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Štirideset
dni
postnega časa, ki ga
začenjamo, nas bo pripravilo na praznovanje
velike noči, Kristusovega vstajenja. Poslušanje Božje besede, spreobrnjenje ter izpoved
grehov v zakramentu
svete spovedi, sprava
z Bogom in ljudmi, pokora, molitev, post in
miloščina – vse to nam
bo pomagalo, da bi videli, kako smo slabotni
in potrebujemo Božjega usmiljenja. Postni
čas, ki ga živimo, nas
dan za dnem v duhu
pokore in razmišljanja
o Jezusovem pasijonu
pripravlja, da bi z vero
vstopili v skrivnost Kristusove smrti in vstajenja. Štiridesetdnevni
post začenjamo z obredom pepelenja, ki je od
prvih stoletij Cerkve
naprej pomenil sprejetje pokore, priznanje
svojih grehov in življenje v ponižnosti. Post
pomeni tudi odpoved
hrani (meso) in pijači
(alkohol),
odpoved
temu, kar je udobno,
solidarnost s trpečimi

in potrebnimi pomoči.
Vstopiti v post pomeni
vstopiti v duhovni boj
z našim sovražnikom,
ki je zli duh in ga imenujemo hudič ali satan.
Zato potrebujemo močno orožje, ki je molitev,
post in delitev miloščine. V tem kontekstu
je na poseben način
aktualno Jezusovo povabilo »vzemi svoj križ
in hodi za menoj«(Lk
9,23). Križ, čeprav je
lahko zelo težak, ne
pomeni hude nesreče,
ki se nam je zgodila,
ampak je priložnost,
da bi vstopili na pot z
Jezusom. Na tej poti
nam bo Kristus pomagal v boju z grehom in
hudičem. Jezusov križev pot nam kaže, kako
je mogoče premagati
sovraštvo z ljubeznijo,
sodbe z odpuščanjem
in sebičnost z darovanjem. Na ta način nam
post pomaga, da bi se
naslonili na Kristusa in
z Njim prišli do slave
vstajenja. Vsem želim
blagoslovljen
postni
čas.
Kaplan Rafael
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POSLANICA SVETEGA OČETA FRANČIŠKA
ZA POSTNI ČAS 2017
1. Drugi je dar

Božja beseda je
dar. Drugi je dar.
Dragi bratje in sestre, postni čas je nov
začetek, pot, ki vodi h
gotovemu cilju:   k velikonočnemu vstajenju,
h Kristusovi zmagi nad
smrtjo. Ta čas nas odločno poziva k spreobrnjenju. Kristjan je poklican vrniti se k Bogu »z
vsem svojim srcem« (Jl
2,12), naj se ne zadovolji s povprečnostjo temveč raste v prijateljstvu
z Gospodom. Jezus je
zvesti prijatelj, ki nas nikoli ne zapusti. Tudi ko
grešimo, potrpežljivo
čaka na našo vrnitev k
Njemu; s tem razodeva,
da nam je pripravljen
odpuščati (prim. Homilija, 8. januar 2016).
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Postni čas je ugoden trenutek za poglabljanje duhovnega
življenja po sredstvih
posvečevanja, ki nam
jih ponuja Cerkev: post,
molitev in miloščina.
Temelj vsega je Božja
Beseda; ki smo jo v
tem času povabljeni še
bolj vztrajno poslušati
in meditirati. Zdaj bi
rad razmišljal o priliki
o bogatašu in ubogem
Lazarju (prim. Lk 16,19–
31). Pustimo, da nas
navdihne ta pomenljiv
odlomek, saj nam ponuja ključ za razumevanje, kako delovati, da bi
dosegli resnično srečo
in večno življenje, saj
nas spodbuja k iskrenemu spreobrnjenju.

