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1. Dal jim bom vse milosti, ki jih 
potrebujejo v svojem stanu.

2. Naklonil bom mir njihovim družinam.

3. Tolažil jih bom v trpljenju.

4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno 
ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in 
meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

5. Dal jim bom obilen blagoslov 
pri vsem delovanju.

6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu 
vir in neizmerno morje usmiljenja.

MedtemÖkoÖjeÖmajÖ
MarijinÖ mesecÖ šmar-
nic,Ö jeÖ mesecÖ junijÖ jeÖ
naÖ posebenÖ načinÖ po-
svečenÖ čaščenjuÖ Jezu-
sovegaÖ Srca.Ö JunijskoÖ
pobožnostÖ vÖ častÖ SrcuÖ
JezusovemuÖ soÖ prvičÖ
obhajaliÖ letaÖ 1833Ö vÖ
Franciji.ÖStoÖletÖpoznejeÖ
soÖjoÖzačeliÖuvajatiÖpodÖ
imenomÖ vrtniceÖ tudiÖ
naÖ našihÖ tleh,Ö natoÖ soÖ
šleÖvÖpozaboÖ inÖ znovaÖ

zacveteleÖ predÖ nekajÖ
leti.Ö Sv.ÖMarjetaÖMarijaÖ
AlacoqueÖjeÖprejelaÖodÖ
BogaÖvečÖobljub,ÖkiÖ seÖ
bodoÖ izpolnileÖ častil-
cemÖ JezusovegaÖ Srca.Ö
MilostiÖ bodoÖ deležniÖ
tisti,ÖkiÖseÖbodoÖJezuso-
vemuÖSrcuÖpopolnomaÖ
izročiliÖinÖvÖskladuÖsÖtoÖ
izročitvijoÖživeli.ÖOblju-
beÖčastilcemÖSrcaÖJezu-
sovegaÖseÖglasijo:
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7. Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.

8. Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike 
popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.

9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli 
na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili 
in častili ter se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način 
bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v 
kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo 
spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno 
častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.

11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo 
neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli 
sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne 
bodo umrli v moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje 
Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

KdorÖdevetÖprvihÖpetkovÖ
zaporedomaÖ pobožnoÖ prejmeÖ
svetoÖ obhajilo,Ö boÖ umrlÖ vÖ po-
svečujočiÖ milosti,Ö vÖ prijatelj-
stvuÖ zÖ Bogom.Ö CiljÖ teÖ obljubeÖ
je,ÖdaÖbiÖpogostoÖinÖdobroÖpri-
pravljeniÖ prejemaliÖ zakramen-
teÖvseÖživljenje,ÖneÖpaÖsamoÖnaÖ
devetÖ prvihÖ petkov.Ö NajÖ namÖ
mesecÖ junijÖ pomagaÖ obnovitiÖ
pobožnostÖ čaščenjaÖ Jezuso-
vegaÖ SrcaÖ inÖ osebniÖ odnosÖ sÖ
Jezusom.ÖBodiÖhvalaÖBožjemuÖ
Srcu,ÖkiÖnasÖ jeÖ rešilo,Ö slavaÖ inÖ
častÖmuÖvekomaj.ÖAmen.

Kaplan Rafael
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PAPEŽ FRANČIŠEK NA BINKOŠTI: 
NOVO LJUDSTVO, NOVO SRCE

delovanjemÖ povežeÖ vÖ
enoÖ duhove,Ö kiÖ soÖ siÖ
medÖ saboÖ različniÖ inÖ
ločeni«Ö (sv.Ö CirilÖ Ale-
ksandrijski,Ö KomentarÖ
JanezovegaÖevangelija,Ö
XI.Ö 11).Ö TakoÖ daÖ jeÖ re-
sničnaÖenost,Ö tista,ÖkotÖ
joÖhočeÖBog,ÖkiÖniÖuni-
formiranost,Ö ampakÖ jeÖ
enostÖvÖrazličnosti.

Skušnjave proti 
enosti v različnosti

DaÖpaÖ toÖ storimo,Ö
siÖ jeÖ dobroÖ pomaga-
ti,Ö izognitiÖ seÖ dvemaÖ
ponavljajočimaÖ seÖ
skušnjavama.Ö PrvaÖ jeÖ
ta,Ö koÖ iščemoÖ različ-
nostÖ brezÖ enosti.Ö ToÖ
seÖ zgodi,Ö koÖ seÖ hočeÖ
razlikovatiÖ odÖ drugih,Ö
koÖ seÖ oblikujejoÖ koa-
licijeÖ inÖ stranke,Ö koÖ seÖ
togoÖvztrajaÖnaÖstališčuÖ
izključevanja,Ö koÖ seÖ
zapreÖ vÖ lastneÖ poseb-
nosti,ÖkoÖseÖkdoÖimaÖzaÖ
boljšegaÖaliÖ koÖsoÖ tisti,Ö
kiÖ imajoÖ vednoÖ prav.Ö
SoÖ takoÖ imenovaniÖ
varuhiÖ resnice.Ö TedajÖ
seÖ izbereÖ del,Ö neÖ vse,Ö
pripadatiÖ kÖ temuÖ aliÖ
onemu,Ö neÖ paÖ Cerkvi,Ö
seÖ postaneÖ 'navijač'Ö

enegaÖdela,ÖneÖpaÖbratÖ
inÖsestraÖvÖistemÖDuhu,Ö
torejÖ'desni'ÖaliÖ'levi'Ökri-
stjani,Ö neÖ paÖ Jezusovi;Ö
togiÖ varuhiÖ preteklostiÖ
aliÖ avantgardistiÖ pri-
hodnosti,Ö neÖ paÖ poni-
žniÖ inÖ hvaležniÖ otrociÖ
Cerkve.ÖTakoÖprideÖdoÖ
različnostiÖbrezÖenosti.Ö
NasprotnaÖ skušnjavaÖ
paÖje,ÖčeÖiščemoÖenostÖ
brezÖ različnosti.Ö NaÖ
taÖ načinÖ paÖ enostÖ po-
staneÖ uniformiranost,Ö
obveznostÖ delatiÖ vseÖ
skupajÖ inÖ isto,Ö mislitiÖ
vsiÖ naÖ istiÖ način.Ö TakoÖ
seÖ enostÖ skrčiÖ naÖ ena-
kostÖinÖniÖvečÖsvobode.Ö
TodaÖ svetiÖ PavelÖ pra-
vi:Ö »KjerÖ jeÖ GospodovÖ
Duh,Ö tamÖ jeÖ svoboda«Ö
(2KorÖ3,17).

Molitev za sprejem 
Njegove enosti

NašaÖ molitevÖ kÖ
SvetemuÖDuhuÖjeÖ torejÖ
to,Ö daÖ prosimoÖ milostÖ
zaÖ sprejemÖ njegoveÖ
enosti,Ö torejÖpogled,ÖkiÖ
objameÖ inÖ ljubiÖ onkrajÖ
osebnihÖ prednosti,Ö
NjegovoÖ Cerkev,Ö našoÖ
Cerkev.ÖZavzetiÖseÖtorejÖ
zaÖenostÖvsehÖtako,ÖdaÖ

Novo ljudstvo

NovoÖ ljudstvo.Ö
NaÖ binkoštniÖ danÖ seÖ
jeÖ DuhÖ spustilÖ zÖ nebaÖ
vÖ oblikiÖ »jezikov,Ö po-
dobnimÖ plamenom,Ö
kiÖ soÖseÖ razdeliliÖ inÖ soÖ
obstaliÖ nadÖ vsakim.Ö
VsiÖ soÖ biliÖ napolnjeniÖ
sÖ SvetimÖ DuhomÖ inÖ
začeliÖ soÖ govoritiÖ vÖ
drugihÖ jezikih«Ö (ApdÖ
2,3-4).Ö BožjaÖ besedaÖ sÖ
temÖ opišeÖ delovanjeÖ
Duha,Ö kiÖ jeÖ naprejÖ ob-
stalÖnaÖvsakemÖodÖnjihÖ
inÖ zatemÖ medÖ vsemiÖ
vzpostaviÖ komunikaci-
jo.ÖVsakemuÖdaÖenÖdarÖ
inÖvseÖzbereÖvÖenost.ÖZÖ
drugimiÖ besedami,Ö istiÖ
DuhÖustvarjaÖrazličnostÖ
inÖenostÖinÖnaÖtaÖnačinÖ
oblikujeÖnovoÖljudstvo,Ö
takoÖ raznovrstno,Ö aÖ
združeno:Ö vesoljnoÖ
Cerkev.ÖNajprejÖzÖdomi-
šljijoÖinÖnepredvidljivo-
stjoÖustvarjaÖrazličnost,Ö
sajÖ vÖ vsakemÖ obdobjuÖ
storiÖtako,ÖdaÖzacvetijoÖ
noveÖ inÖ različneÖ ka-
rizme.Ö ZatemÖ istiÖ DuhÖ
uresničiÖenost:Öpoveže,Ö
zbere,Ö vzpostaviÖ har-
monijo:Ö »SÖ svojoÖ nav-
zočnostjoÖ inÖ sÖ svojimÖ
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jeÖnaj,ÖnajÖdar,ÖjeÖnajve-
čjaÖ ljubezen,Ö jeÖ to,ÖkarÖ
nasÖneÖgledeÖnaÖkarkoliÖ
ohranjaÖ povezane,Ö kiÖ
onemogočaÖ razpad,Ö
kiÖ okrepiÖ inÖ utrjuje.Ö
OdpuščanjeÖ osvobajaÖ
srceÖ inÖ omogočaÖ po-
novniÖzačetek.ÖOpušča-
njeÖ dajeÖ upanje,Ö brezÖ
odpuščanjaÖ neÖ more-
moÖgraditiÖCerkve.

