö izbereÖ
zemljoÖkotÖsvojeÖbivali-
šče,Ö daÖ biÖ bilÖ skupajÖ sÖ
človekomÖ inÖ seÖ pustilÖ
najtiÖ tam,Ö kjerÖ človekÖ
preživljaÖ svojeÖ dniÖ vÖ
veseljuÖ inÖžalosti.ÖZatoÖ
zemljaÖ niÖ večÖ samoÖ
solznaÖ dolina,Ö ampakÖ
jeÖkraj,ÖkjerÖjeÖBogÖsamÖ
postavilÖ svojÖ šotor;Ö jeÖ
krajÖ srečanjaÖ BogaÖ sÖ
človekom,ÖkrajÖsolidar-
nostiÖBogaÖzÖljudmi.«

Vir: Radio Vatikan

inÖ slabostiÖ Cerkve,Ö seÖ
krščanskoÖ oznaniloÖ
nikdarÖ neÖ postara«Ö
(EvangeliiÖ gaudium,Ö
11).

MolimoÖ šeÖ poÖ
slovenskemÖ namenu:Ö
daÖ biÖ božičÖ sprejemaliÖ
predvsemÖ kotÖ praznikÖ
našeÖvereÖinÖduhovne-
gaÖ veseljaÖ zaradiÖ učlo-
večenjaÖ BožjegaÖ Sina.Ö
»RazlogÖnašegaÖupanjaÖ
je,ÖdaÖjeÖBogÖzÖnamiÖinÖ
namÖšeÖzaupa,«ÖjeÖdejalÖ
papežÖ FrančišekÖ medÖ
splošnoÖ avdienco,Ö 18.Ö
decembraÖ 2013.Ö Božič,Ö
praznikÖ JezusovegaÖ
rojstva,Ö jeÖ »praznikÖ
zaupanjaÖ inÖ upanja,Ö kiÖ

DaÖ biÖ evropskiÖ
narodiÖ ponovnoÖ od-
kriliÖ lepoto,Ö dobrotoÖ
inÖ resnicoÖ evangelija,Ö
kiÖ vÖ življenjeÖ prinašaÖ
veseljeÖ inÖ upanje,Ö paÖ
seÖglasiÖpovabiloÖkÖmo-
litviÖ zaÖ evangelizacijo.Ö
VÖ sporočiluÖ udeležen-
cemÖ medkrščanskegaÖ
simpozija,Ö kiÖ jeÖ letosÖ
avgustaÖ potekalÖ vÖ gr-
škemÖ mestuÖ Solun,Ö jeÖ
papežÖ zapisal,Ö daÖ
»navzočnostÖ mnogihÖ
osebÖ vÖ Evropi,Ö kiÖ se,Ö
čepravÖ soÖ krščene,Ö neÖ
zavedajoÖ daruÖ prejeteÖ
vere,Ö neÖ doživljajoÖ to-
lažbeÖinÖnisoÖvÖpolnostiÖ
udeleženeÖ vÖ življenjuÖ
krščanskeÖ skupnosti,Ö
predstavljaÖizzivÖzaÖvseÖ
CerkveÖ naÖ celini«.Ö VÖ
stvarnosti,ÖkotÖjeÖevrop-
ska,ÖkjerÖseÖvednoÖboljÖ
rahljajoÖ veziÖ sÖ krščan-
skimiÖ koreninami,Ö seÖ
poÖpapeževihÖbesedahÖ
jasnoÖ zaznavaÖ potrebaÖ
poÖ novemÖ delovanjuÖ
evangelizacije.Ö ToÖ mi-
sijonarskoÖ zavzemanjeÖ
jeÖpodprtoÖ zÖ globokimÖ
prepričanjem,Ö daÖ Kri-
stusÖ »sÖ svojoÖ novostjoÖ
moreÖvednoÖprenavlja-
tiÖnašeÖživljenjeÖinÖnašoÖ
skupnost.ÖTudiÖčeÖdoži-
vljamoÖtemnaÖobdobjaÖ
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AdventÖ–Öpričako-
vanjeÖGospoda.ÖGospo-
da,Ö kiÖ jeÖ mordaÖ bilÖ vÖ
časuÖpoletnihÖpočitnic,Ö
vÖ mojemÖ inÖ tvojemÖ
srcuÖnaÖstranskemÖtiru.Ö

AdventniÖ časÖ inÖ
JezusovoÖ rojstvoÖ niÖ
nekoÖzgodovinskoÖpra-
znovanjeÖ inÖ toÖ enkratÖ
naÖ leto!Ö JezusÖ vÖ časuÖ
pričakovanjaÖ želi,Ö daÖ
seÖ vÖ našihÖ srcihÖ rodiÖ
vsakÖdan.ÖNeÖdan,ÖvsakÖ
trenutek!

»Biznis«Ö –Ö zaslu-
žekÖ neÖ poznaÖ meja.Ö

BliščÖinÖbedaÖsiÖpodaja-
taÖroke.ÖBednikÖodÖtegaÖ
neÖdobiÖnitiÖdrobtinice.Ö
Le-temÖpristopamoÖmi,Ö
inÖ sicerÖnaÖvseÖmožneÖ
načine.

KdoÖ smoÖ mi.Ö
Prostovoljci,Ö sestreÖ inÖ
bratjeÖ vÖ samostanihÖ zÖ
molitvijoÖ inÖ dobrimiÖ
deli.Ö PravÖ biÖ bilo,Ö daÖ
vsak,ÖkiÖstopiÖvÖcerkev,Ö
vidiÖbedoÖbližnjega.ÖJe-
zusoveÖ besedeÖ soÖbileÖ
jasne:Ö »KdorÖ ljubiÖ mo-
jegaÖnajmanjšega;ÖljubiÖ
mene!«

NašÖ potrošniškiÖ
egoizemÖ velikokratÖ
pravi:Ö»Revež,ÖsamÖsiÖsiÖ
krivÖzaÖsvojoÖbedo!«ÖNeÖ
bodimoÖ taki!Ö KdorÖ vi-
sokoÖ leta,Ö lahkoÖ nizkoÖ
pade!