Na začetku prilika
predstavi oba glavna
lika, le da je revež opisan podrobneje. Nahaja se v brezupnem
stanju in nima moči, da
bi vstal. Leži pri vratih
bogataša ter se hrani z
drobtinicami, ki padajo
z njegove mize. Po telesu ima polno ran. Psi
prihajajo k njemu in
mu ližejo rane (prim.
v. 20–21). Prizor je torej
temačen. Mož je zapuščen in ponižan.
Pravzaprav je še
bolj dramatično, če
upoštevamo dejstvo,
da je možu ime Lazar:
njegovo ime veliko
obljublja, ker v dobesednem prevodu pomeni
Bog pomaga. Zato ta
osebnost ni brezimna.
Njegove poteze so jasno orisane in prikazan je kot posameznik
z lastno zgodovino.
Čeprav je za bogataša
dobesedno neviden,
postane za nas znan in
skoraj domač, saj postane obličje in kot tak
je dar, neprecenljivo
bogastvo, od Boga ho-
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teno in ljubljeno bitje,
ki se ga On spominja,
čeprav je zaradi svojega stanja človeški izmeček (prim. Homilija,
8. januar 2016).
Lazar nas uči, da
je drugi dar. Pravi odnos do ljudi je v hvaležnem prepoznavanju
njihove vrednosti. Niti
revež pri bogataševih
vratih bogataša ni nadležna nadloga, ampak
klic k spreobrnjenju
in spremembi življenja. Prilika nas najprej
vabi, da odpremo
vrata srca za drugega,
kajti vsaka oseba je
dar, tako naš bližnji
ali neznani siromak.
Postni čas je ugoden
čas za odpiranje vrat
vsakemu, ki je pomoči
potreben ter v prepoznavanju Kristusovega
obličja v njem ali v
njej. Vsakdo od nas
jih sreča na svoji poti.
Vsako življenje, ki nam
pride naproti, je dar in
si zasluži biti sprejeto,
spoštovano in ljubljeno. Božja Beseda nam
pomaga odpreti oči,
da sprejemamo življenje ter ga ljubimo, še
zlasti ko je to šibko. To

bomo lahko storili le,
če bomo resno vzeli
tudi, kar nam evangelij
razodeva o bogatašu.

2. Greh nas
zaslepi
Prilika nato neizprosno opiše nasprotja
v katerih se je znašel
bogataš (prim. v. 19).
Za razliko od ubogega Lazarja ta lik nima
imena; je le 'bogataš'.
Svoje bogastvo razkazuje s pretirano razkošnimi in dragocenimi
oblačili, s katerimi se
oblači. Škrlatna oblačila so bila še dražja od
srebra in zlata, zato so
bila pridržana le božanstvom (prim. Jer 10,9)
in kraljem (Sod 8, 26),
medtem ko je izbrana
tkanina človeku nudila skorajda sakralnost.
Bogastvo tega človeka
je bilo torej pretirano,
tudi zaradi tega, ker
se je z njim navade iz
razkazoval vsak dan:
»Dan na dan [se je]
sijajno gostil« (v. 19).
V njem vidimo dramatično pokvarjenost greha, ki napreduje v treh

stopnjah: ljubezen do
denarja, nečimrnost in
napuh (prim. Homilija,
20. september 2013).
Apostol
Pavel
pravi, da je »korenina
vsega zla namreč pohlep po denarju« (1
Tim 6,10), ki je glavni
razlog za pokvarjenost
ter vir zavisti, sporov
in sumničenj. Denar
nam lahko celo tako
zavlada, da postane
tiranski malik (prim.
Veselje evangelija, 55).
Namesto da bi ga imeli
za orodje, ki bi služilo
v službi dobrega in izkazovanje solidarnosti
drugim, lahko nas in
ves svet priklene na
sebično logiko, ki ne
pušča prostora za ljubezen in preprečuje
mir.
Prilika nam tudi
pokaže, da je bogataš
zaradi pohlepa nečimrn. Njegova osebnost
se izraža v njegovem
videzu in v tem, da
drugim kaže, kaj vse si
lahko dovoli. A njegov
videz le zakriva njegovo notranjo praznino.
Njegovo življenje je
ujetnik zunanjega videza, najbolj plehkih in
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bežnih vidikov bivanja
(prim. prav tam, 62).
Najnižja stopnička te moralne pokvarjenosti je napuh.
Bogataš se oblači kot
kralj in ravna kot bog
ter pri tem pozablja,
da je le smrtnik. Za
tiste, ki jih je spridila
ljubezen do bogastva,
ne obstaja nihče drug
kot le oni. Ljudi okrog
sebe ne morejo videti.
Posledica navezanosti
na denar je nekakšna
slepota. Bogataš ne
vidi izstradanega reveža, ki v bolečinah leži
pri njegovih vratih.
Ob upoštevanju
tega dejstva lahko razumemo, zakaj evangelij tako odkrito obsoja ljubezen do denarja:
»Nihče ne more služiti
dvema gospodarjema:
ali bo enega sovražil
in drugega ljubil, ali pa
se bo enega držal in
drugega zaničeval. Ne
morete služiti Bogu in
mamonu« (Mt 6,24).

