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OBLJUBE ČAŠČENJA JEZUSOVEGA SRCA

Letnik 37, št. 5
JUNIJ 2017

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ VRTNICE
ÖÖ ŠMARNICE

Medtem ko je maj
Marijin mesec šmarnic, je mesec junij je
na poseben način posvečen čaščenju Jezusovega Srca. Junijsko
pobožnost v čast Srcu
Jezusovemu so prvič
obhajali leta 1833 v
Franciji. Sto let pozneje
so jo začeli uvajati pod
imenom vrtnice tudi
na naših tleh, nato so
šle v pozabo in znova

zacvetele pred nekaj
leti. Sv. Marjeta Marija
Alacoque je prejela od
Boga več obljub, ki se
bodo izpolnile častilcem Jezusovega Srca.
Milosti bodo deležni
tisti, ki se bodo Jezusovemu Srcu popolnoma
izročili in v skladu s to
izročitvijo živeli. Obljube častilcem Srca Jezusovega se glasijo:

ÖÖ DRUŽINSKI VEROUK

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

ÖÖ FARNI DAN BO

2. Naklonil bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.

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

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.
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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.

Kdor devet prvih petkov
zaporedoma pobožno prejme
sveto obhajilo, bo umrl v posvečujoči milosti, v prijateljstvu z Bogom. Cilj te obljube
je, da bi pogosto in dobro pripravljeni prejemali zakramente vse življenje, ne pa samo na
devet prvih petkov. Naj nam
mesec junij pomaga obnoviti
pobožnost čaščenja Jezusovega Srca in osebni odnos s
Jezusom. Bodi hvala Božjemu
Srcu, ki nas je rešilo, slava in
čast mu vekomaj. Amen.
Kaplan Rafael
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PAPEŽ FRANČIŠEK NA BINKOŠTI:
NOVO LJUDSTVO, NOVO SRCE
Novo ljudstvo
Novo
ljudstvo.
Na binkoštni dan se
je Duh spustil z neba
v obliki »jezikov, podobnim
plamenom,
ki so se razdelili in so
obstali nad vsakim.
Vsi so bili napolnjeni
s Svetim Duhom in
začeli so govoriti v
drugih jezikih« (Apd
2,3-4). Božja beseda s
tem opiše delovanje
Duha, ki je naprej obstal na vsakem od njih
in zatem med vsemi
vzpostavi komunikacijo. Vsakemu da en dar
in vse zbere v enost. Z
drugimi besedami, isti
Duh ustvarja različnost
in enost in na ta način
oblikuje novo ljudstvo,
tako raznovrstno, a
združeno:
vesoljno
Cerkev. Najprej z domišljijo in nepredvidljivostjo ustvarja različnost,
saj v vsakem obdobju
stori tako, da zacvetijo
nove in različne karizme. Zatem isti Duh
uresniči enost: poveže,
zbere, vzpostavi harmonijo: »S svojo navzočnostjo in s svojim

delovanjem poveže v
eno duhove, ki so si
med sabo različni in
ločeni« (sv. Ciril Aleksandrijski, Komentar
Janezovega evangelija,
XI. 11). Tako da je resnična enost, tista, kot
jo hoče Bog, ki ni uniformiranost, ampak je
enost v različnosti.

Skušnjave proti
enosti v različnosti
Da pa to storimo,
si je dobro pomagati, izogniti se dvema
ponavljajočima
se
skušnjavama. Prva je
ta, ko iščemo različnost brez enosti. To
se zgodi, ko se hoče
razlikovati od drugih,
ko se oblikujejo koalicije in stranke, ko se
togo vztraja na stališču
izključevanja, ko se
zapre v lastne posebnosti, ko se kdo ima za
boljšega ali ko so tisti,
ki imajo vedno prav.
So tako imenovani
varuhi resnice. Tedaj
se izbere del, ne vse,
pripadati k temu ali
onemu, ne pa Cerkvi,
se postane 'navijač'

enega dela, ne pa brat
in sestra v istem Duhu,
torej 'desni' ali 'levi' kristjani, ne pa Jezusovi;
togi varuhi preteklosti
ali avantgardisti prihodnosti, ne pa ponižni in hvaležni otroci
Cerkve. Tako pride do
različnosti brez enosti.
Nasprotna skušnjava
pa je, če iščemo enost
brez različnosti. Na
ta način pa enost postane uniformiranost,
obveznost delati vse
skupaj in isto, misliti
vsi na isti način. Tako
se enost skrči na enakost in ni več svobode.
Toda sveti Pavel pravi: »Kjer je Gospodov
Duh, tam je svoboda«
(2Kor 3,17).

Molitev za sprejem
Njegove enosti
Naša molitev k
Svetemu Duhu je torej
to, da prosimo milost
za sprejem njegove
enosti, torej pogled, ki
objame in ljubi onkraj
osebnih
prednosti,
Njegovo Cerkev, našo
Cerkev. Zavzeti se torej
za enost vseh tako, da
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opravimo govorice s
katerimi se seje ljuljko
in zavist, ki zastruplja,
kajti biti moški in ženske Cerkve pomeni biti
moški in ženske občestva. Prosimo pa tudi
za srce, ki čuti Cerkev
kot svojo mater in
svoj dom, gostoljuben
in odprt dom, kjer si
lahko podelimo raznovrstno veselje Svetega
Duha.

Novo srce
Sedaj preidimo
k drugi novosti: novo
srce. Ko se je Vstali Jezus prvič prikazal svojim, je rekel: »Prejmite
Svetega Duha! Katerim
grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,22-23). Jezus
ni obsodil svojih, ki
so ga med trpljenjem
zapustili in zatajili, ampak jim podari Duha
odpuščanja. Duh je
prvi dar Vstalega in je
predvsem za odpuščanje grehov. Glejte, začetek Cerkve; glejte, lepilo, ki nas drži skupaj;
cement, ki drži skupaj
opeko doma: odpuščanje. Kajti odpuščanje
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je naj, naj dar, je največja ljubezen, je to, kar
nas ne glede na karkoli
ohranja povezane, ki
onemogoča
razpad,
ki okrepi in utrjuje.
Odpuščanje osvobaja
srce in omogoča ponovni začetek. Opuščanje daje upanje, brez
odpuščanja ne moremo graditi Cerkve.

tere Cerkve tako, da
jo bomo prenavljali z
odpuščanjem in popravljanjem nas samih,
kajti le tako bomo lahko z dejavno ljubeznijo
popravljali druge.

Duh opuščanja

To prosimo Svetega Duha, ogenj ljubezni, ki gori v Cerkvi in
v nas, čeprav ga pogosto pokrivamo s pepelom naših krivd: »Božji
Duh, Gospod, ki si v
mojem srcu ter v srcu
Cerkve, Ti, ki pelješ naprej Cerkev oblikujoč
jo v različnosti, pridi.
Da bi lahko živeli, te
potrebujemo,
kakor
potrebujemo
vodo.
Ponovno se spusti nad
nas in uči nas enosti,
prenovi naša srca in
uči nas ljubiti, kakor
nas Ti ljubiš, odpuščati, kakor ti odpuščaš.
Amen.«

Duh odpuščanja,
ki vse razreši v skladnost, nas preganja, da
zapustimo druge poti,
tisto površno njega, ki
sodi; tisto brez izhoda
njega, ki zapira vsaka
vrata; tisto enosmerno njega, ki kritizira
druge. Duh pa nas nasprotno priganja, da
hodimo po dvosmerni
poti prejetega in podarjenega odpuščanja,
božanskega usmiljenja,
ki postane ljubezen
bližnjemu,
dejavna
ljubezen, kot »edini kriterij« po katerem mora
biti vse storjeno ali ne
storjeno, spremenjeno
ali ne spremenjeno«.
Prosimo za milost, da
bomo delali vedno
lepše obličje naše ma-

Molitev, da bomo
odpuščali, kakor
ti odpuščaš

Vir: Radio Vatikan
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OTROŠKE ŠMARNICE
Otroške šmarnice
so v naši župniji v mesecu maju organizirane že
nekaj let. Naša družina
jih je letos obiskovala
prvič in vtis, ki so ga
šmarnice pustile name
in na moja otroka, je
zelo lep.

Vsak
delovni
dan smo starši ali
stari starši s predšolskimi in šolskimi
otroki ob 18. uri napolnili prostor ob
oltarju v cerkvi. Tudi
preko dvajset otrok
je pozorno poslušalo zgodbe o Mirjam,

Emanuelu in njunem
prijatelju Jezusu ter njihovih dogodivščinah,
napakah in dobrih delih. Po vsaki zgodbi so
otroci bistvo posamezne zgodbe povezali
s svojimi izkušnjami
in dejanji ter odkrito
spregovorili o svojih
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slabostih in pozitivnih
lastnostih. En dan smo
tako molili za prijatelje,
spet drug dan za tiste,
ki nam niso najbolj blizu. Pozabili nismo niti
na starše, brate, sestre,
stare starše in duhovnike. Opazila sem, da
so otroci v času trajanja šmarnic pridobili
občutek pomena molitve, prošenj in zahval
in tudi doma sedaj
vedno pred molitvijo
povedo za koga ali za
kakšen namen bomo
molili.
Prišel je junij in
otroka me popoldne
še vedno sprašujeta, ali gremo danes k
otroškim šmarnicam.  
Da bi pričarala tisto
vzdušje, ki smo ga bili
deležni vsak delovni
dan po pol ure, se usedemo v senco na vrtu
in si začnemo prepevati pesmi, ki smo se
jih naučili tekom Marijinega meseca (Hvala,
Marija, Pet minut, Kralj
divje džungle, Jezusu
…) in takoj občutimo
podobno vzdušje in
Jezusovo bližino.
Mateja Pivk
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Foto: Matej Hozjan

ZAHVALA KATEHETOM DRUŽINSKEGA VEROUKA
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Šolsko leto brzi
proti koncu, prav tako
vse spremljajoče se
dejavnosti, med njimi
tudi Družinski verouk.
Preteklo leto smo bili
kot nosečnice, letos kot
porodnice. Prispevek
je namenjen zahvali
ljudem, ki so delali
vse to, kar se je večini
zdelo samoumevno,
a temu še zdaleč ni
tako. Koliko stvari je
ostalo nevidnih, koliko

ur premišljevanja, priprav in izvedb, ostaja
njihova skrivnost.
Gospod župnik je
čez celo leto daroval
edini prost termin za
dobro pripravljene in
izvedene kateheze, ki
so nas precej razvadile. Z vedno svežimi
primerami, preciznimi
razlagami dejstev iz
svetega pisma ter primerjav stare in nove
zaveze, nas niso pušča-

le ravnodušne. Večkrat
je bilo slišati, da je kdo
težko prišel na srečanje, da je bil jezen,
utrujen, a ko je odhajal, je bil pomirjen bil
je bolj poln. G. Janez,
vi to znate oziroma se
znate tako zelo odpreti
svetemu Duhu, da ste
nam lahko polagali na
srca najtežje resnice.
G. župnik, hvala!
Za najmlajše sta
skrbela mlada in nado-
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budna Laura in Nejc.
Njuna prisrčnost, sproščenost ter iskrena
ljubezen do Drobižkov
(kot smo poimenovali
najmlajšo
skupino)
se ni kazala le v času
verouka, ampak pri
svetih mašah ali pa kar
na cesti v Logatcu, ko
jima naši malčki tečejo v objem. Za starše
ni lepšega kot to, da
se majhen otrok pri
njima počuti tako zelo
sprejeto, obenem pa
poskrbita, da na njim
primeren način sliši  
katehezo, ki je tema
določenega četrtka.
Skupino predšolskih, prvega in drugega razreda je prevzela
Živa. To je ženska, ki
zna še iz tako zahtevne
svetopisemske teme
skozi papir in nekaj
malega pripomočkov
ustvariti živo sliko dogajanja v času Jezusovega življenja. Imela
je najštevilčnejšo skupino, pa tudi najbolj
glasno. A nalezljiv nasmeh in smisel za humor sta premagala tudi
kakšno slabo voljo in
ustvarila prijetno skupino mladeži.

Svojo ledino je
zaorala Kristina. Nova
katehistinja, za nameček je dobila pripravo
osmih otrok na zakrament prvega svetega
obhajila. Kristina zna
prisluhniti otrokom v
trenutkih, ko so zbegani, ko iščejo sami sebe,
jih umiriti in usmeriti
na pravo pot. Spretno
se je sukala med katehezami in zgodbami, ki
so jih s svojih domov
prinesli otroci. Zanje
je pripravila čudovit
dogodek prve svete
spovedi, ki je bil prav
zaradi njene mladostne svežine drugačen
in čudovit.
Darija je naša najbolj izkušena katehistinja. Več let vodi verouk
v župniji, letos pa si je
privoščila razbijati lastne prepreke in s svojimi idejami krojila trenutke, ki so se vtisnili
globoko v naša srca.
Svoje mlajše kolegice
in kolega je povedla v
idejo Križevega pota za
otroke. Z občutkom so
zbrali glavno vlogo in
dali priložnost fantu, ki
je brez te rahločutnosti
ne bi imel. Ko bi jo vi-

deli kako zelo je žarela,
ko je vodila Male sive
celice
(»preverjanje
znanja« na neklasičen
način)!
Dragi Nejc, Laura,
Živa, Kristina in Darija.
Doto, ki jo podarjate
našim otrokom, je neprecenljiva. V začetku
smo se lovili, a zastavljena pričakovanja so
vas gnala v kvalitetno
in odgovorno delo.
Čutiti je bilo, da svoje
delo opravljate radi in
z veseljem. Vaša osebna vera je bila tista, ki
je malčkom, otrokom
in najstnikom dala
tisto alternativno, na
katero se bodo lahko
naslanjali. Vloženega
truda vam ne moremo
poplačati, prav tako
odvzeti kakšne krivice,
ki se je zgodila, lahko
pa zatrdimo, da si s
svojim delom plačujete rento za nebesa.
Iskrena hvala!
Soustvarjalci Družinskega verouka
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Foto: Marjan Verč

Prvo sveto obhajilo

2017
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Foto: Marjan Verč

Sveto birma

2017
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S 23. SREČANJA ŽPS
Na 23. srečanju
Župnijskega pastoralnega sveta, ki je potekalo 8. maja smo se
posvetili pripravam na
izvedbo tradicionalnega farnega dne, ki bo letos potekal po geslom:
»BODIMO POGUMNI!«
Člani ŽPS smo z veseljem sprejeli novici, da
bo pripravo kulturnega programa prevzela
ekipa pod vodstvom g.
Jana Mihevca, povezovalka pa bo ga. Janja
Nagode. V okviru farnega dne bo tudi letos
potekal
dobrodelni
srečelov, zbrana sredstva pa bodo v celoti
namenjena za nakup
opreme za Miklavžev
vrtec in Dom Marije in
Marte. Na tem mestu
se obračamo tudi na
vas, dragi župljani, da
pomagate pri zbiranju
dobitkov srečelova. Če
nam lahko pri zbiranju

dobitkov pomagate, se
obrnite na člane ŽPS
ali pa nas obvestite
preko elektronske pošte: zupnija.logatec@
gmail.com.
Na majskem srečanju ŽPS smo bili
obveščeni, da je več faranov predlagalo, da bi
po vsaki nedeljski maši
pripravili skromen agape z namenom, da bi

po maši ljudje ostali
in se družili. Člani ŽPS
smo se strinjali, da bi za
začetek pogostitev po
maši pripravili samo
na velike praznike, ki
se obhajajo v nedeljo.
Dogovorili smo se, da
bomo začeli na Veliki
šmaren (15. avgusta).
Pogostitev po maši bo
le v lepem, suhem vremenu.

FARNI DAN 2017
nedelja 18. junij
“ bodimo pogumni!”

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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