ČasÖadventaÖ–Öpri-
čakovanja,ÖnajÖvÖnašihÖ
srcihÖ zbudiÖ usmiljenjeÖ
doÖubogih!

AdventniÖ časÖ najÖ
nasÖ vÖ dobrotiÖ doÖ dru-
gihÖ pripraviÖ naÖ veseloÖ
oznanilo:Ö »RojenoÖ jeÖ
dete!«

Slavko Ogrizek

PRAZNIKI SO PRED VRATI
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SÖ papežemÖ Fran-
čiškomÖ bomoÖ razmi-
šljaliÖ oÖ LučiÖ besedeÖ izÖ
PosinodalneÖ apostol-
skeÖ spodbudeÖ RadostÖ
Ljubezni.Ö UstaviliÖ seÖ
bomoÖ priÖ nekaterihÖ
temeljnihÖ vidikihÖ dru-
žineÖinÖsicerÖoÖnežnostiÖ
inÖljubezniÖmedÖBogomÖ
inÖ človekom,Ö zakonce-
maÖ inÖstaršiÖ terÖotroki,Ö
posredovanjuÖ vereÖ
inÖ poučevanjuÖ vÖ njejÖ
(vzdrževanjeÖ notranjeÖ
blaginje),ÖoÖdeluÖ(vzdr-
ževanjuÖ zunanjeÖ blagi-
nje)Ö terÖ oÖ družinskihÖ
krizahÖinÖpreizkušnjah,Ö
kiÖ nasÖ lahkoÖ posveču-
jejo.

Družina je kraj 
izkazovanja in pre-
jemanja ljubezni in 
nežnosti

NežnostÖ BogaÖ doÖ
človekaÖ seÖ kažeÖ odÖ
stvarjenjaÖ človekaÖ na-
prej.ÖVÖPsÖ131Öberemo:Ö
»TiÖsiÖnamrečÖmojeÖled-
viceÖ naredil,Ö meÖ stkalÖ
vÖ telesuÖ mojeÖ matere,Ö
hvalimÖte,ÖkerÖsemÖtakoÖ
čudovitoÖ narejen,Ö kerÖ
soÖčudovitaÖtvojaÖdela.Ö
MojoÖdušoÖpoznašÖpo-
polnoma,ÖniÖtiÖbiloÖskri-
toÖmojeÖbistvo,ÖkoÖsemÖ
bilÖoblikovanÖnaÖskriv-
nem,Ö koÖ semÖ bilÖ tkanÖ
vÖ globočinahÖ zemlje«Ö

(Ps,Ö 131,Ö 13–15)Ö aliÖ vÖ
LukovemÖ evangeliju:Ö
»PomisliteÖnaÖvrane-neÖ
sejejoÖ inÖ neÖ žanjejo.Ö
NimajoÖ neÖ shrambeÖ
neÖ žitnice.Ö VendarÖ jihÖ
BogÖ živi.Ö KolikorÖ večÖ
kotÖpticeÖsteÖvredniÖvi!«Ö
(LkÖ 12,Ö 24).Ö VprašanjeÖ
jeÖle,ÖaliÖimamoÖosebni,Ö
pristniÖodnosÖzÖBogom,Ö
daÖ muÖ lahkoÖ pravimoÖ
Abba,Öočka?ÖAliÖčutimoÖ
vÖsvojiÖosebniÖzgodovi-
niÖ terÖ zgodoviniÖ svojeÖ
družineÖ nitÖ nežnostiÖ
inÖ nitÖ podpirajočeÖ inÖ
sočutneÖ ljubezni?Ö Ka-
kšneÖ soÖ našeÖ izkušnjeÖ
izÖ primarnihÖ družin?Ö
AliÖpotrebujemoÖBožjoÖ

V LUČI BESEDE 

Blagor vsem, ki se boje Gospoda
in hodijo po njegovih potih!
Zakaj sad truda svojih rok boš užival,
srečen boš in dobro ti bo.
Tvoja žena bo kot rodovitna trta 
v notranjosti tvoje hiše,
tvoji otroci kot oljčne mladike
okoli tvoje mize.
Glej, tako se blagoslavlja mož,
ki se boji Gospoda.
Blagoslovi naj te Gospod s Siona,
da boš gledal srečo Jeruzalema vse dni svojega življenja,
da boš gledal svojih otrok otroke.
Mir bodi nad Izraelom!

PS 128 Blagor vernim



6

FARNI LIST

pomočÖ priÖ ozdravitviÖ
našihÖran?Ö

BožjoÖ nežnostÖ inÖ
ljubezenÖ doživljamoÖ
staršiÖ prekoÖ otrok,Ö kiÖ
nasÖ sÖ svojoÖ iskrenostjoÖ
sprašujejoÖ oÖ bistvenihÖ
vprašanjihÖterÖsoÖodÖnasÖ
popolnomaÖ odvisni,Ö
takoÖkotÖsmoÖmiÖodvisniÖ
odÖ BogaÖ :Ö »KdoÖ odÖ vasÖ
paÖ more,Ö kljubÖ vsejÖ za-
skrbljenostiÖ podaljšatiÖ
življenjeÖ zaÖenÖ samÖ tre-
nutek?«Ö(LkÖ12,Ö25).Ö