3. Beseda je dar
Evangeljski
odlomek o bogatašu in
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ubogem Lazarju nas
pripravlja na prihod
velike noči. Bogoslužje pepelnične srede
nas vabi k izkušnji, ki
jo doživi bogataš na
zelo dramatičen način.
Ko duhovnik potrese
pepel na našo glavo,
izgovarja besede: »Pomni, da si prah in da
se v prah povrneš.« Na
koncu sta oba, bogataš
in ubogi Lazar, umrla in
večji del prilike se nato
odvija onkraj. Oba nenadoma spoznata, da
»ničesar namreč nismo
prinesli na svet, zato
tudi ne moremo ničesar odnesti« (1 Tim 6,7).

Bogataš šele v onstranskih mukah prepozna Lazarja. Želi, da
bi revež ublažil njegovo
trpljenje s kapljo vode.
Dejanje, ki ga želi od
Lazarja, je podobno tistemu, ki bi ga bogataš
lahko storil, pa ga nikoli
ni. Abraham mu vsekakor razloži: »Otrok, spomni se, da si v življenju
dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako húdo;
zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš« (v.
25). V onostranstvu se
ponovno vzpostavi nekakšna enakost in zlo v
življenju se uravnovesi
z dobrim.

Tudi naš pogled
se odpre v onkraj, kjer
ima bogataš dolg dialog
z Abrahamom, ki ga naziva 'oče' (Lk 16,24–27),
da tako pokaže svojo
pripadnost
Božjemu
ljudstvu. Ob tej podrobnosti je njegovo življenje videti še toliko bolj
protislovno, kajti do
tega trenutka ni niti z
besedico omenjal svojega odnosa z Bogom.
Pravzaprav v njegovem
življenju ni bilo mesta
za Boga. Bil je sam svoj
bog.

Prilika se nadaljuje in predstavi sporočilo za vse kristjane. Bogataš prosi Abrahama,
naj pošlje Lazarja, da
bi posvaril svoje brate,
ki še živijo, a Abraham
mu odvrne: »Imajo
Mojzesa in preroke, te
naj poslušajo« (v. 29).
Na bogataševo ugovarjanje še doda: »Če ne
poslušajo Mojzesa in
prerokov, se ne bodo
dali prepričati, četudi
kdo vstane od mrtvih«
(v. 31).
Ö
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V ospredje tako pride
bogataševa resnična
težava. V bistvu vseh
njegovih tegob je bilo
dejstvo, da ni prisluhnil
Božji Besedi. To ga je
pripeljalo do tega, da ni
več ljubil Boga in je začel zaničevati svojega
bližnjega. Božja Beseda
živa moč, sposobna
prebuditi spreobrnjenje src ljudi in ponovno
osebo usmeriti k Bogu.
Zapreti svoje srce za
dar Boga, ki nam govori, k temu posledično
sledi, da zapremo srce
za dar brata.
Dragi bratje in sestre, postni čas je ugo-