Duh opuščanja

DuhÖ odpuščanja,Ö
kiÖ vseÖ razrešiÖ vÖ skla-
dnost,ÖnasÖpreganja,ÖdaÖ
zapustimoÖ drugeÖ poti,Ö
tistoÖ površnoÖ njega,Ö kiÖ
sodi;Ö tistoÖ brezÖ izhodaÖ
njega,Ö kiÖ zapiraÖ vsakaÖ
vrata;Ö tistoÖ enosmer-
noÖ njega,Ö kiÖ kritiziraÖ
druge.ÖDuhÖpaÖnasÖna-
sprotnoÖ priganja,Ö daÖ
hodimoÖpoÖdvosmerniÖ
potiÖ prejetegaÖ inÖ po-
darjenegaÖ odpuščanja,Ö
božanskegaÖusmiljenja,Ö
kiÖ postaneÖ ljubezenÖ
bližnjemu,Ö dejavnaÖ
ljubezen,ÖkotÖ»ediniÖkri-
terij«ÖpoÖkateremÖmoraÖ
bitiÖvseÖstorjenoÖaliÖneÖ
storjeno,Ö spremenjenoÖ
aliÖ neÖ spremenjeno«.Ö
ProsimoÖ zaÖ milost,Ö daÖ
bomoÖ delaliÖ vednoÖ
lepšeÖobličjeÖnašeÖma-

tereÖ CerkveÖ tako,Ö daÖ
joÖ bomoÖ prenavljaliÖ zÖ
odpuščanjemÖ inÖ po-
pravljanjemÖnasÖsamih,Ö
kajtiÖ leÖtakoÖbomoÖlah-
koÖzÖdejavnoÖljubeznijoÖ
popravljaliÖdruge.

Molitev, da bomo 
odpuščali, kakor 
ti odpuščaš

ToÖprosimoÖSvete-
gaÖ Duha,Ö ogenjÖ ljube-
zni,ÖkiÖgoriÖvÖCerkviÖinÖ
vÖnas,ÖčepravÖgaÖpogo-
stoÖpokrivamoÖsÖpepe-
lomÖnašihÖkrivd:Ö»BožjiÖ
Duh,Ö Gospod,Ö kiÖ siÖ vÖ
mojemÖsrcuÖ terÖvÖsrcuÖ
Cerkve,ÖTi,ÖkiÖpelješÖna-
prejÖ CerkevÖ oblikujočÖ
joÖ vÖ različnosti,Ö pridi.Ö
DaÖ biÖ lahkoÖ živeli,Ö teÖ
potrebujemo,Ö kakorÖ
potrebujemoÖ vodo.Ö
PonovnoÖseÖspustiÖnadÖ
nasÖ inÖ učiÖ nasÖ enosti,Ö
prenoviÖ našaÖ srcaÖ inÖ
učiÖ nasÖ ljubiti,Ö kakorÖ
nasÖTiÖ ljubiš,Öodpušča-
ti,Ö kakorÖ tiÖ odpuščaš.Ö
Amen.«

Vir: Radio Vatikan

opravimoÖ govoriceÖ sÖ
katerimiÖseÖsejeÖ ljuljkoÖ
inÖ zavist,Ö kiÖ zastruplja,Ö
kajtiÖbitiÖmoškiÖ inÖ žen-
skeÖCerkveÖpomeniÖbitiÖ
moškiÖ inÖ ženskeÖ obče-
stva.Ö ProsimoÖ paÖ tudiÖ
zaÖsrce,ÖkiÖčutiÖCerkevÖ
kotÖ svojoÖ materÖ inÖ
svojÖ dom,Ö gostoljubenÖ
inÖ odprtÖ dom,Ö kjerÖ siÖ
lahkoÖpodelimoÖrazno-
vrstnoÖ veseljeÖ SvetegaÖ
Duha.

Novo srce

SedajÖ preidimoÖ
kÖ drugiÖ novosti:Ö novoÖ
srce.ÖKoÖseÖjeÖVstaliÖJe-
zusÖprvičÖprikazalÖsvo-
jim,Ö jeÖ rekel:Ö »PrejmiteÖ
SvetegaÖDuha!ÖKaterimÖ
greheÖodpustite,ÖsoÖjimÖ
odpuščeni;ÖkaterimÖ jihÖ
zadržite,ÖsoÖjimÖzadrža-
ni«Ö(JnÖ20,22-23).ÖJezusÖ
niÖ obsodilÖ svojih,Ö kiÖ
soÖ gaÖ medÖ trpljenjemÖ
zapustiliÖinÖzatajili,Öam-
pakÖ jimÖ podariÖ DuhaÖ
odpuščanja.Ö DuhÖ jeÖ
prviÖdarÖVstalegaÖ inÖ jeÖ
predvsemÖzaÖodpušča-
njeÖ grehov.Ö Glejte,Ö za-
četekÖCerkve;Öglejte,Öle-
pilo,ÖkiÖnasÖdržiÖskupaj;Ö
cement,Ö kiÖdržiÖ skupajÖ
opekoÖdoma:Öodpušča-
nje.Ö KajtiÖ odpuščanjeÖ
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OTROŠKE ŠMARNICE

OtroškeÖ šmarniceÖ
soÖvÖnašiÖžupnijiÖvÖmese-
cuÖmajuÖorganiziraneÖžeÖ
nekajÖ let.Ö NašaÖ družinaÖ
jihÖ jeÖ letosÖ obiskovalaÖ
prvičÖ inÖ vtis,Ö kiÖ soÖ gaÖ
šmarniceÖ pustileÖ nameÖ
inÖ naÖ mojaÖ otroka,Ö jeÖ
zeloÖlep.

VsakÖ delovniÖ
danÖ smoÖ staršiÖ aliÖ
stariÖ staršiÖ sÖ pred-
šolskimiÖ inÖ šolskimiÖ
otrokiÖ obÖ 18.Ö uriÖ na-
polniliÖ prostorÖ obÖ
oltarjuÖ vÖ cerkvi.Ö TudiÖ
prekoÖ dvajsetÖ otrokÖ
jeÖ pozornoÖ posluša-
loÖ zgodbeÖ oÖ Mirjam,Ö

EmanueluÖ inÖ njunemÖ
prijateljuÖJezusuÖterÖnji-
hovihÖ dogodivščinah,Ö
napakahÖ inÖdobrihÖde-
lih.ÖPoÖvsakiÖzgodbiÖsoÖ
otrociÖ bistvoÖ posame-
zneÖ zgodbeÖ povezaliÖ
sÖ svojimiÖ izkušnjamiÖ
inÖ dejanjiÖ terÖ odkritoÖ
spregovoriliÖ oÖ svojihÖ
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slabostihÖ inÖ pozitivnihÖ
lastnostih.ÖEnÖdanÖsmoÖ
takoÖmoliliÖzaÖprijatelje,Ö
spetÖdrugÖdanÖzaÖ tiste,Ö
kiÖnamÖnisoÖnajboljÖbli-
zu.Ö PozabiliÖ nismoÖ nitiÖ
naÖstarše,Öbrate,Ösestre,Ö
stareÖ staršeÖ inÖ duhov-
nike.Ö OpazilaÖ sem,Ö daÖ
soÖ otrociÖ vÖ časuÖ traja-
njaÖ šmarnicÖ pridobiliÖ
občutekÖpomenaÖmoli-
tve,Ö prošenjÖ inÖ zahvalÖ
inÖ tudiÖ domaÖ sedajÖ
vednoÖ predÖ molitvijoÖ
povedoÖ zaÖ kogaÖ aliÖ zaÖ
kakšenÖ namenÖ bomoÖ
molili.Ö

PrišelÖ jeÖ junijÖ inÖ
otrokaÖ meÖ popoldneÖ
šeÖ vednoÖ sprašuje-
ta,Ö aliÖ gremoÖ danesÖ kÖ
otroškimÖ šmarnicam.ÖÖ
DaÖ biÖ pričaralaÖ tistoÖ
vzdušje,ÖkiÖsmoÖgaÖbiliÖ
deležniÖ vsakÖ delovniÖ
danÖpoÖpolÖure,ÖseÖuse-
demoÖvÖsencoÖnaÖvrtuÖ
inÖ siÖ začnemoÖ prepe-
vatiÖ pesmi,Ö kiÖ smoÖ seÖ
jihÖnaučiliÖtekomÖMari-
jinegaÖ mesecaÖ (Hvala,Ö
Marija,ÖPetÖminut,ÖKraljÖ
divjeÖ džungle,Ö JezusuÖ
…)Ö inÖ takojÖ občutimoÖ
podobnoÖ vzdušjeÖ inÖ
JezusovoÖbližino.Ö

Mateja Pivk
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ZAHVALA KATEHETOM DRUŽINSKEGA VEROUKA

ŠolskoÖ letoÖ brziÖ
protiÖ koncu,ÖpravÖ takoÖ
vseÖ spremljajočeÖ seÖ
dejavnosti,Ö medÖ njimiÖ
tudiÖDružinskiÖverouk.Ö
PretekloÖ letoÖ smoÖ biliÖ
kotÖnosečnice,ÖletosÖkotÖ
porodnice.Ö PrispevekÖ
jeÖ namenjenÖ zahvaliÖ
ljudem,Ö kiÖ soÖ delaliÖ
vseÖto,ÖkarÖseÖjeÖvečiniÖ
zdeloÖ samoumevno,Ö
aÖ temuÖ šeÖ zdalečÖ niÖ
tako.Ö KolikoÖ stvariÖ jeÖ
ostaloÖnevidnih,ÖkolikoÖ

urÖ premišljevanja,Ö pri-
pravÖ inÖ izvedb,Ö ostajaÖ
njihovaÖskrivnost.Ö

GospodÖžupnikÖ jeÖ
čezÖ celoÖ letoÖ darovalÖ
ediniÖ prostÖ terminÖ zaÖ
dobroÖ pripravljeneÖ inÖ
izvedeneÖ kateheze,Ö kiÖ
soÖ nasÖ precejÖ razva-
dile.Ö ZÖ vednoÖ svežimiÖ
primerami,Ö preciznimiÖ
razlagamiÖ dejstevÖ izÖ
svetegaÖ pismaÖ terÖ pri-
merjavÖ stareÖ inÖ noveÖ
zaveze,ÖnasÖnisoÖpušča-

leÖravnodušne.ÖVečkratÖ
jeÖbiloÖslišati,ÖdaÖjeÖkdoÖ
težkoÖ prišelÖ naÖ sre-
čanje,Ö daÖ jeÖ bilÖ jezen,Ö
utrujen,Ö aÖ koÖ jeÖ odha-
jal,Ö jeÖ bilÖ pomirjenÖ bilÖ
jeÖ boljÖ poln.Ö G.Ö Janez,Ö
viÖ toÖznateÖoziromaÖseÖ
znateÖtakoÖzeloÖodpretiÖ
svetemuÖ Duhu,Ö daÖ steÖ
namÖ lahkoÖ polagaliÖ naÖ
srcaÖ najtežjeÖ resnice.Ö
G.Öžupnik,Öhvala!

ZaÖ najmlajšeÖ staÖ
skrbelaÖmladaÖinÖnado-

Fo
to

: M
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budnaÖ LauraÖ inÖ Nejc.Ö
NjunaÖprisrčnost,Öspro-
ščenostÖ terÖ iskrenaÖ
ljubezenÖdoÖDrobižkovÖ
(kotÖ smoÖ poimenovaliÖ
najmlajšoÖ skupino)Ö
seÖ niÖ kazalaÖ leÖ vÖ časuÖ
verouka,Ö ampakÖ priÖ
svetihÖmašahÖaliÖpaÖkarÖ
naÖ cestiÖ vÖ Logatcu,Ö koÖ
jimaÖ našiÖ malčkiÖ teče-
joÖ vÖ objem.Ö ZaÖ staršeÖ
niÖ lepšegaÖ kotÖ to,Ö daÖ
seÖ majhenÖ otrokÖ priÖ
njimaÖpočutiÖ takoÖzeloÖ
sprejeto,Ö obenemÖ paÖ
poskrbita,Ö daÖ naÖ njimÖ
primerenÖ načinÖ slišiÖÖ
katehezo,Ö kiÖ jeÖ temaÖ
določenegaÖčetrtka.Ö