ZatoÖ seÖ nežnostÖ
staršaÖdoÖotrokaÖkažeÖvÖ
vsakodnevnihÖ vzgojnihÖ
spodbudah,Ö omejitvahÖ
inÖ dejanjih,Ö koÖ spodbu-
jamoÖ otrokovÖ telesni,Ö
duševniÖ inÖ duhovniÖ
razvojÖ terÖ gaÖ vodimoÖ kÖ
veri,ÖupanjuÖinÖljubezni,Ö
prekoÖ malihÖ dejanjÖ lju-
bezni,Öodpovedi,ÖveseljaÖ
inÖ sočutja.Ö SvetoÖ pismoÖ
nasÖuči,ÖdaÖsiÖ»naredimoÖ
mošnje,Ö kiÖ neÖ ostarijoÖ
inÖ zbiramoÖ neminljivÖ
zakladÖvÖnebesihÖ...ÖKjerÖ
jeÖ namrečÖ vašÖ zaklad,Ö
jeÖvašeÖsrce«Ö(LkÖ12,Ö33,Ö
34).ÖÖ

NežnostÖ zakoncevÖ
razumevaÖ kotÖ milost,Ö
koÖ svaÖ prepoznanaÖ vÖ
svojemÖ bistvuÖ (vÖ svo-

jihÖ željah,Ö potrebah,Ö
ciljih,Ö strahovih,Ö ža-
lostihÖ inÖ veselju),Ö koÖ
svaÖ sprejetaÖ prekoÖ
vsakodnevnihÖ de-
janj,Ö dobrohotnegaÖ
pogleda,Ö objemaÖ za-
upanja,Ö prekoÖ daro-
vanjaÖ samegaÖ sebeÖ vÖ
ljubezensko-spolnemÖ
odnosu,ÖkoÖnisvaÖvečÖ
sama,Ö ampakÖ svaÖ
skupajÖenoÖ telo.ÖTakoÖ
jeÖ človeškoÖ hrepe-
nenjeÖpoÖbitiÖ eno,Ö poÖ
enosti,Ö skladnostiÖ terÖ
pripadnostiÖ zÖ drugimÖ
bitjemÖ izpolnjeno,Ö sajÖ
greÖzaÖpredokusÖRaja.Ö
KerÖpaÖsmoÖljudjeÖran-
ljiviÖ terÖ šeÖ vednoÖ naÖ
potiÖodrešenja,ÖnismoÖ
zaÖ vednoÖ potešeniÖ
aliÖ potolaženi,Ö »sajÖ jeÖ
nemirnoÖ našeÖ srce,Ö
doklerÖ seÖ neÖ umiriÖ
vÖ tebi,«Ö kotÖ praviÖ Sv.Ö
Avguštin.Ö »NežnaÖ ču-
stva,Ö odkriteÖ besedaÖ
inÖ telesnoÖ izražanjeÖ
naklonjenostiÖ soÖ po-
zitivneÖ karakteristikeÖ
odnosaÖ inÖ predsta-
vljajoÖ osnovoÖ zaÖ tra-
jenÖ inÖ zrelÖ odnos.Ö SÖ
terÖ ustvarjajoÖ prostorÖ
intimnegaÖ odnosa,Ö
kjerÖ človekÖ misli,Ö karÖ
misli,Öčuti,ÖkarÖčutiÖ inÖ
doživlja,Ö karÖ doživljaÖ

terÖjeÖodgovorenÖzaÖto«,Ö
praviÖ Kompan-Erzarje-
va.Ö ToÖ jeÖ prostor,Ö kjerÖ
mislimo,ÖdoživljamoÖinÖ
čustvujemoÖ avtentič-
no,Ö karÖpomeni,ÖdaÖ soÖ
našeÖ misli,Ö doživljanjeÖ
inÖ čustvovanjeÖ vezaneÖ
naÖdogodek,ÖkiÖjeÖpredÖ
nami,ÖtukajÖinÖsedaj,ÖnaÖ
paÖ naÖ nekoč,Ö takratÖ inÖ
tam.ÖVečkratÖseÖnamrečÖ
našeÖ misli,Ö doživljanjaÖ
inÖ čustvovanjaÖ vrtijoÖ
okrogÖpreteklihÖdogod-
kovÖaliÖnasÖsedanjiÖ lju-
djeÖ inÖ dogodkiÖ spomi-
njajoÖ naÖ pretekle,Ö zatoÖ
šeÖsamiÖneÖvemo,ÖkdajÖ
zdrsnemoÖ Ö vÖ neustre-
zneÖ vedenjskeÖ vzorceÖ
aliÖ čustvujemoÖ neu-
strezno.Ö ZatoÖ seÖ namaÖ
zdiÖ zeloÖ pomembno,Ö
daÖseÖÖiskrenoÖpogovar-
java,Öpreveriva,ÖaliÖsvaÖ
pravilnoÖ razumelaÖ terÖ
poslušava.ÖDaÖjasnoÖinÖ
odgovornoÖ oblikujevaÖ
željeÖinÖpotrebe.ÖDaÖpri-
sluškujeva,ÖkajÖseÖskri-
vaÖzaÖpovedanimiÖbese-
dami.ÖKakšenÖpotrebe,Ö
kakšnaÖ hrepenenjaÖ soÖ
skritaÖ zaÖ izrečenimiÖ
besedamiÖ inÖ dejanji?Ö
AliÖjeÖizraženaÖpotrebaÖ
poÖ ljubezniÖ inÖ spošto-
vanju?ÖAliÖpotrebujevaÖ
vÖ določenemÖ trenutkuÖ