den čas za obnovitev
srečanja s Kristusom,
ki živi v svoji Besedi,
v zakramentih in v bližnjem. Gospod, ki je
preživel štirideset dni
v puščavi in premagal
prevare
Skušnjavca,
nam kaže pot, po kateri moramo hoditi. Naj
nas Sveti Duh vodi na
resnično pot spreobrnjenja, da bomo znova
odkrili dar Božje Besede, bili očiščeni greha,
ki nas zaslepljuje, in
služili Kristusu, navzočem v pomoči potrebnim bratom in sestram.
Vse vernike pozivam,
naj izrazijo svojo du-

hovno prenovo tudi
tako, da se udeležujejo
postnih pobud, ki jih
spodbujajo mnoge cerkvene organizacije v
različnih delih sveta, in
s tem podprejo kulturo
srečevanja naše ene
same človeške družine.
Molimo drug za drugega, da bi z udeležbo pri
Kristusovi zmagi, znali
odpreti svoja vrata slabotnim in revnim. Tako
bomo lahko v polnosti
živeli velikonočno veselje ter pričevali zanj.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/

ADORAMUSOVIH TRIDESET LET
Nekateri se še
spominjate, kako se je
pred 30. leti prvič oglasil nov mladinski zbor.
Nekateri se morda celo
spominjate, kako ste z
veseljem odkorakali na
1. vajo novega mladinskega pevskega zbora.
Pa nas, Mešani pevski
zbor Adoramus, poglejte zdaj, po 30. letih!
Mnogo članov je zbor

že zapustilo, mnogo pa
nas je tudi takih, ki se
začetkov sploh ne spominjamo, saj se takrat
še nismo rodili.
Ob tako pomembni obletnici smo se odločili, da si zbor zasluži
praznovanje. V soboto, 11. februarja, smo
praznovanje začeli s
slovesno sveto mašo,

s katero smo se Bogu
predvsem s pesmijo
zahvalili za vseh 30
let delovanja, za lepe
in manj lepe trenutke
ter za dirigenta Marjana Grdadolnika, ustanovitelja zbora, ki po
tolikih letih še vedno
ni obupal nad nami.
Geslo svete maše se je
glasilo temu primerno:
»Pojte Gospodu novo
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Foto: Valter Leban

pesem, ker je storil čudovita dela« (Ps 98).
Slovesno mašo je vodil
gospod župnik Janez
Kompare, somaševala
sta gospoda Rafał Andrzej Kędzierski in Robert
Friškovec. MePZ Adoramus je izvedel latinsko
mašo v čast sv. Ceciliji
skladatelja Antona Foersterja, ki je ena prvih
maš, ki jo je zbor izvedel. Mašo so olepšali
še z drugimi skladbami
iz bogate zakladnice
sakralne glasbe.   Zbo-
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ru je ob spremljavi
organistke Mihaele
Kavčič dirigiral Marjan Grdadolnik. Ob tej
posebni priložnosti se
je tudi čutila povezanost zbora z verniki
in podporniki.
Ob koncu sv.
maše se je župnik
Janez Kompare vsem
zahvalil in izrazil veselje, da ima župnija
tako kvaliteten zbor.
Zbora, ki redno
prepeva pri bogosluž-

ju, verjetno ni treba
posebej predstavljati,
pa vendar naj omenim, da se zbor poleg
bogatenja bogoslužja z
bogatim repertoarjem
sakralne glasbe, udeležuje različnih festivalov in tekmovanj po
Sloveniji in tujini. Kar
nekaj skladb je bilo na
teh festivalih izvedenih
prvič, nekatere pa so
bile napisane posebej
za MePZ Adoramus.
Zbor redno sodeluje
pri vokalno-instrumen-
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talnih projektih s Simfoničnim
orkestrom
Cantabile, s svojim
predanim delom pa
pomembno bogati zakladnico slovenskega
zborovskega petja.

in tujini.
Predsednik zbora
Dejan Stojko se je ob
koncu zahvalil vsem
nekdanjim in sedanjim
pevcem za njihovo
predano delo. Kot dodatek je zbor zapel še
Morriconejevo skladbo Nella Fantasia kot
povabilo zvestim poslušalcem na naslednji
koncert, ki ga pripravlja v svojem jubilejnem letu. Koncert in
promocija zgoščenke
gospel in popularne
glasbe bo v soboto, 22.
aprila, v športni dvorani Logatec.

