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ÖÖ POSLANICA

ÖÖ OČE MED BEGUNCI

ÖÖ VEROUK 2017/18

ÖÖ STIČNA 2017

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 37, št. 6 
SEPTEMBER 2017

POSLANICA PREDSEDNIKA 
SLOVENSKEGA KATEHETSKEGA URADA 
NADŠKOFA MARJANA TURNŠKA OB 
NOVEM KATEHETSKEM LETU

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

PastoralnoÖ letoÖ
predÖnamiÖželiÖposebejÖ
izpostavitiÖprenosÖvereÖ
izÖgeneracijeÖvÖgenera-
cijoÖ –Ö takoÖ soÖ zaznaliÖ
našiÖ ordinarijiÖ inÖ namÖ
polagajoÖnaÖsrce,ÖdaÖvÖ
rednoÖ delovanjeÖ pou-
darjenoÖvključimoÖtudiÖ
taÖ vidik.Ö ResÖ soÖ prviÖ
»prenašalci«Ö vereÖ star-
ši,ÖaÖpoÖnaraviÖcerkve-
negaÖobčestvaÖsteÖ tudiÖ
viÖ njihovoÖ pomembniÖ
sodelavci.Ö ZatoÖ vasÖ
letosÖ šeÖ posebejÖ spod-
bujamÖ kÖ skrbiÖ zaÖ star-
šeÖ–ÖkarÖbosteÖnarediliÖ
zaÖnjihovoÖvero,ÖbosteÖ
narediliÖ tudiÖ zaÖ veroÖ
otrokÖ priÖ verouku;Ö
pravzapravÖ lahkoÖ sÖ
temÖnarediteÖvečÖzanjeÖ
kotÖstoriteÖneposrednoÖ
priÖverouku.ÖKerÖpaÖiz-

DrageÖ katehisti-
nje,Ö katehistiÖ inÖ kate-
heti,Ö prisrčenÖ pozdravÖ
vÖ novemÖ katehetskemÖ
letu!

ZaÖ vsakimÖ kate-
hetskimÖ letomÖ pridejoÖ
počitnice;ÖaÖtudiÖzaÖpo-
čitnicamiÖ prideÖ novoÖ
katehetskoÖleto.ÖKotÖseÖ
obÖkoncuÖletaÖveselimoÖ
zasluženihÖ počitnic,Ö
takoÖinÖšeÖboljÖseÖvese-
limoÖobÖkoncuÖpočitnicÖ
novegaÖ srečevanjaÖ zÖ
otroki,Ö kiÖ soÖ namÖ za-
upani,Ö inÖ zÖ njihovimiÖ
staršiÖ terÖ starimiÖ star-
ši.Ö PrivoščimÖ vam,Ö daÖ
vamÖtegaÖveseljaÖneÖbiÖ
ničÖpokvarilo!
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kušnjaÖpravi,ÖdaÖsoÖge-
neracijeÖ sedanjihÖ star-
ševÖvÖvelikemÖodstotkuÖ
precejÖ odtujeneÖ veri,Ö
seÖ pogostoÖ dogaja,Ö daÖ
verskeÖvrednoteÖinÖver-
skoÖživljenjeÖotrociÖboljÖ
vidijoÖ inÖprejemajoÖpoÖ
babicahÖ inÖ dedkihÖ kotÖ
poÖ starših.Ö ZatoÖ miÖ
prihajaÖnaÖmisel,ÖdaÖbiÖ
biloÖ smiselnoÖ boljÖ na-
črtnoÖ sodelovatiÖ tudiÖ
zÖ njimi;Ö mordaÖ biÖ biloÖ
koristnoÖimetiÖsrečanjaÖ
tudiÖ zanje.Ö PrepričanÖ
sem,ÖdaÖbiÖkotÖkatehetiÖ
lahkoÖ odÖ njihÖ izvedeliÖ
velikoÖ zanimivegaÖ oÖ

otrocihÖ inÖ njihovemÖ
življenjskemÖ okolju,Ö
hkratiÖpaÖskleniliÖ zÖnji-
miÖ »zavezništvo«Ö terÖ
mordaÖ skupajÖ našliÖ
kakšenÖ namigÖ zaÖ deloÖ
zÖ njihovimiÖ vnukiÖ inÖ
vnukinjami.

KerÖ jeÖ vÖ tekuÖ pri-
pravaÖ naÖ škofovskoÖ
sinodoÖ naÖ temoÖ pokli-
canostiÖ mladih,Ö lahkoÖ
tudiÖ kotÖ katehetiÖ zÖ
bogatimiÖ izkušnjamiÖ zÖ
mladimiÖ dodateÖ svojÖ
doprinos,Ö daÖ bodoÖ sa-
doviÖsinodeÖlahkoÖboljÖ
kakovostni.

TudiÖ letosÖ žeÖ naÖ
začetkuÖ vÖ svojÖ urnikÖ
vstaviteÖ skupneÖ de-
javnostiÖ takoÖ naÖ poljuÖ
stalnegaÖ izobraževanjaÖ
kakorÖ naÖ poljuÖ duhov-
neÖpoglobitve.ÖResÖveli-
koÖmožnostiÖobstajaÖinÖ
naÖ spletniÖ straniÖ SKUÖ
bosteÖ vednoÖ pravoča-
snoÖobveščeniÖoÖvsemÖ
dogajanju.Ö PovabljeniÖ
tudi,Ö daÖ pristopiteÖ kÖ
molitveniÖ zveziÖ Sku-
pnostiÖ slovenskihÖ ka-
tehistinjÖ inÖ katehistov,Ö
kiÖnasÖvsakÖdanÖpovežeÖ
medÖ sebojÖ inÖ podpreÖ

priÖdeluÖsÖkratkimