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ÖÖ VELIKONOČNO VOŠČILO

ÖÖ GOSPODOVO VSTAJENJE

ÖÖ INTERVJU

ÖÖ KRIŽEV POT

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 37, št. 3 
APRIL 2017

JEZUS KRISTUS JE VSTAL OD MRTVIH 
IN ŽIVI MED NAMI.  ALELUJA!

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

VeselimoÖ se,Ö kerÖ
imamoÖ mogočnegaÖ
Zveličarja,Ö kiÖ nasÖ vodiÖ
inÖkrepiÖnaÖpotiÖvÖveč-
noÖ življenje.Ö NjegovoÖ
trpljenje,Ö smrtÖ naÖ kri-
žuÖ inÖvstajenjeÖnamÖ jeÖ
odprloÖ nebesa.Ö NismoÖ
samiÖnaÖživljenjskiÖpoti,Ö
kerÖjeÖvstaliÖOdrešenikÖ
zÖnamiÖvseÖdniÖdoÖkon-
caÖsvetaÖ(MtÖ28,20).ÖZaÖ
velikoÖnočÖVamÖprisrč-
noÖ želiva,Ö daÖ biÖ vstaliÖ
JezusÖ KristusÖ prineselÖ
mirÖ inÖ veseljeÖ vÖ vašeÖ
družine.ÖNajÖznamenjeÖ
praznegaÖ grobaÖ napol-

niÖ vašaÖ srcaÖ prepri-
čanjem,Ö daÖ jeÖ KristusÖ
premagalÖ smrt,Ö grehÖ
inÖ zloÖ inÖ siÖ želiÖ živetiÖ
medÖnamiÖinÖvÖnas.ÖNajÖ
srečanjeÖ zÖ vstalimÖ Je-
zusomÖspreminjaÖnašaÖ
srcaÖvÖgorečaÖplamenaÖ
ljubezniÖinÖhvaležnosti,Ö
daÖbiÖzÖveseljemÖvzkli-
kniliÖ »aleluja«Ö inÖ tudiÖzÖ
drugimiÖ deliliÖ veliko-
nočnoÖ radost.Ö NajÖ VasÖ
BogÖobilnoÖblagoslovi.

Kaplan Rafael in 
župnik Janez
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VELIKONOČNO VOŠČILO NADŠKOFA STANISLAVA ZORETA

SpoštovaniÖ bratjeÖ
inÖsestre,

velikonočnoÖ jutroÖ
seÖ začneÖ sÖ prizoromÖ
žena,ÖkiÖhitijoÖkÖJezuso-
vemuÖgrobu,ÖdaÖbiÖma-
zilileÖ njegovoÖ truplo,Ö
sajÖzaÖtoÖdejanjeÖnaÖve-
likiÖpetekÖzaradiÖbližineÖ
sobotnegaÖ praznikaÖ niÖ
biloÖ časa.Ö SkrbeloÖ jihÖ
je,ÖkajÖboÖsÖkamnom,ÖkiÖ
jeÖzapiralÖvhodÖvÖgrob.Ö
KdoÖjimÖgaÖboÖodvalil?Ö
ZavedaleÖ soÖ se,Ö daÖ jeÖ
zanjeÖpretežak.

KoÖpaÖsoÖprišleÖdoÖ
groba,ÖjeÖbilÖkamenÖod-
valjen.Ö IzkazaloÖ seÖ je,Ö
daÖ jeÖ bilaÖ njihovaÖ naj-
večjaÖskrbÖprazna.ÖSve-
tiÖPeterÖKrizologÖpravi,Ö
daÖ seÖ jeÖ angelÖ spustilÖ

inÖ odvalilÖ kamen.Ö NiÖ
odvalilÖkamnaÖzato,ÖdaÖ
biÖ omogočilÖ prehodÖ
Gospodu,ÖkiÖjeÖšelÖven,Ö
ampakÖ daÖ biÖ pokazalÖ
svetu,ÖdaÖjeÖGospodÖžeÖ
vstal.Ö OdvalilÖ gaÖ jeÖ za-
radiÖvere,ÖkajtiÖvÖdrugoÖ
smerÖjeÖbilÖzavaljenÖza-
radiÖnevere.

OdvaljenegaÖ ka-
mnaÖniÖpotrebovalÖKri-
stusÖ zaradiÖ vstajenja,Ö
ampakÖgaÖpotrebujemoÖ
mi,Ö daÖ spoznamo,Ö daÖ
smrtÖ inÖ grobÖ nistaÖ večÖ
zadnjaÖ besedaÖ biva-
nja.ÖNobenÖgrobÖniÖvečÖ
zaprt.Ö KamenÖ neÖ ločiÖ
večÖ življenjaÖ inÖ smrti.Ö
PrazenÖ grobÖ inÖ odva-
ljenÖ kamenÖ namÖ omo-
gočata,Ö daÖ seÖ ozremoÖ
kÖvstajenjuÖinÖživljenju.

OnÖpa,ÖkiÖ jeÖvstal,Ö
nasÖ pozdravlja,Ö kakorÖ
jeÖ pozdravilÖ učenceÖ vÖ
večeruÖ tistegaÖ dneva:Ö
»MirÖ vamÖ bodi.«Ö PredÖ
nasÖneÖprihajaÖzÖočitkiÖ
zaradiÖ našihÖ slabosti,Ö
padcev,Ö grehov,Ö zataji-
tev.ÖVseÖ toÖ jeÖneselÖnaÖ
križÖinÖpoveličaneÖraneÖ
govorijoÖ oÖ močiÖ ljube-
zniÖinÖodpuščanja.

NajÖ pozdravÖ vsta-
legaÖ JezusaÖ dosežeÖ
tudiÖvseÖtiste,ÖkiÖmorajoÖ
takoÖ aliÖ drugačeÖ nositiÖ
križ,Ö doživljatiÖ prezirÖ
inÖzasramovanje,ÖkiÖsoÖ
prikrajšaniÖ zaÖ pravicoÖ
inÖresnico.ÖMirÖvsemÖti-
stim,ÖkiÖtrpijoÖzaradiÖbo-
lezni,ÖkrivicÖinÖteptanjaÖ
človekovegaÖ dostojan-
stva.Ö MirÖ vsemÖ tistim,Ö
kiÖobupujejoÖnadÖsebojÖ
inÖ nadÖ svojimiÖ grehi.Ö
MirÖtudiÖvsemÖtistim,ÖkiÖ
povzročajoÖ krivicoÖ inÖ
teptajoÖdostojanstvo.