FARNI LIST

7

občutekÖ ljubezni,Ö aliÖ
potrebujevaÖ vÖ določe-
nemÖ trenutkuÖ občutekÖ
spoštovanja?Ö AliÖ lahkoÖ
taÖobčutekÖsebiÖinÖdru-
gemuÖponudiva?ÖAliÖseÖ
zanašavaÖ naseÖ aliÖ tudiÖ
naÖbožjoÖpomoč?ÖKajtiÖ
OnÖjeÖedini,ÖkiÖbrezpo-
gojnoÖljubiÖinÖspoštuje,Ö
kiÖjeÖneženÖinÖljubečÖterÖ
skrbiÖceloÖ»zaÖtravo,ÖkiÖ
jeÖdanesÖnaÖpoljuÖinÖjoÖ
jutriÖvržejoÖvÖpeč«Ö (LkÖ
11,Ö28).Ö

Družina je kraj 
poučevanja otrok 
v veri, sajÖ jeÖ prvaÖ
cerkev,Ö kiÖ živiÖ verskeÖ
resnice,Ö zapovediÖ inÖ
blagre.Ö JeÖ maloÖ obče-
stvo,Ö kjerÖ otrociÖ prekoÖ
staršev,ÖprvihÖučiteljevÖ
inÖvzgojiteljev,Öspozna-
vajoÖ verskeÖ resniceÖ
terÖ soÖ spremljaniÖ priÖ
zakramentih,Ö kiÖ soÖ
osnovaÖzaÖvečnoÖživlje-
njeÖ inÖ zaÖ praznovanje.Ö
ZatoÖsoÖpomembniÖtihiÖ
zglediÖočetaÖinÖmatere,Ö
kiÖ molita,Ö seÖ prenaša-
taÖ inÖ siÖ odpuščataÖ terÖ
seÖ tudiÖ navzven,Ö doÖ
bližjih,Ö sorodnikovÖ inÖ
sodelavcev,Ö vedetaÖ vÖ
skladuÖ zÖ apostolatomÖ
ljubezni.ÖKajÖvseÖpaÖpo-

meniÖ skupnaÖ molitev,Ö
križÖ naÖ čelu,Ö molitevÖ
SvetegaÖ angelaÖ predÖ
začetkomÖpouka,ÖobiskÖ
sveteÖ evharistijeÖ terÖ
skupnoÖ praznovanje,Ö
jeÖizkušnjaÖvsakegaÖpo-
sameznika.Ö ToÖ jeÖ izku-
šnjaÖvraščenostiÖvÖsvetiÖ
časÖ inÖ svetiÖprostor,Ö kiÖ
jeÖpomembnaÖpriÖobli-
kovanjuÖ osebnostiÖ terÖ
vplivaÖ naÖ osebniÖ od-
govorÖ naÖ vsakodnevniÖ
BožjiÖ klic,Ö sajÖ »semÖ
skupajÖ sÖ KristusomÖ
križanÖ inÖneÖživimÖvečÖ
jaz,ÖampakÖKristusÖživiÖ
vÖmeni«Ö(Gal,Ö2,Ö19–20).ÖÖ
VplivaÖ naÖ odgovorÖ kÖ
»ZgodiÖ se«Ö vÖ vsako-
dnevnemÖ družinskemÖ
življenju,Ö kiÖ paÖ potekaÖ
postopoma,Ö sajÖ počasiÖ
zorimoÖ edenÖ obÖ dru-
gemu.Ö »SmoÖ vajenciÖ
vÖ prenašanjuÖ križa«,Ö
praviÖHadjadjÖ(2015),ÖzÖ
obilnoÖ božjoÖ milostjo,Ö
dodajavaÖ šeÖ sama.Ö
StaršiÖ smoÖ poklicani,Ö
daÖ razumemoÖ inÖ živi-
moÖ GibranovoÖ misel,Ö
kiÖ pravi:Ö »OtrociÖ nisoÖ
našiÖ otroci,Ö temvečÖ
sinoviÖ inÖ hčereÖ klicaÖ
ŽivljenjaÖ kÖ ŽivljenjuÖ
so.Ö PoÖ vasÖ prihajajo,Ö
aÖ neÖ odÖ vas.Ö ČepravÖ
soÖ zÖ vami,Ö nisoÖ vašaÖ

lastnina.ÖLahkoÖjimÖda-
rujeteÖ svojoÖ ljubezen,Ö
todaÖneÖmoreteÖjimÖdatiÖ
svojihÖ misli,Ö kajtiÖ oniÖ
imajoÖsvojeÖmisli.ÖLah-
koÖ sprejmeteÖ njihovaÖ
telesa,Ö neÖ paÖ njihovihÖ
duš,ÖkajtiÖnjihoveÖdušeÖ
žeÖ prebivajoÖ vÖ hišiÖ ju-
trišnjegaÖ dne,Ö kiÖ jeÖ viÖ
nitiÖvÖsvojihÖsanjahÖneÖ
moreteÖobiskati.ÖLahkoÖ
siÖ prizadevate,Ö daÖ bo-
steÖtakšniÖkotÖoni,ÖtodaÖ
neÖtruditeÖse,ÖdaÖbiÖoniÖ
ravnaliÖ kotÖ vi.Ö KajtiÖ ži-
vljenjeÖneÖtečeÖnazajÖinÖ
seÖ neÖ ustavljaÖ obÖ tem,Ö
karÖjeÖbiloÖvčeraj.«Ö(Gi-
bran,Ö1995).Ö

Družine je kraj 
vzdrževanja zunanje 
blaginje

VÖ družiniÖ siÖ očeÖ
inÖ matiÖ delitaÖ deloÖ terÖ
gaÖ razporejataÖ medÖ
vseÖ družinskeÖ člane,Ö
gledeÖnaÖčasovneÖinÖor-
ganizacijskeÖ možnostiÖ
terÖ gledeÖ naÖ daritvenoÖ
držo,ÖkiÖjihÖpremoreÖpo-
sameznik.ÖDelitevÖdelaÖ
jeÖ vÖ družinahÖ različnoÖ
razporejena,Ö odvisnaÖ
jeÖ odÖ službenihÖ obve-
znosti,Ö odsotnostiÖ odÖ
doma,Ö vsakodnevnihÖ
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naporovÖterÖsposobnostiÖ
inÖspretnostiÖčlanovÖdru-
žine.Ö