SkupinoÖ predšol-
skih,Ö prvegaÖ inÖ druge-
gaÖ razredaÖ jeÖ prevzelaÖ
Živa.Ö ToÖ jeÖ ženska,Ö kiÖ
znaÖšeÖizÖtakoÖzahtevneÖ
svetopisemskeÖ temeÖ
skoziÖ papirÖ inÖ nekajÖ
malegaÖ pripomočkovÖ
ustvaritiÖ živoÖ slikoÖ do-
gajanjaÖ vÖ časuÖ Jezuso-
vegaÖ življenja.Ö ImelaÖ
jeÖ najštevilčnejšoÖ sku-
pino,Ö paÖ tudiÖ najboljÖ
glasno.Ö AÖ nalezljivÖ na-
smehÖ inÖ smiselÖ zaÖ hu-
morÖstaÖpremagalaÖtudiÖ
kakšnoÖ slaboÖ voljoÖ inÖ
ustvarilaÖ prijetnoÖ sku-
pinoÖmladeži.

SvojoÖ ledinoÖ jeÖ
zaoralaÖ Kristina.Ö NovaÖ
katehistinja,Ö zaÖ name-
čekÖ jeÖ dobilaÖ pripravoÖ
osmihÖ otrokÖ naÖ zakra-
mentÖ prvegaÖ svetegaÖ
obhajila.Ö KristinaÖ znaÖ
prisluhnitiÖ otrokomÖ vÖ
trenutkih,ÖkoÖsoÖzbega-
ni,ÖkoÖiščejoÖsamiÖsebe,Ö
jihÖ umiritiÖ inÖ usmeritiÖ
naÖ pravoÖ pot.Ö SpretnoÖ
seÖ jeÖsukalaÖmedÖkate-
hezamiÖinÖzgodbami,ÖkiÖ
soÖ jihÖ sÖ svojihÖ domovÖ
prinesliÖ otroci.Ö ZanjeÖ
jeÖ pripravilaÖ čudovitÖ
dogodekÖ prveÖ sveteÖ
spovedi,Ö kiÖ jeÖ bilÖ pravÖ
zaradiÖ njeneÖ mlado-
stneÖ svežineÖ drugačenÖ
inÖčudovit.Ö

DarijaÖjeÖnašaÖnaj-
boljÖizkušenaÖkatehisti-
nja.ÖVečÖletÖvodiÖveroukÖ
vÖžupniji,ÖletosÖpaÖsiÖjeÖ
privoščilaÖ razbijatiÖ la-
stneÖpreprekeÖinÖsÖsvo-
jimiÖidejamiÖkrojilaÖtre-
nutke,Ö kiÖ soÖ seÖ vtisniliÖ
globokoÖ vÖ našaÖ srca.Ö
SvojeÖ mlajšeÖ kolegiceÖ
inÖkolegaÖ jeÖpovedlaÖvÖ
idejoÖKriževegaÖpotaÖzaÖ
otroke.ÖZÖobčutkomÖsoÖ
zbraliÖ glavnoÖ vlogoÖ inÖ
daliÖpriložnostÖfantu,ÖkiÖ
jeÖbrezÖteÖrahločutnostiÖ
neÖbiÖimel.ÖKoÖbiÖjoÖvi-

deliÖkakoÖzeloÖjeÖžarela,Ö
koÖ jeÖ vodilaÖ MaleÖ siveÖ
celiceÖ (»preverjanjeÖ
znanja«Ö naÖ neklasičenÖ
način)!