NajÖ JezusovoÖ
vstajenjeÖ vÖ nasÖ prebu-
diÖveseljeÖdoÖživljenjaÖzÖ
njim,ÖkiÖ jeÖvstajenjeÖ inÖ
življenje.ÖVsemÖvoščimÖ
blagoslovljenoÖ velikoÖ
noč.

Msgr. Stanislav Zore 
OFM ljubljanski 

nadškof metropolit
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VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

VelikaÖ nočÖ jeÖ naj-
pomembnejšiÖ krščan-
skiÖpraznik,ÖkerÖtaÖdanÖ
praznujemoÖ največjiÖ
čudežÖ inÖ temeljÖ našeÖ
vere,Ö kiÖ jeÖ vstajenjeÖ
JezusaÖ KristusaÖ odÖ
mrtvih.Ö LetosÖ bomoÖ
velikoÖ nočÖ obhajaliÖ 5.Ö
aprila.

NaÖzačetkuÖjeÖbiloÖ
velikonočnoÖ izkustvoÖ
izkustvoÖ srečanja:Ö raz-
kropljenimÖ inÖ prestra-
šenimÖ učencemÖ veli-
kegaÖ petkaÖ seÖ prikažeÖ
JezusÖ kotÖ živÖ (prim.Ö
ApdÖ 1,3).Ö Grob,Ö krajÖ
smrti,Ö zÖ vstajenjemÖ
postaneÖkrajÖupanja;ÖniÖ
večÖ prostor,Ö okrogÖ ka-
teregaÖbiÖseÖzbirali,Öam-
pakÖkraj,ÖnaÖkateremÖseÖ
vseÖšeleÖzačenja.ÖJezusÖ
KristusÖnasÖjeÖsÖsvojimÖ
trpljenjemÖ inÖ smrtjoÖ
odrešil,Ö karÖ pomeni,Ö
daÖ grehÖ inÖ smrtÖ nima-
taÖzadnjeÖ inÖdokončneÖ
besedeÖvÖnašemÖživlje-
nju,Ö ampakÖ namÖ jeÖ Je-
zusÖodprlÖpotÖvÖvečnoÖ
življenje.Ö OdrešenjeÖ
odpiraÖmožnostÖzaÖure-
sničitevÖ posamezniko-
veÖ osebneÖ svobode,Ö sÖ
pomočjoÖ katereÖ lahkoÖ
človekÖ vÖ polnostiÖ živiÖ
prejeteÖ talenteÖ terÖ do-

kazuje,Ö daÖ jeÖ življenjeÖ
zÖBogomÖmočnejšeÖodÖ
smrti.

JezusÖjeÖvÖsvojemÖ
zemeljskemÖ življenjuÖ
večkratÖ napovedalÖ
svojoÖsmrtÖinÖvstajenjeÖ
odÖmrtvih,ÖkiÖboÖpome-
nilaÖ osvoboditevÖ odÖ
brezupnegaÖ položajaÖ
človekaÖ vÖ končnemÖ
zemeljskemÖ življenju.Ö
JezusovaÖ obuditevÖ odÖ
mrtvihÖ opredeliÖ zgo-
dovinoÖsvetaÖkotÖposle-
dnjoÖzgodovino,ÖkiÖskri-
vaÖvÖsebiÖpričakovanjeÖ
novegaÖ stvarstva.Ö Kri-
stusÖvstaneÖinÖzavzameÖ
dejavenÖodnosÖdoÖsvo-
jeÖzgodovineÖinÖzgodo-
vineÖtistih,ÖzaÖkatereÖseÖ
jeÖ darovalÖ vÖ smrt.Ö Ve-
likonočniÖ dogodekÖ jeÖ
zmagoslavjeÖ svobode,Ö
milostiÖinÖljubezni.

KristjaniÖ veruje-
moÖ vÖ JezusovoÖ vsta-
jenjeÖ zaradiÖ pričevanjÖ
oseb,ÖkiÖseÖjimÖjeÖJezusÖ
prikazalÖ poÖ vstajenjuÖ
inÖ jimÖ zÖ očitnimiÖ zna-
menjiÖdokazalÖsvojoÖis-
tovetnost.Ö DvaÖ učencaÖ
naÖpotiÖvÖEmavsÖstaÖgaÖ
prepoznalaÖ poÖ lomlje-
njuÖ kruhaÖ (prim.Ö LkÖ
24,13–35).

SkrivnostÖ vstaje-
njaÖ lahkoÖ razumemoÖ
samoÖ vÖ močiÖ vere,Ö kiÖ
jeÖ presežniÖ BožjiÖ dar.Ö
ČepravÖkÖrazumevanjuÖ
verskeÖ resniceÖ pripo-
morejoÖ številniÖ mate-
rialniÖ dokazi,Ö jeÖ veraÖ
vÖ KristusovoÖ vstajenjeÖ
sadÖ vzgojeÖ inÖ osebneÖ
duhovneÖpoti.ÖPoÖstaro-
davniÖslovenskiÖnavadiÖ
poÖ župnijahÖ potekajoÖ
vstajenjskeÖprocesijeÖzÖ
NajsvetejšimÖ vÖ različ-
nihÖoblikahÖvÖjutranjihÖ
urah.

ALELUJA

VelikaÖnočÖ jeÖpra-
znikÖveseljaÖ inÖupanja.Ö
VeseljeÖkristjaniÖizraža-
moÖzÖvzklikomÖaleluja,Ö
kiÖ izhajaÖ izÖ hebrejskihÖ
besedÖ halleluÖ inÖ Yah,Ö
karÖ pomeni:Ö slaviteÖ
Jahveja,Ö toÖ jeÖ Boga.Ö
AlelujoÖ pojemoÖ predÖ
evangelijem,ÖkiÖjeÖvese-
loÖ oznanilo.Ö AlelujaÖ jeÖ
starÖ bogoslužniÖ vzklikÖ
vÖčastÖinÖhvaloÖJahveju,Ö
kiÖ seÖ pogostoÖ nahajaÖ
naÖzačetkuÖinÖnaÖkoncuÖ
psalmov.
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VeseljeÖ obÖ velikiÖ
nočiÖ jeÖ težkoÖ izrazitiÖ
zÖ enoÖ samoÖ besedo,Ö
zatoÖ seÖ besedaÖ alelujaÖ
večkratÖ ponavljaÖ kotÖ
refren.Ö PredÖ največjimÖ
JezusovimÖ čudežem,Ö
vstajenjemÖ odÖ mrtvih,Ö
človeškeÖbesedeÖneÖza-
doščajo.Ö PetjeÖ alelujeÖ
jeÖ podobnoÖ vriskanjuÖ
planincaÖ vÖ gorah,Ö kiÖ
seÖ naÖ takÖ načinÖ veseliÖ
čudovitegaÖ sončnegaÖ
vzhoda.Ö ObčutijÖ srcaÖ
neÖ izpoveÖzÖbesedami,Ö

ampakÖ jihÖ izraziÖ zÖ vri-
skanjem.Ö PodobnoÖ seÖ
zgodiÖkristjanu:ÖobÖpo-
gleduÖnaÖSonceÖ–ÖJezu-
saÖKristusa,ÖkiÖjeÖvzšloÖ
nadÖtemoÖvelikegaÖpet-
ka,ÖneÖnajdeÖpravihÖbe-
sed.Ö OstaneÖ muÖ samoÖ
jecljajoča,Ö začudena,Ö
veselaÖaleluja.

StaroÖ imeÖ zaÖ veli-
koÖnočÖjeÖpasha,ÖkiÖpo-
meniÖ prehodÖ vÖ BožjeÖ
mesto,Ö naÖ čigarÖ ulicahÖ
seÖ pojeÖ alelujaÖ (prim.Ö

TobÖ 13,18).Ö PrideÖ ura,Ö
koÖ boÖ tudiÖ vÖ temineÖ
našegaÖ življenjaÖ posi-
jaloÖ neminljivoÖ sonceÖ
inÖ bomoÖ peliÖ večnoÖ
alelujo.

Vir: http://katoliska-
-cerkev.si/simboli-
-svetega-tridnevja
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RIBNIŠKI PASIJON: BODITE POGUMNI! 

Intervju s 
Heleno Ilc

VÖ mesecuÖ apriluÖ
bodoÖ zagnaniÖ ustvar-
jalciÖ RibniškegaÖ pasi-
jonaÖ pripraviliÖ žeÖ 11.Ö
zaporednoÖ gledališko-
-glasbenoÖ uprizoritevÖ
KristusovegaÖ trpljenja.Ö
OÖ tem,Ö kakoÖ potekajoÖ
priprave,Ö kolikoÖ delaÖ
inÖ trudaÖ jeÖ vloženegaÖ
vÖustvarjanjeÖpasijona,Ö
kdoÖ soÖ njegoviÖ ustvar-
jalciÖ inÖ šeÖ oÖ marsičemÖ
drugemÖ smoÖ seÖ pogo-
varjaliÖ sÖ HelenoÖ Ilc,Ö
koordinatorkoÖ priÖ Rib-
niškemÖpasijonu.Ö

Pozdravljeni! 
Najprej nam prosim 
zaupajte, kako je sesta-
vljena koordinatorska 
ekipa in kakšna je vaša 
vloga/naloga pri Ribni-
škem pasijonu.

KoordinatorskoÖ
ekipoÖ sestavljaÖ 10Ö
prostovoljcev,Ö kiÖ siÖ
naÖ začetkuÖ razdelimoÖ
področjaÖ delaÖ (glas-
ba,Ö scenarijÖ inÖ režija,Ö
scenskaÖ ekipa,Ö šivilje,Ö
branjevke,Ö odnosiÖ zÖ
javnostmi),Ö natoÖ paÖ
vsakÖodÖnasÖvodiÖsvojoÖ

skupino.Ö TakoÖ seÖ poÖ
delčkihÖsestavljaÖtaÖve-
likiÖ projekt.Ö SamaÖ semÖ
vodjaÖ projekta,Ö karÖ
pomeni,ÖdaÖpovezujemÖ
vseÖ teÖ deleÖ vÖ celoto,Ö
daÖ skrbimÖ zaÖ pretokÖ
informacijÖ inÖ urejamÖ
birokratskeÖzadeve.

Ali sodelujete pri 
Ribniškem pasijonu že 
od vsega začetka? Je 
vaša vloga še vedno 
ista?

Drži,Ö daÖ priÖ pasi-
jonuÖ sodelujemÖ odÖ sa-
megaÖzačetka.ÖVsaÖletaÖ
semÖdelÖožjeÖkoordina-
torskeÖekipe:ÖprvaÖ letaÖ
semÖ skrbelaÖ zaÖ scen-
skoÖekipo,ÖkasnejeÖsemÖ
bilaÖzadolženaÖzaÖstikeÖ
zÖjavnostjo,ÖzadnjaÖletaÖ
paÖsemÖvodjaÖprojekta.

Kot smo že v uvo-
du zapisali bo letos 
potekal že 11. Ribniški 
pasijon. Ali ste ob prvi 
uprizoritvi leta 2007 
pričakovali, da bodo 
uprizoritve postale 
tradicionalne? Kakšna 
so bila sploh pričako-
vanja ob prvi uprizo-
ritvi?

ZačetkiÖ Ribni-
škegaÖ pasijonaÖ soÖ biliÖ
zaznamovaniÖ zÖ mla-
dostnoÖ energijoÖ inÖ za-
nosomÖ –Ö koordinatorjiÖ
smoÖ biliÖ stariÖ okrogÖ 20Ö
letÖ–ÖinÖpriznam,ÖdaÖsiÖniÖ
nihčeÖ upalÖ nitiÖ sanjati,Ö
daÖboÖžeÖčezÖnekajÖletÖtaÖ
projektÖpresegelÖžupnij-
skeÖinÖdekanijskeÖmeje,Ö
povezalÖ žeÖ prekoÖ 400Ö
različnihÖljudiÖinÖpostalÖ
prepoznavenÖ poÖ celiÖ
Sloveniji.ÖVsakoÖletoÖsoÖ
namÖ pozitivniÖ odziviÖ
sodelujočihÖ inÖ obisko-
valcevÖdaliÖpotrditveÖinÖ
zagona,Ö daÖ nitiÖ nismoÖ
velikoÖ razmišljali,Ö aliÖ
naslednjeÖletoÖponovnoÖ
začetiÖsÖpripravoÖpasijo-
naÖaliÖne.ÖPasijonÖjeÖpo-
stalÖ delÖ nasÖ inÖ miÖ smoÖ
postaliÖdelÖpasijona.

Ali je zgodba vsa-
ko leto ista ali se spre-
minja? Kakšno zgodbo 
lahko letos pričakuje-
mo?

StremimoÖ kÖ spre-
membam,Ö novostim,Ö
zatoÖobiskovalceÖvsakoÖ
letoÖčakaÖnekajÖnovega.Ö
LahkoÖpovem,ÖdaÖpasi-
jonÖ nitiÖ dveÖ letiÖ niÖ bilÖ
popolnomaÖenak.
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ScenaristiÖ leto-
šnjeÖ zgodbeÖ soÖ želeliÖ vÖ
ospredjeÖ polegÖ JezusaÖ
postavitiÖ šeÖ njegoveÖ
učence,Ö njihovoÖ delo-
vanje,ÖpredvsemÖpaÖde-
lovanjeÖSvetegaÖDuhaÖvÖ
njih.ÖPasijonÖseÖ takoÖneÖ
boÖ končalÖ sÖ smrtjoÖ oz.Ö
JezusovimÖ vstajenjem,Ö
ampakÖbomoÖpričeÖtudiÖ
dogajanjuÖ vÖ časuÖ prvihÖ
krščanskihÖ skupnostiÖ
vseÖ doÖ binkoštnegaÖ
praznika,ÖkoÖsoÖapostoliÖ
deležniÖprihodaÖSvetegaÖ
Duha.ÖLetošnjeÖgesloÖje:Ö

»BoditeÖpogumni!«ÖPo-
legÖ noveÖ zgodbeÖ bo-
steÖ lahkoÖ slišaliÖ tudiÖ
povsemÖ noveÖ avtor-
skeÖskladbe,ÖkiÖRibni-
škemuÖ pasijonuÖ dajoÖ
svojevrstenÖ pečatÖ inÖ
posebnoÖ mestoÖ medÖ
pasijoni,ÖsajÖsmoÖedenÖ
redkihÖ pasijonovÖ vÖ
Evropi,ÖkjerÖseÖvÖživoÖ
izvajaÖpop(rock)Öglas-
ba.

Sprva ste pasijon 
uprizarjali le v Ribni-

ci, nato so sledila gosto-
vanja. Do sedaj ste bili 
gostje v Velikih Laščah 
in Kočevju. Ali boste 
tudi letos gostovali? 

TakoÖ je.Ö ZadnjiÖ
dveÖ letiÖ smoÖ dobiliÖ
povabiliÖ sosedov,Ö daÖ
pasijonÖ uprizorimoÖ
tudiÖvÖnjihovemÖkraju.Ö
KerÖsmoÖpredÖnekajÖletiÖ
uprizoritevÖ pasijonaÖ
zaradiÖ nepredvidljivihÖ
vremenskihÖ razmerÖ
prestaviliÖ izÖ ribniškegaÖ
GraduÖ vÖ športnoÖ dvo-
rano,ÖjeÖbiloÖgostovanjeÖ

Fo
to

: M
tja

ž 
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ež
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lažjeÖ izpeljati,ÖsajÖsoÖsiÖ
dvoraneÖ medÖ sebojÖ
precejÖpodobne.ÖKljubÖ
temuÖ paÖ vsakoÖ gosto-
vanjeÖ pomeniÖ svojevr-
stenÖlogističenÖizziv,ÖsajÖ
jeÖ potrebnoÖ scenskoÖ
postavitevÖ prilagoditiÖ
specifikamÖ dvorane,Ö
poskrbetiÖ zaÖ prevozÖ
vseÖ opremeÖ inÖ ljudi.Ö
PoÖdrugiÖstraniÖpaÖsmoÖ
vsakegaÖ gostovanjaÖ
veseli,Ö sajÖ jeÖ pasijonÖ
čedaljeÖ boljÖ prepozna-
ven,Ö namÖ paÖ toÖ dajeÖ
možnost,Ö daÖ JezusovoÖ
sporočiloÖ oznanjamoÖ
naÖ različnihÖ koncihÖ
SlovenijeÖ –Ö podobnoÖ
kotÖ soÖ delaliÖ JezusoviÖ
učenci.Ö

LetosÖ smoÖ dobiliÖ
povabilaÖizÖvečÖkoncevÖ
SlovenijeÖ inÖ smoÖ biliÖ
postavljeniÖ predÖ odlo-
čitevÖ oÖ izbiriÖ lokacij.Ö
TakoÖsiÖboÖmožnoÖRib-
niškiÖpasijonÖletosÖogle-
datiÖvÖsoboto,Ö1.Öaprila,Ö
vÖVelikihÖLaščah,ÖvÖso-
boto,Ö8.Öaprila,ÖvÖLogat-
cu,ÖnaÖvelikonočniÖpo-
nedeljek,Ö 17.Ö aprila,Ö vÖ
RibniciÖ terÖ naÖ praznič-
niÖčetrtek,Ö27.Öaprila,ÖvÖ
Polzeli.ÖVseÖuprizoritveÖ
bodoÖobÖ19.ÖuriÖvÖšpor-
tniÖdvorani.

Za samo organiza-
cijo je verjetno potreb-
nega ogromno truda in 
priprav. Kdaj začnete s 
pripravami in, če nam 
lahko na kratko opiše-
te, kako sploh nastane 
uprizoritev pasijona?

PrviÖ sestankiÖ ko-
ordinatorskeÖekipeÖseÖ
začnejoÖ žeÖ vÖ mesecuÖ
septembru.ÖTakratÖdo-
ločimoÖ časovniÖ okvirÖ
celotnegaÖ dogajanja,Ö
določimoÖ termineÖ
uprizoritev,Ö razdeli-
moÖ deloÖ poÖ skupinahÖ
terÖ začnemoÖ zÖ nabi-
ranjemÖ sodelujočih.Ö
NajprejÖ začneÖ nasta-
jatiÖscenarij,ÖnatoÖglas-
ba,ÖustvariÖ seÖcelotnaÖ
grafičnaÖ podoba,Ö vÖ
ozadjuÖ seÖ urejaÖ bi-
rokracija,Ö promocijaÖ
inÖ dogovoriÖ zÖ vsemiÖ
partnerji,Ö kiÖ priÖ temÖ
sodelujejo.Ö VÖ mesecuÖ
decembru/januarjuÖ
začnejoÖzÖvajamiÖglas-
beniki,Ö mesecÖ pozne-
jeÖšeÖ igralci,ÖmedÖtemÖ
šiviljeÖpripravljajoÖko-
stume.Ö ZadnjiÖ mesecÖ
predÖ uprizoritvamiÖ jeÖ
namenjenÖ skupnimÖ
vajam,Ö usklajevanjuÖ
inÖ zaključniÖ promoci-
ji.

Ali sta glasba in 
scenarij avtorska? Kdo 
ju napiše?

TakoÖ je,Ö glasbaÖ inÖ
scenarijÖ staÖ avtorskoÖ
delo.Ö ZaÖ letošnjoÖ glas-
benoÖ podoboÖ boÖ po-
skrbelÖ NejcÖ Podobnik,Ö
vÖ manjšiÖ meriÖ šeÖ NejcÖ
Ilc.ÖScenarijÖnastajaÖnaÖ
podlagiÖ zapisovÖvÖSve-
temÖ pismu,Ö vendarÖ niÖ
sestavljenÖ zgoljÖ izÖ do-
besednihÖ citatov.Ö VečÖ
kotÖdvaÖmesecaÖtrdegaÖ
delaÖimaÖzaÖsaboÖekipaÖ
letošnjihÖ scenaristov:Ö
kpl.Ö BernardÖ Rožman,Ö
FrancÖ Debeljak,Ö Mla-
denÖ Pahović,Ö NejcÖ Ilc,Ö
NušaÖDedoÖLaleÖinÖRokÖ
Osojnik.

Koliko je nastopa-
jočih? Ali je njihovo šte-
vilo stalno ali narašča/
pada? Kaj lahko pove-
ste o njihovih lastnostih 
in posebnostih?

LetošnjaÖ pasi-
jonskaÖ družinaÖ šeÖ niÖ
dokončnoÖ oblikovana,Ö
vendarÖ pričakujem,Ö daÖ
boÖnaÖkoncuÖštelaÖokrogÖ
200Ö članov.Ö ŠteviloÖ so-
delujočihÖ seÖ jeÖ skoziÖ
desetletjeÖ spreminjalo,Ö
vendarÖjeÖzaznatiÖtrendÖ
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naraščanja.Ö RibniškiÖ
pasijonÖ ustvarjajoÖ pro-
stovoljciÖ–Öljudje,ÖkiÖjimÖ
niÖ težkoÖ svojegaÖ časaÖ
podaritiÖ zaÖ nastajanjeÖ
inÖ izvedboÖ tegaÖ pro-
jekta.Ö NismoÖ profesio-
nalci,Ö skupnaÖ staÖ namÖ
ljubezenÖ inÖ veseljeÖ doÖ
skupnegaÖdela,ÖdeljenjaÖ
svojihÖ talentovÖ inÖ doÖ
oznanjanjaÖ JezusovegaÖ
sporočila.Ö PovezujemoÖ
žeÖvečÖkotÖ15ÖžupnijÖodÖ
KostelaÖ doÖ Ljubljane,Ö
šeÖ posebejÖ veseliÖ dej-
stvo,ÖdaÖsodelujejoÖceleÖ
družine,ÖsicerÖpaÖjeÖsta-
rostniÖ razponÖ zeloÖ ve-
lik:Ö odÖ dvoletnihÖ otrokÖ
(čeÖ neÖ štejemoÖ tistihÖ vÖ
nosečniškihÖ trebuhih)Ö
doÖosemdesetletneÖpri-
letneÖgospe.

PasijonskaÖ druži-
naÖniÖnikoliÖzaprtÖkrog,Ö
ampakÖ smoÖ vednoÖ is-
krenoÖ veseliÖ vsakegaÖ
novegaÖčlana,ÖkiÖseÖnamÖ
želiÖpridružiti.ÖVerjame-
mo,Ö daÖ seÖ zaÖ vsakogarÖ
najdeÖmestoÖinÖvloga,ÖkiÖ
muÖboÖpisanaÖnaÖkožo,Ö
potrebnoÖ seÖ jeÖ leÖ opo-
gumiti,Ö seÖ odzvatiÖ naÖ
objavljenaÖpovabila,ÖaliÖ
paÖ seÖobrnitiÖ naÖenegaÖ
odÖkoordinatorjev.

Za nastanek 
tako ogromnega pro-
jekta, so verjetno po-
trebna tudi določena 
finančna sredstva. 
Kako jih dobite? Ali s 
prodajo vstopnic?

ZaÖ pripravoÖ inÖ
izvedboÖ pasijonaÖ
jeÖ potrebnihÖ precejÖ
finančnihÖ sredstev,Ö
tolikoÖ večjiÖ zalogajÖ
bodoÖ vsaÖ letošnjaÖ
gostovanjaÖzaradiÖav-
tobusnihÖ prevozovÖ
vseÖ opremeÖ inÖ so-
delujočih.Ö VÖ SvetemÖ
pismuÖ jeÖ zapisanoÖ
»ZastonjÖ steÖ prejeli,Ö
zastonjÖdajajte«.ÖTudiÖ
miÖseÖdržimoÖnačela,Ö
daÖ želimoÖ JezusovoÖ
sporočiloÖ predatiÖ
vsem,Ö zatoÖ zaÖ ogledÖ
pasijonaÖ neÖ pobira-
moÖ vstopnine.Ö VstopÖ
jeÖ prost,Ö kdorÖ želi,Ö
namÖ lahkoÖ nameniÖ
svojÖprostovoljniÖdar.Ö
KerÖnimamoÖlastnegaÖ
finančnegaÖvira,Ö smoÖ
vsakoÖletoÖodvisniÖodÖ
občinskihÖ razpisov,Ö
sponzorjevÖ inÖdobro-
tnikov.Ö VerjamemoÖ vÖ
BožjoÖ previdnost,Ö daÖ
namÖboÖuspeloÖzbratiÖ
dovoljÖsredstev.