OčeÖjeÖpredstavljenÖ
kotÖ delavec,Ö kiÖ zÖ delomÖ
svojihÖ rokÖ vzdržujeÖ zu-
nanjoÖ blaginjoÖ inÖ dušniÖ
mirÖsvojeÖdružine,ÖnjenoÖ
stabilnostÖinÖrodovitnost.Ö
SvetoÖpismoÖnaÖvečÖme-
stihÖnaglasi,ÖdaÖjeÖuspehÖ
odvisenÖ odÖ božjegaÖ
blagoslova:Ö »ČeÖ GospodÖ
neÖ zidaÖ hišeÖ seÖ zamanÖ
trudijoÖ njeniÖ zidarji,Ö čeÖ
GospodÖ neÖ varujeÖ me-
sta,ÖstražnikÖzamanÖčuje.Ö
ZamanÖ vamÖ jeÖ vstajatiÖ
predÖ svitom,Ö sedetiÖ po-
znoÖvÖnočÖpriÖdelu,Ö jestiÖ
kruhÖtrdegaÖtruda:ÖsajÖgaÖ
svojimÖ ljubljencemÖ dajeÖ
vÖ spanju«Ö (PsÖ 127,Ö 1–2).Ö

Ali:Ö »TrudniÖ smo,ÖkerÖ
delamoÖ zÖ lastnimiÖ
rokami«Ö (1Ö KorÖ 4,12;Ö
9,Ö12).Ö

MatiÖ jeÖ predsta-
vljenaÖ kotÖ vrlaÖ žena:Ö
»Čuti,Ö daÖ boÖ doberÖ
njenÖ zaslužek,Ö pono-
čiÖ neÖ ugasneÖ njenaÖ
svetilka.Ö SvojeÖ rokeÖ
stegujeÖ poÖ preslici,Ö
njeniÖprstiÖprijemljejoÖ
vreteno.Ö SvojoÖ dlanÖ
odpiraÖ ubogemuÖ inÖ
potrebnemuÖ podajaÖ
roke.ÖNeÖbojiÖ seÖ sne-
gaÖ zaÖ svojoÖ družino,Ö
zakajÖ vsiÖ njeniÖ do-
mačiÖ imajoÖ dvojnoÖ
oblačilo.ÖNapravljaÖsiÖ
odeje,Ö tančicaÖ inÖškr-
latÖstaÖnjenoÖoblačiloÖ
...Ö MočÖ inÖ milinaÖ staÖ

njenÖokrasÖinÖseÖsmejiÖ
prihodnjemuÖ dnevu.Ö
SvojaÖustaÖodpiraÖmo-
dro,ÖnaÖnjenemÖjezikuÖ
soÖ ljubkeÖ besedeÖ …Ö
VarljivaÖ jeÖ ljubkostÖ
inÖ minljivaÖ jeÖ lepota,Ö
žena,Ö kiÖ seÖ bojiÖ Go-
spoda,ÖtaÖjeÖhvaleÖvre-
dna.«Ö(PrgÖ31,Ö18–31)

Družina je pre-
izkušena neÖgledeÖnaÖ
to,ÖaliÖ jeÖnjenoÖbistvoÖ
zgrajenoÖ naÖ skaliÖ aliÖ
naÖ pesku.Ö VsiÖ smoÖ

pričeÖ družinskimÖ situ-
acijam,ÖkiÖsoÖsadÖoseb-
neÖ svobodeÖ posame-
znikovÖ inÖ nisoÖ vednoÖ
povšečiÖ vsemÖ članom,Ö
preizkušajoÖpaÖnjihovoÖ
veroÖ vÖ VsemogočnegaÖ
terÖ zaupanjeÖ vÖ BožjoÖ
previdnost.Ö Vsako-
dnevnoÖ seÖ namrečÖ
postavljajoÖ vprašanjaÖ
aliÖ jeÖ taÖ preizkušnja,Ö
križÖzameÖpreveč,ÖaliÖjeÖ
prevečÖ zaÖ mojÖ zakon,Ö
zaÖ mojoÖ družino?Ö AliÖ
bomoÖ zmogli?Ö KakšneÖ
bodoÖ posledice?Ö KjeÖ
jeÖ BožjaÖ pomoč?Ö KjeÖ
seÖ vendarÖ mudiÖ božjaÖ
pomoč?ÖVendarÖseÖpo-
javljaÖzagotoviloÖvÖSve-
temÖ pismu:Ö »NeÖ bomÖ
vasÖ zapustilÖ sirot«Ö (JnÖ
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na: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut. 
Papež Frančišek (2016). Radost ljubezni. Ljubljana: Družina.

14,Ö18).ÖÖAliÖnaÖdrugemÖ
mestu:Ö»InÖprebivalÖboÖ
zÖ njimi,Ö oniÖ bodoÖ nje-
govoÖ ljudstvoÖ inÖ BogÖ
samÖ boÖ zÖ njimi«Ö (Raz,Ö
21,3).Ö VÖ tehÖ trenutkihÖ
seÖ pokažeÖ BožjaÖ bese-
daÖ kotÖ prijateljicaÖ naÖ
potovanju,ÖsajÖkažeÖcilj,Ö
»daÖboÖBogÖobrisalÖvseÖ
solzeÖzÖnjihÖočiÖinÖsmrtiÖ
neÖ boÖ več;Ö neboÖ večÖ
žalovanja,ÖneÖsmrti,ÖneÖ
bolečine«Ö (RazÖ 21,Ö 4).ÖÖ
ZaÖ zgledÖ družinskegaÖ
življenjaÖ paÖ jeÖ božjaÖ
družina,ÖkiÖ jeÖbilaÖpre-
ganjana,Ö preizkušena,Ö
nerazumljenaÖ sÖ straniÖ
sodobnikovÖterÖjeÖkljubÖ
vsemuÖ ostalaÖ zvestaÖ
svojemuÖ poslanstvu.Ö
SamaÖ MatiÖ božjaÖ jeÖ is-
kalaÖJezusa,ÖkiÖ jeÖostalÖ
vÖ templjuÖ kotÖ dvanaj-
stletniÖ dečekÖ terÖ stalaÖ
podÖ križem,Ö koÖ soÖ gaÖ
križali.Ö ZatoÖ verujeva,Ö
daÖ stojiÖ podÖ vsemiÖ
našimiÖ križiÖ terÖ nasÖ vÖ
materinskiÖdobrotiÖbla-

godejnoÖpodpira.ÖAliÖjoÖ
vidimo?Ö AliÖ joÖ prepo-
znamoÖ kotÖ svojoÖ ma-
ter?Ö Mati,Ö bodiÖ stokratÖ
hvaljena.

ZaključujevaÖ zÖ
mislijoÖ papežaÖ Fran-
čiška:Ö »DružinaÖ jeÖ po-
klicana,Ö daÖ medÖ sebojÖ
deliÖ dnevnoÖ molitev,Ö
branjeÖBožjeÖbesedeÖinÖ
obhajanjeÖ evharistije,Ö
daÖ biÖ spodbudilaÖ rastÖ
LjubezniÖ inÖ seÖ vednoÖ
boljÖpreobražalaÖvÖtem-
pelj,ÖvÖkateremÖprebivaÖ
SvetiÖDuh.ÖSÖpogledom,Ö
kiÖobsegaÖveroÖinÖljube-
zen,ÖmilostÖinÖzavzetostÖ
človeškoÖ družinoÖ inÖ
BožjoÖ troedinost,Ö pre-
mišljujemoÖ oÖ družini,Ö
kiÖzaupaÖbožjoÖbesedoÖ
rokamÖ moža,Ö ženeÖ inÖ
otrok,Ö daÖ biÖ sestavljaliÖ
občestvo,Ö kiÖ jeÖpodob-
noÖtroedinemu.«

Tanja in Slavko 
Černe

RADOST 
LJUBEZNI:  
Spremljanje, 
razlikovanje in 
vključevanje 
krhkosti

PosinodalnaÖ
apostolskaÖ spodbudaÖ
podÖ temÖ naslovomÖ vÖ
osmemÖpoglavjuÖgovo-
riÖ oÖ spremljanju,Ö razli-
kovanjuÖ inÖ vključeva-
njuÖkrhkosti.ÖOdpiranjeÖ
teme,Ö kiÖ jeÖ bilaÖ vÖ Cer-
kviÖdoslejÖboljÖaliÖmanjÖ
prepuščenaÖsamaÖsebi,Ö
dajeÖ možnost,Ö daÖ se,Ö
žal,Ö vseÖ boljÖ številčnaÖ
skupinaÖ kristjanov,Ö kiÖ
smoÖ ločeni,Ö vključujeÖ
vÖ skupnostÖ enakovre-
dno,Ö daÖ postanemoÖ
vidniÖ inÖ slišani.Ö UpamÖ
le,ÖdaÖaktivnostiÖ(Niko-
demoviÖ večeri,Ö izobra-
ževanjeÖčlanovÖŽPS),ÖkiÖ
vključujejoÖ obravnavoÖ
teÖbolečeÖsituacijeÖnisoÖ
leÖprojektÖali,ÖkarÖjeÖšeÖ
slabše,Ö leÖ akcijaÖ sÖ ča-
sovnoÖ omejitvijo.Ö Na-
mrečÖpriÖ tejÖproblema-
tikiÖseÖodpirajoÖmnogaÖ
vprašanja,Ö naÖ kateraÖ
niÖenoznačnihÖodgovo-
rov,Ö zatoÖ jeÖ potrebenÖ
temeljitÖ premislek,Ö
kakoÖ postopatiÖ inÖ pri-
stopatiÖ kÖ posameznimÖ
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primerom,Ö predvsemÖ
paÖ dajeÖ osvetljevanjeÖ
teÖ problematikeÖ velikoÖ
priložnostÖ zaÖ spreobr-
njenjeÖ vsakegaÖ posa-
meznika,ÖsajÖjeÖmožno-
sti,ÖdaÖseÖzačnemoÖučitiÖ
živetiÖ poÖ JezusovihÖ
besedahÖ –Ö ljubite drug 
drugega, kakor sem vas 
jaz ljubil,ÖsÖtemÖkoÖspre-
jemamoÖ drugačnost,Ö
neomejenoÖštevilo.

RazvezaniÖ vÖ Cer-
kviÖ smoÖ preizkušaniÖ
bratje,Ö zatoÖ jeÖ nujno,Ö
daÖ aktivnoÖ sodeluje-
moÖpriÖvsem,ÖkarÖboÖvÖ
bodočeÖ predstavljaloÖ
reševanjeÖ teÖ proble-
matike.Ö VsakÖ odÖ nasÖ
jeÖ preživelÖ konkretnoÖ
zgodbo,Ö kiÖ jeÖ unika-
tna,Ö zatoÖ aktivnostiÖ neÖ
morejoÖ delovatiÖ poÖ
postavljanjuÖ splošnihÖ
pravilÖinÖdoločb.ÖPapežÖ
FrančišekÖ pravi,Ö daÖ jeÖ
»trebaÖ bitiÖ pozorenÖ naÖ
to,Ö kakoÖ ljudjeÖ zaradiÖ

svojegaÖstanjaÖživijoÖ
inÖ trpijo«Ö inÖ doda,Ö
daÖ »imaÖ Ö vÖ skladuÖ

sÖ svojimÖ pastoralnimÖ
pristopomÖ ÖCerkevÖna-
logo,Ö daÖ tistim,Ö kiÖ soÖ
poročeniÖ samoÖcivilnoÖ
aliÖsoÖ ločeniÖ inÖponov-
noÖ poročeniÖ aliÖ pre-
prostoÖ živijoÖ skupaj,Ö
pokažeÖ BožjoÖ pedago-
gikoÖmilostiÖvÖnjihovemÖ