DragiÖNejc,ÖLaura,Ö
Živa,ÖKristinaÖinÖDarija.Ö
Doto,Ö kiÖ joÖ podarjateÖ
našimÖ otrokom,Ö jeÖ ne-
precenljiva.Ö VÖ začetkuÖ
smoÖ seÖ lovili,Ö aÖ zasta-
vljenaÖpričakovanjaÖsoÖ
vasÖ gnalaÖ vÖ kvalitetnoÖ
inÖ odgovornoÖ delo.Ö
ČutitiÖ jeÖ bilo,Ö daÖ svojeÖ
deloÖopravljateÖ radiÖ inÖ
zÖveseljem.ÖVašaÖoseb-
naÖveraÖjeÖbilaÖtista,ÖkiÖ
jeÖ malčkom,Ö otrokomÖ
inÖ najstnikomÖ dalaÖ
tistoÖ alternativno,Ö naÖ
kateroÖ seÖ bodoÖ lahkoÖ
naslanjali.Ö VloženegaÖ
trudaÖvamÖneÖmoremoÖ
poplačati,Ö pravÖ takoÖ
odvzetiÖkakšneÖkrivice,Ö
kiÖ seÖ jeÖ zgodila,Ö lahkoÖ
paÖ zatrdimo,Ö daÖ siÖ sÖ
svojimÖ delomÖ plačuje-
teÖrentoÖzaÖnebesa.

IskrenaÖhvala!

Soustvarjalci Dru-
žinskega verouka
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Prvo sveto obhajilo
2017

Foto: Marjan Verč
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Sveto birma
2017

Foto: Marjan Verč
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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.

S 23. SREČANJA ŽPS

NaÖ 23.Ö srečanjuÖ
ŽupnijskegaÖ pastoral-
negaÖ sveta,Ö kiÖ jeÖ po-
tekaloÖ 8.Ö majaÖ smoÖ seÖ
posvetiliÖpripravamÖnaÖ
izvedboÖ tradicionalne-
gaÖfarnegaÖdne,ÖkiÖboÖle-
tosÖpotekalÖpoÖgeslom:Ö
»BODIMOÖ POGUMNI!«Ö
ČlaniÖ ŽPSÖ smoÖ zÖ vese-
ljemÖsprejeliÖnovici,ÖdaÖ
boÖ pripravoÖ kulturne-
gaÖ programaÖ prevzelaÖ
ekipaÖpodÖvodstvomÖg.Ö
JanaÖMihevca,Öpovezo-
valkaÖ paÖ boÖ ga.Ö JanjaÖ
Nagode.Ö VÖ okviruÖ far-
negaÖdneÖboÖtudiÖletosÖ
potekalÖ dobrodelniÖ
srečelov,Ö zbranaÖ sred-
stvaÖ paÖ bodoÖ vÖ celotiÖ
namenjenaÖ zaÖ nakupÖ
opremeÖ zaÖ MiklavževÖ
vrtecÖinÖDomÖMarijeÖinÖ
Marte.Ö NaÖ temÖ mestuÖ
seÖ obračamoÖ tudiÖ naÖ
vas,Ö dragiÖ župljani,Ö daÖ
pomagateÖ priÖ zbiranjuÖ
dobitkovÖsrečelova.ÖČeÖ
namÖlahkoÖpriÖzbiranjuÖ

dobitkovÖpomagate,ÖseÖ
obrniteÖ naÖ članeÖ ŽPSÖ
aliÖ paÖ nasÖ obvestiteÖ
prekoÖ elektronskeÖ po-
šte:Ö zupnija.logatec@
gmail.com.

NaÖ majskemÖ sre-
čanjuÖ ŽPSÖ smoÖ biliÖ
obveščeni,ÖdaÖjeÖvečÖfa-
ranovÖpredlagalo,ÖdaÖbiÖ
poÖvsakiÖnedeljskiÖmašiÖ
pripraviliÖskromenÖaga-
peÖ zÖ namenom,Ö daÖ biÖ

poÖ mašiÖ ljudjeÖ ostaliÖ
inÖseÖdružili.ÖČlaniÖŽPSÖ
smoÖseÖstrinjali,ÖdaÖbiÖzaÖ
začetekÖ pogostitevÖ poÖ
mašiÖ pripraviliÖ samoÖ
naÖ velikeÖ praznike,Ö kiÖ
seÖ obhajajoÖ vÖ nedeljo.Ö
DogovoriliÖ smoÖ se,Ö daÖ
bomoÖ začeliÖ naÖ VelikiÖ
šmarenÖ (15.Ö avgusta).Ö
PogostitevÖ poÖ mašiÖ boÖ
leÖvÖlepem,ÖsuhemÖvre-
menu.

FARNI DAN 2017

nedelja 18. junij

“ bodimo pogumni!”