Zakaj menite, da 
ima Ribniški pasijon 
vsako leto tako dober 
odziv tako na strani so-
delujočih kot na strani 
gledalcev?

ToÖ vprašanjeÖ biÖ
biloÖ boljeÖ zastavitiÖ
njim.ÖMislim,ÖdaÖ ljudjeÖ
prepoznajoÖ inÖ vidijo,Ö
daÖvseÖdelamoÖzÖvese-
ljem.Ö DaÖ jeÖ toÖ projekt,Ö
kiÖ povezuje,Ö kjerÖ spo-
štujemoÖ enÖ drugega,Ö
kjerÖ velikoÖ dajemo,Ö aÖ
šeÖ večÖ prejemamo.Ö TaÖ
pristnostÖprivabljaÖtakoÖ
noveÖ sodelujočeÖ kotÖ
gledalce.Ö VÖ svojeÖ deloÖ
želimoÖdatiÖ sebe,Ö prekÖ
pasijonaÖ želimoÖ izrazi-
tiÖ tisto,Ö karÖ občutimoÖ
sami.Ö Mislim,Ö daÖ našÖ
pasijonÖ precejÖ osebnoÖ
nagovarjaÖ –Ö prekÖ be-
sedilÖ inÖ glasbeÖ –Ö inÖ toÖ
jeÖ ljudemÖvšeč,ÖdaÖ jimÖ
besedeÖodzvanjajo,ÖdaÖ
seÖvÖtemÖnajdejo.

Ali si je mogoče 
Ribniški pasijon ogleda-
ti tudi na televiziji?

ExodusÖ TVÖ vÖ po-
stnemÖ inÖ velikonoč-
nemÖčasuÖpredvajaÖpo-
samezneÖ uprizoritveÖ
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RibniškegaÖpasijona.Ö
SicerÖpaÖsoÖposnetkiÖ
objavljeniÖ naÖ YouÖ
TubovemÖ kanaluÖ
RibniškegaÖpasijona.

Kakšne so vaše 
želje glede Ribniške-
ga pasijona za na-
prej?

MojaÖ osebnaÖ
željaÖ je,ÖdaÖbiÖRibni-
škiÖ pasijonÖ ohranilÖ
svojeÖ poslanstvoÖ
širjenjaÖ veselegaÖ
sporočila,Ö daÖ biÖ pri-
vabilÖ čimÖ širšiÖ krogÖ
ljudi,Ö kiÖ biÖ seÖ prekÖ
tegaÖlahkoÖizražaliÖinÖ
hkratiÖnapajaliÖ zÖno-
vimiÖ močmi.Ö ŽelimÖ
si,ÖdaÖbiÖbilÖRibniškiÖ
pasijonÖ resÖ pojemÖ
družine,Ö veselja,Ö
ljubezni,Ö dajanjaÖ inÖ
prejemanja.

In še za konec. 
Zakaj menite, da bi si 
ljudje morali ogledati 
letošnji Ribniški pasi-
jon, in sicer tako tisti, 
ki ga do sedaj še niso 
videli in tudi tisti, ki 
so že videli pretekle 
uprizoritve?

VABILO K 
SPREOBRNJENJU

»Aba,Ö Oče,Ö vseÖ tiÖ jeÖ
mogoče,Ö neÖ mojaÖ volja,Ö
tvojaÖseÖnajÖseÖzgodi.«ÖGo-
spodÖvstopitiÖvÖtvojoÖvoljoÖ
jeÖ zaÖ nasÖ grešnikeÖ težko.Ö
Zakaj?ÖZatoÖkerÖsmoÖtrdo-
vratniÖ vÖ spreobrnjenju.Ö
BrezÖ spreobrnjenjaÖ niÖ
življenja.Ö GospodÖ poma-
gajÖnam,ÖdaÖpredstavimoÖ
vernikomÖ novoÖ evangeli-
zacijo,ÖevangelizacijoÖnasÖ
samihÖvÖprviÖvrsti.ÖPapežÖ
JanezÖPavelÖII.,ÖčigarÖreli-
kvijaÖ mučeniškeÖ krviÖ jeÖ
vÖ našiÖ župnijskiÖ cerkviÖ
sv.Ö Nikolaja,Ö jeÖ vÖ eniÖ pri-
likiÖ izjavil:Ö»PotrebniÖsmoÖ
spreobrnjenja.Ö NajprejÖ
miÖ vÖ Cerkvi,Ö kiÖ smoÖ na-
vajeni,Ö daÖ nasÖ BogÖ ljubi;Ö
oznanjajteÖ sÖ streh,Ö naÖ
ulicah,Ö poÖ domovih!«Ö NeÖ
smemoÖ spreobračatiÖ lju-
di!Ö OznanitiÖ moramoÖ ve-
seloÖ novico,Ö daÖ jeÖ JezusÖ
KristusÖ vstalÖ zaÖ nasÖ gre-
šnike.Ö SpoznatiÖ moramoÖ
njegovoÖ ljubezenÖ doÖ nasÖ
inÖodrešenjeÖnašihÖdušÖvÖ
nebesih.

Kristus je vstal! 
Zares je vstal! 

ALELUJA!

Slavko Ogrizek

KotÖ semÖ žeÖ
omenila,Ö boÖ letošnjiÖ
pasijonÖ prineselÖ ve-
likoÖ novosti,Ö zatoÖ boÖ
zanimivÖ tudiÖ zaÖ tiste,Ö
kiÖsoÖgaÖžeÖkdajÖvideli.Ö
KdorÖ paÖ RibniškegaÖ
pasijonaÖ šeÖ niÖ videl,Ö
imaÖ paÖ tolikoÖ večÖ
razlogov,Ö daÖ toÖ storiÖ
letos.

VsemÖ paÖ veljaÖ
toleÖ povabilo:Ö BoditeÖ
pogumniÖ inÖ pridite!Ö
BoditeÖ pogumniÖ inÖ
povabiteÖ sÖ sebojÖ šeÖ
koga!