življenjuÖinÖjimÖpomagaÖ
dosečiÖpolnostÖBožjegaÖ
načrta,Ö karÖ jeÖ zÖ močjoÖ
SvetegaÖ duhaÖ vednoÖ
mogoče.«ÖÖ

CerkevÖsmoÖljudjeÖ
inÖ predÖ namiÖ jeÖ izziv,Ö
kakoÖ premaknitiÖ stere-
otipeÖoÖrazporočenihÖvÖ
glaviÖvsakegaÖkristjana,Ö
kiÖ jeÖdelÖskupnosti.ÖČeÖ
jeÖbilaÖdoslejÖnaÖstraniÖ
razvezanihÖ prisotnaÖ
miselnost,ÖdaÖsmoÖmar-
ginalci,Ö kiÖ jihÖ CerkevÖ
boljÖ kotÖ neÖ odklanja,Ö
smoÖ dobiliÖ priložnost,Ö
daÖ seÖ poštenoÖ zazre-
moÖvaseÖ inÖ seÖ zaveda-
moÖ svojegaÖ položajaÖ
predÖ Bogom.Ö SÖ temÖ
dokumentomÖ stanja,Ö
vÖkateremÖsmoÖseÖboljÖ
aliÖ manjÖ postavljaliÖ leÖ
vÖ vlogoÖ žrtve,Ö niÖ več.ÖÖ
SvojoÖvelikoÖpriložnostÖ
soÖdobiliÖtudiÖduhovni-
ki.Ö PredvsemÖ odÖ njihÖ
boÖ odvisnoÖ aliÖ seÖ boÖ
skupnostÖ podalaÖ naÖ
potÖ spreobrnjenjaÖ inÖ
priÖ temÖ jimÖ lahkoÖ vsi,Ö
kiÖ smoÖ razvezani,Ö po-
magamoÖ tako,Ö daÖ neÖ
pričakujemo,ÖkajÖbodoÖ
oniÖ narediliÖ zaÖ nas,Ö
ampakÖ kajÖ inÖ naÖ ka-
kšenÖnačinÖbomoÖsamiÖ
vlagaliÖtrudÖinÖprizade-
vanje,Ö daÖ bomoÖ dobiliÖ
svojeÖ mesto,Ö kjerÖ seÖ
bomoÖpočutiliÖsprejeteÖ

inÖ slišane,Ö oÖ Ö čemerÖ papežÖ
pravi:Ö »JezusÖ pričakuje,Ö daÖ
seÖ odpovemoÖ temu,Ö daÖ biÖ
seÖ kotÖ posameznikiÖ aliÖ kotÖ
skupnostÖzatekaliÖvÖzavetja,Ö
kiÖ namÖ omogočajoÖ obdrža-
tiÖ varnoÖ razdaljoÖ doÖ jedraÖ
človeškegaÖ trpljenja;Ö najÖ
vstopimoÖ vÖ stikÖ sÖ stvarnimÖ
življenjemÖ drugihÖ inÖ spo-
znamoÖ močÖ nežnosti.Ö ČeÖ
storimoÖ to,Ö boÖ potÖ našegaÖ
življenjaÖresÖčudovita.«Ö

Priložnosti,Ö daÖ glasnoÖ
spregovorimoÖ oÖ svojemÖ tr-
pljenju,ÖneÖkažeÖzamujatiÖaliÖ
celoÖ spregledati.Ö VÖ našemÖ
naroduÖseÖnaÖvečÖpodročjihÖ
vršijoÖprizadevanjaÖzaÖspra-
vo.Ö VključevanjeÖ razveza-
nihÖvÖskupnostÖ jeÖzagotovoÖ
velikÖkorak,ÖkiÖnamÖnalaga,Ö
daÖ prenehamoÖ obtoževatiÖ
druge,Ö sajÖ vrednoteÖ teme-
ljijoÖnaÖkonkretnihÖdejanjih.Ö
ZaÖvse,ÖkarÖjeÖpredÖnami,ÖniÖ
recepta,ÖjeÖleÖpot,ÖkiÖvodiÖdoÖ
nujneÖsprave,ÖčeÖželimo,ÖdaÖ
seÖ nasÖ dotakneÖ JezusovoÖ
usmiljenje,ÖsajÖBogaÖneÖmo-
remoÖ goljufatiÖ inÖ seÖ
predÖnjimÖpretvarja-
ti.ÖZaÖtoÖsoÖpotrebniÖ
volja,Ö pogumÖ inÖ vztrajnost,Ö
kiÖ paÖ brezÖ molitveÖ inÖ sv.Ö
DuhaÖhitroÖponiknejo.ÖSpre-
membo,ÖkiÖvodiÖvÖnapredek,Ö
lahkoÖnaredimoÖleÖpriÖsebi,Ö
karÖ jeÖ glavnoÖ sporočiloÖ zaÖ
razporočeneÖ vÖ posinodalniÖ
spodbudi.

Metoda Gradišek
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SIMFONIČNI ORKESTER CANTABILE PONOVNO NA ODRU 
GALLUSOVE DVORANE CANKARJEVEGA DOMA V LJUBLJANI

likÖprispevekÖdodalÖtudiÖ
40Ö članskiÖ GalaÖ zbor,Ö kiÖ
gaÖ jeÖ uspešnoÖ vodilaÖ
KlementinaÖTominšek.