Dirigent Marjan
Grdadolnik
pravi:
»Poleg vseh nagrad
in priznanj, ki smo jih
skupaj dosegli, čeprav
niso bili naša prioriteta, je zame največje
priznanje to, da še vedno z velikim zanosom
skupaj ustvarjamo, načrtujemo nove projekte in prepevamo Bogu
v čast.«

Foto: Valter Leban

Po sveti maši je
sledil krajši koncert
Marijinih skladb ob
prazniku Lurške Matere Božje. Slišali smo
skladbe Ave Maria
de Lourdes, kjer je
solistični del odlično
odpel Beno Možina,
Marija, če gledam tvoj
mili obraz ob orgelski
spremljavi zanesljive
Mihaele Kavčič, ki je
Adoramusova zvesta
organistka od samega
začetka, Presveta mati
poljskega skladatelja
Mikolaja Goreckega, ki
je zaradi svoje veličine
in intimnega vzdušja
privabila marsikatero
solzo. Koncert se je
pomenljivo zaključil
s skladbo Laudate
Dominum
(Hvalite
Gospoda), ki ga je s
solom polepšala Ana
Skvarča. Skladbo je
napisal dirigent Marjan
Grdadolnik ob 15. letnici zbora in jo izvajajo
mnogi zbori v Sloveniji

Lucica Treven
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RIBNIŠKI PASIJON 2017 - BODITE POGUMNI!
»Ne bojte se, otroci
moji. Ne bojte se Očeta,
ne bojte se mojega Sina
in ne bojte se Svetega
Duha, ki sedaj prihaja
na vse vas. Ne bojte se,
veselite se!« S temi besedami Marija, Jezusova in
naša mati, spodbuja in
hrabri apostole, ki so na
binkoštni praznik zbrani skupaj in se nad njih
razlijejo darovi Svetega
Duha.
Z istimi besedami
nagovarja danes tudi
nas, naj se ne bojimo
pokazati vere v Jezusa
Kristusa, naj se ne bojimo biti Njegovi apostoli
veselja in miru, naj se
ne bojimo svetu prinesti
radostne novice.
To je glavni poudarek že 11. Ribniškega
pasijona, ki letos prvič
gostuje tudi v Logatcu.
Ustvarjalci pasijona se
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že več mesecev pripravljamo, da bomo lahko v
mesecu aprilu med vas ponesli prenovljeno in
osveženo zgodbo Jezusovega delovanja, trpljenja in vstajenja, ki jo zapečati prihod Svetega
Duha. Nove scene, novi obrazi, nova glasba
izpod rok domačina Nejca Podobnika, … Veliko
razlogov, da ponovno napolnite športno dvorano.
Več kot 170 prostovoljcev bo veselo novico Ribniškega pasijona razširjalo na naslednjih
koncih:

• v soboto, 1. aprila, ob 19h Ö
v športni dvorani Velike Lašče
• v soboto, 8. aprila, ob 19h Ö
v športni dvorani Logatec
• v ponedeljek, 17. aprila, ob 19h
v športnem centru Ribnica
• v četrtek, 27. aprila, ob 19h
v športni dvorani Polzela
Bodite pogumni in pridite! Bodite pogumni in povabite s seboj še koga!
Koordinatorji RiP 2017