HvalaÖ zaÖ vašeÖ
odgovoreÖ inÖ velikoÖ
uspehovÖinÖveseljaÖšeÖ
naprejÖpriÖustvarjanjuÖ
RibniškegaÖpasijona!

Sandra Turk
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OTROŠKI KRIŽEV POT PRI DRUŽINSKEM VEROUKU

LetosÖ smoÖ vÖ našiÖ
župnijiÖprvičÖizvedliÖkri-
ževÖ potÖ zaÖ otrokeÖ podÖ
okriljemÖ DružinskegaÖ
verouka.Ö KatehetiÖ inÖ
staršiÖsmoÖzdružiliÖmočiÖ
terÖ vključiliÖ pravÖ vseÖ
otrokeÖ odÖ najmlajšihÖ
doÖ najstarejših.Ö Pripra-
veÖ inÖ vajeÖ zaÖ celotnoÖ
izvedboÖsoÖpotekaleÖžeÖ
nekajÖ časa.Ö DoločitiÖ jeÖ
biloÖpotrebnoÖvlogeÖpo-
sameznihÖ osebÖ (Jezus,Ö

Marija,Ö SimonÖ izÖ Ci-
rene,Ö vojaka,Ö razboj-
nikaÖ...)ÖterÖzbratiÖvseÖ

potrebneÖ predmeteÖ zaÖ
izvedboÖ(križ,ÖkoseÖbla-
gaÖzaÖoblačila,Öbič,Ösuli-
ceÖ ...),ÖpriÖčemerÖpaÖsoÖ
velikoÖ pomagaliÖ staršiÖ
otrok.ÖGlavnoÖvlogo,ÖJe-
zusa,ÖjeÖletosÖigralÖotrokÖ
sÖposebnimiÖpotrebami.Ö
LeÖ taÖ fantÖ neÖ govori.Ö

PravÖ lepoÖ seÖ jeÖ vživelÖ
vÖ vlogoÖ inÖ bilÖ zeloÖ ve-
sel,ÖdaÖsoÖgaÖtudiÖotrociÖ
imeliÖzaÖsebi.ÖPravÖtakoÖ
jeÖvlogaÖ ganilaÖnjegovoÖ
mamo,ÖkiÖniÖmoglaÖskritiÖ
solzÖsreče.ÖOtrociÖsoÖobÖ
vsakiÖ postajiÖ zaigraliÖ
ključenÖprizor.ÖNaÖzačet-
kuÖ soÖ JezusaÖ privedliÖ
kÖ Pilatu,Ö natoÖ soÖ igraliÖ
celotnoÖ JezusovoÖ potÖ
vseÖ doÖ križanja.Ö JezusÖ
jeÖ imelÖnaÖglaviÖ trnjevoÖ
krono,Ö naÖ ramenihÖ paÖ
jeÖnosilÖlesenÖkriž.ÖOble-
čenÖ jeÖ bilÖ vÖ beloÖ ogri-
njalo,Ö kiÖ soÖ gaÖ kasnejeÖ
tudiÖ sneliÖ oz.Ö strgaliÖ izÖ
njegaÖ terÖ zanjÖ žrebali.Ö
ČezÖ celotenÖ križevÖ potÖ
staÖ gaÖ naÖ desniÖ inÖ leviÖ
spremljalaÖ dvaÖ vojaka,Ö
kiÖ seÖ jimaÖ jeÖ vlogaÖ karÖ
podala.ÖZeloÖstaÖseÖvži-
velaÖ inÖbrezÖsramuÖpri-

kazovalaÖkakoÖsoÖJezusaÖ
brcali,Ö pretepali,Ö bičali,Ö
koÖ jeÖpadalÖpodÖkrižem,Ö
inÖ seÖ niÖ zlahkaÖ pobral.Ö
TudiÖdekleta,ÖkiÖsoÖigralaÖ
vlogoÖ Veronike,Ö MarijeÖ
inÖjeruzalemskihÖženaÖsoÖ
seÖdobroÖvživeleÖvÖvloge.Ö
NaÖpostaji,ÖkoÖJezusaÖpri-
bijejoÖnaÖkriž,ÖstaÖseÖmuÖ
naÖstranehÖpridružilaÖšeÖ
razbojnika.ÖResÖdaÖnistaÖ
imelaÖ ničÖ kajÖ velikoÖ zaÖ
prikazatiÖvÖigri,ÖaÖsemÖdo-
bilaÖ občutek,Ö daÖ jimaÖ jeÖ
biloÖ vseenoÖ maloÖ nero-
dno.ÖKljubÖresniÖtemiÖpaÖ
jeÖ šloÖ otrokomÖ obÖ dolo-
čenihÖtrenutkihÖmaloÖnaÖ
smeh,Ö vendarÖ soÖ uspeliÖ
toÖdobroÖzadržati.Ö

OtrociÖsoÖsiÖobÖigra-
njuÖboljeÖzapomniliÖsamÖ
potekÖkriževegaÖpotaÖterÖ
seÖimeliÖpriložnostÖvžive-
tiÖvÖposamezneÖosebe.Ö

TaÖoblikaÖkriževegaÖ
potaÖ seÖ jeÖ izkazalaÖ zaÖ
zeloÖ pozitivnoÖ takoÖ
zaÖ otrokeÖ kotÖ občin-
stvoÖ (gospodÖžupnikÖ
inÖ starši),Ö zatoÖ smoÖ seÖ
odločili,Ö daÖ gaÖ bomoÖ iz-
vedliÖtudiÖnaslednjeÖletoÖ
zÖ morebitnimiÖ popravkiÖ
inÖizboljšavami.

Laura Teršar, sovodi-
teljica Drobižkov pri 
Družinskem verouku

Fo
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖ

vÖJožefovoÖdvoranoÖmedgeneracijskegaÖdoma

v SREDO, 19. APRILA 2017, ob 20. uri

naÖpogovorniÖvečerÖ

z msgr. TONETOM KOMPARETOM

KAKO POSTATI VSTAJENJSKI  KRISTJAN?