KoncertaÖ soÖ prekoÖ
zgodbÖ povezovaliÖ radij-
skiÖ napovedovalciÖ Ma-
tejaÖFeltrinÖNovljan,ÖJožeÖ
Bartol,ÖBlažÖLesnik,ÖMa-
tjažÖMerljakÖinÖgledališkiÖ
igralecÖPavleÖRavnohrib.

VsakoletniÖ koncertÖ
RadiaÖ OgnjiščeÖ povezu-
jeÖ mnogeÖ ljudi,Ö odÖ zve-
stihÖposlušalcev,Öglasbe-
nihÖ ustvarjalcevÖ prekoÖ
radijskihÖsodelavcevÖdoÖ
pomembnejšihÖ cerkve-
nihÖ osebnosti.Ö OrkesterÖ
CantabileÖ siÖ sÖ takšnimÖ
sodelovanjemÖ širiÖ svojÖ
krogÖposlušalcev.ÖSedežiÖ

njihovegaÖ naslednjegaÖ
koncertaÖ seÖ namrečÖ
žeÖ polnijo.Ö NaÖ božičniÖ
večer,Ö 25.Ö 12.Ö 2016,Ö obÖ
19.30ÖbodoÖvÖGallusoviÖ
dvoraniÖ CankarjevegaÖ
domaÖ zaigraliÖ skupajÖ
zÖ MePZÖ LjubljanskiÖ
MadrigalistiÖ inÖ MePZÖ
AdoramusÖ LogatecÖ terÖ
zÖ drugimiÖ priznanimiÖ
inÖ poznanimiÖ solitsi,Ö
kotÖ soÖ JanezÖ Lotrič,Ö
MojcaÖ Bitenc,Ö TinaÖ
Drole,Ö DomenÖ Križaj,Ö
MancaÖ RupnikÖ inÖ Jer-
nejÖGantar.ÖBožičÖvÖLju-
bljaniÖ bodoÖ popestrileÖ
baletneÖplesalkeÖKGBLÖ
Ljubljana,Ö pritrkovalciÖ
zÖBrezoviceÖ inÖpastirciÖ
izÖDrežnice.Ö

Lucija Treven

TokratÖ soÖ navdušiliÖ
naÖ galaÖ koncertuÖ RadiaÖ
Ognjišče,ÖinÖtoÖkarÖdvakrat,Ö
sajÖstaÖseÖvÖGallusoviÖdvo-
raniÖ CankarjevegaÖ domaÖ
20.Ö 11.Ö 2016Ö zvrstilaÖ dvaÖ
koncertaÖ obÖ 22.Ö obletniciÖ
RadiaÖOgnjišče,ÖkiÖstaÖbilaÖ
obaÖrazprodana.

PravÖ zaÖ toÖ posebnoÖ
priložnostÖ jeÖ petÖ aranžer-
jev,Ö SlavkoÖ AvsenikÖ ml.,Ö
GašperÖ Jereb,Ö MatijaÖ Kre-
čičÖterÖNadaÖinÖDečoÖŽgur,Ö
poskrbelo,ÖdaÖsoÖseÖstarej-
še,ÖaÖzeloÖznaneÖcerkveneÖ
pesmiÖ inÖ popevkeÖ zazve-
neleÖ naÖ nov,Ö svežÖ način.Ö
IzvajaliÖsoÖjihÖsolistiÖzÖgalaÖ
zborom,Ö spremljaliÖ paÖ soÖ
jihÖsimfonikiÖorkestraÖCan-
tabileÖzÖdirigentomÖMarja-
nomÖGrdadolnikom.ÖÖ

ZÖorkestromÖsoÖtokratÖ
zapeliÖ MarjanÖ Bunič,Ö p.Ö
JanezÖFerlež,ÖPetraÖStopar,Ö
IvaÖStanič,ÖTomažÖKrt,ÖLeaÖ
Likar,Ö LeaÖ BarthaÖ PesekÖ sÖ
skupinoÖ AlfaÖ inÖ Omega,Ö
TadejÖSadar,Ö IrenaÖVididc,Ö
IrenaÖ YebuahÖ Tiran,Ö An-
drejÖJerman,ÖIvanÖHudnik,Ö
MetodÖPalčič,ÖJureÖinÖUršaÖ
Sešek,Ö VokalnaÖ skupinaÖ
Gloria,Ö Kvatropirci,Ö Mo-
drijani,ÖM.J.A.VÖinÖnadškofÖ
AlojzijÖUran,ÖkiÖjeÖnastopilÖ
kotÖ glasbenoÖ preseneče-
nje.Ö NenazadnjeÖ paÖ jeÖ ve-
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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.

Božič sodi med največje praznike v našem okolju. Sporočilo o rojstvu Jezusa v Betlehemu odmeva še danes in 
ljudi nagovarja z upanjem. Božič povezuje generacije, družine, posameznike. Božič v Ljubljani temelji na 
slovenskem izročilu tega praznika. Zato ga bodo simbolično začeli in končali zvonovi. Ob uverturi k prvi sklad-
bi bodo vabili poslušalce, naj prisluhnejo sporočilu in ob zaključku kot odzven veselja tega prenašali v nov dan.

Vstopnice: 12 EUR,15 EUR, 18 EUR

Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD (podhod Maximarketa). T 01 24 17 299, 24 17 300  
E: vstopnice@cd-cc.si 

Nakup vstopnic je mogoč tudi pri pooblaščenih prodajalcih (Petrol, mojekarte.si idr.) in pri nastopajočih:  
Simfonični orkester Cantabile, tel. 040 321 190 (Krista).