FARNI LIST
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POLEPŠAJMO SI PRAZNIK VELIKE NOČI
Lanska razstava
jaslic v Domu Marije
in Marte je bila lepo
obiskovana. Tudi ob
praznovanju letošnje
velike noči bomo pripravili razstavo velikonočnih
simbolov.
Razstavili naj bi se:
pirhi, butare, voščilnice, otroci risbice in
še ostali aranžmaji, ki
spadajo k temu prazniku.
Vabljeni ste k sodelovanju vsi, ki bi to
želeli in ki radi ustvarjate. Izdelki se bodo
razstavili v Domu Marije in Marte, otvoritev
razstave pa bo 8. aprila
ob 17. uri.
Več ko bo razstavljavcev, lepša bo razstava, zato še enkrat
vsi lepo vabljeni k sodelovanju.
Kati D.
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V sklopu Nikolajevih srečanj
Vas župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

SKOZI OGENJ IN VIHARJE AMORIS LAETITIA
v četrtek, 23. marca, ob 19.30 uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.
Predaval bo

Igor Dolinšek, župnik

»Amoris laetitia« (»Radost ljubezni«), posinodalna apostolska spodbuda o ljubezni
v družini vsebuje sadove obeh sinod o družini, ki jih je sklical papež Frančišek leta 2014
in 2015. Apostolska spodbuda  v marsičem preseneča. Njena tematika zelo »prizemljeno«
zazna sedanje stanje družine, ki je zelo zapleteno in zato potrebuje   poglobitev. Papež
vabi k spremljanju in vodenju vsakega posameznega zakonskega para. Še prav posebno
»občutljivo« pa je osmo poglavje, ki predstavlja povabilo k usmiljenju in pastoralnemu
razločevanju glede situacij, ki niso popolnoma v skladu s tem, kar predlaga Gospod. Papež
pri opisu tega uporablja tri zelo pomembne glagole: spremljati, razločevati in vključevati,
ki so temeljnega pomena pri soočanju z zapletenimi in neregularnimi stanji krhkosti. Papež
tu predstavi nujnost pastoralne postopnosti, pomembnost razločevanja, norme in olajševalne okoliščine pri pastoralnem razločevanju in na koncu predstavi to, kar on definira kot
'logiko pastoralnega usmiljenja'.
Že samo te navedene iztočnice iz Amoris laetitia povzročajo prenekatere vihrave
pomisleke, vznemirjajo, opogumljajo in vzpodbujajo prenekatera upanja s področja družinskega in zakonskega življenja in ne nazadnje osveženega umeščanja v življenje žive
Cerkve.
Predavatelj Igor Dolinšek, koseški župnik, voditelj Pastoralne službe nadškofije Ljubljana. Rad med ljudmi, ki so mu zaupani. Žal prevečkrat od doma, čeprav rad na poti.
Vesel malih izpolnitev in uspehov drugih. Prej perfekcionist kot ne.

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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VPIS OTROK V MIKLAVŽEV VRTEC IN DAN ODPRTIH VRAT
Spoštovani starši, dragi otroci!

Vabimo vas k vpisu otrok v Miklavžev vrtec za vrtčevsko leto 2017/18
Vpis otrok bo potekal do 15. aprila 2017 oz. do zapolnitve mest. Vlogo
za vpis lahko pošljete po pošti ali pa se osebno zglasite pri vodji vrtca.
Hkrati pa vas vabimo na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v torek, 7. marca
in sredo, 8. marca 2017 od 9.00 do 11.00, v prostorih Miklavževega vrtca
(Šolska pot 1, Logatec), www.miklavzev-vrtec.si. Ö
Odgovorili bomo na vaša vprašanja in vam predstavili potek dneva v
vrtcu. Otroci boste lahko spoznali nove prijatelje, se igrali in ustvarjali. Na
dan odprtih vrat ste vabljeni VSI, še posebej tisti, ki ste vpisali otroka v
naš vrtec ali pa si to želite.  Ö
Za lažjo organizacijo, vas prosimo, da svojo udeležbo na dnevu odprtih
vrat sporočite na telefonsko številko: 01 7509-440,  030-299-618 ali Ö
e-naslov: miklavz1994@gmail.com Ö
V pričakovanju, da se vidimo, vas lepo pozdravljamo.
Vodja vrtca Ljiljana Gomerčič, prof.
in vzgojiteljice Miklavževega vrtca

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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