ApostolÖPavelÖnamÖpolagaÖnaÖsrceÖbesede:Ö»VeseliteÖseÖvÖGospoduÖzmeraj;ÖponavljamÖ
vam,ÖveseliteÖse«Ö(FlpÖ4,4).ÖKakoÖnajÖseÖveselimo,ÖčeÖsmoÖzasutiÖzÖvsakodnevnimiÖskrbmi?Ö
KakoÖpritiÖdoÖtrdneÖvereÖinÖzaupanja?ÖKakoÖseÖznebitiÖnegotovostiÖvÖjutrišnjiÖdanÖinÖstrahu,Ö

kiÖnasÖhromi?ÖToÖniÖsamoÖizzivÖzaÖmlade,ÖampakÖzaÖkristjaneÖvsehÖstarosti.Ö
ŽivljenjeÖresÖniÖenostavno,ÖjeÖpaÖpreprosto.ÖDovoljÖjeÖkapljicaÖljubezni,ÖiskrenostiÖinÖ

potrpežljivosti.ÖPotemÖnasÖneÖbodoÖprevevaleÖmlačnost,ÖboječnostÖinÖizgubljenost.ÖŽivljenjeÖ
nasÖboÖdvigalo,ÖneÖvečÖtlačilo.ÖPotemÖbomoÖlahkoÖpogumnoÖzadihaliÖsÖpolnimiÖpljuči.ÖPotemÖ
bomoÖvstajenjskiÖkristjani,ÖkiÖbodoÖveseljeÖlahkoÖdeliliÖšeÖdrugimÖokoliÖsebe.ÖOÖtemÖinÖšeÖ
marsičemÖseÖbomoÖpogovarjaliÖzÖnamÖdobroÖznanimÖinÖdomačimÖg.ÖTonetomÖKomparetom.

Župnik Tone Kompare je bil rojen leta 1949 v Mengšu. Kot kaplan je deloval na Jesenicah 
in v Stari Loki, leta 1980 pa ga je škof Lenič iz Stare Loke premestil v Dolnji Logatec. Kot pravi, 
se je kot duhovnik prav v Dolnjem Logatcu najbolj razvil. Takrat je bilo obnovljeno župnišče, 
staro 300 let, zgrajen Dom Marije in Marte in leta 1991 odprt prvi katoliški vrtec v Sloveniji - Mi-
klavžev vrtec. Tone Kompare je v dvajsetih letih župnikovanja pomembno prispeval k razvoju 
Logatca, zato so ga tudi imenovali za častnega meščana. Po triletnem delovanju v Domžalah 
so ga prestavili v Ljubljano v Trnovo, kjer je že štirinajsto leto. Ob prihodu v Ljubljano je postal 

direktor Škofijske Karitas, deluje pa tudi kot direktor doma za ostarele Janeza Krstnika.

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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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.

POVABILO
VÖ medgeneracij-

skemÖ domuÖ MarijeÖ inÖ
Marte,Ö točnejeÖ predÖ
vhodomÖ vÖ JožefovoÖ
dvorano,Ö stojiÖ recepci-
ja.Ö Mnogi,Ö kiÖ zahajateÖ
naÖ obiskÖ kÖ stanoval-
cemÖ aliÖ mordaÖ vÖ Mi-
klavževÖ vrtecÖ aliÖ naÖ
prireditveÖ vÖ JožefovoÖ
dvorano,ÖsteÖopazili,ÖdaÖ
vÖpopoldanskemÖčasu,Ö
medÖ15.ÖinÖ19.ÖuroÖdeloÖ
receptorjaÖ žeÖ večÖ letÖ
opravljajoÖprostovoljci.Ö
DežurstvoÖniÖzahtevno.Ö
VčasihÖ jeÖ potrebnoÖ
posredovatiÖkakšnoÖin-
formacijo,Ö mnogiÖ radiÖ
pokramljajoÖ sÖ stano-
valciÖ aliÖ zÖ obiskovalciÖ
–Ö Ö skratka,Ö recepcijaÖ vÖ
popoldanskemÖčasuÖneÖ
sameva.Ö ProstovoljciÖ

seÖ zaÖ dežurstvoÖ odlo-
čajoÖenkratÖaliÖvečkratÖ
naÖmesec,ÖvendarÖopa-
žamo,Ö daÖ seÖ jeÖ številoÖ
le-tehÖ zaradiÖ bolezniÖ
inÖ drugihÖ vzrokovÖ skr-
čilo.Ö NaprošamoÖ vas,Ö
daÖpremislite,ÖaliÖbiÖseÖ
namÖmordaÖpridružili.

VÖ časuÖ poletnihÖ
počitnic,ÖodÖprvegaÖju-
lijaÖ doÖ koncaÖ avgusta,Ö
paÖ potekajoÖ takoÖ ime-
novaniÖ ponedeljkoviÖ
sprehodi.Ö ObÖ 9.Ö uriÖ seÖ
predÖ DomomÖ zbereÖ
okoliÖ 20Ö stanovalcevÖ
naÖvozičkih,ÖdaÖ jihÖpo-
peljemoÖ poÖ Logatcu.Ö
VednoÖgremoÖnaÖobiskÖ
kÖnaprejÖdoločeniÖdru-
žini,Ö kamorÖ smoÖ seve-
daÖ povabljeni.Ö TamÖ seÖ
veseloÖ družimo,Ö maloÖ

okrepčamo,Ö zapojemoÖ
inÖ seÖ obÖ 11.Ö uriÖ vrne-
moÖvÖDom.ÖSevedaÖpaÖ
jeÖ zaÖ takeÖ sprehodeÖ
potrebnoÖ večjeÖ številoÖ
prostovoljcev,Ö sajÖ mi,Ö
zÖ našimiÖ zaposlenimi,Ö
tegaÖneÖzmoremoÖsami.

MordaÖ seÖ bosteÖ
odločiliÖzaÖenoÖaliÖobeÖ
možnostiÖ prostovolj-
stvaÖ inÖ takoÖ oplemeni-
tiliÖ sebeÖ inÖ druge.Ö ZaÖ
vašoÖ morebitnoÖ Ö po-
močÖseÖvamÖžeÖvnaprejÖ
iskrenoÖzahvaljujemo.

ZaÖvečÖinformacijÖ
seÖpokličiteÖHelenoÖ
ŠkrljÖnaÖ031Ö761Ö232.

Vodstvo doma


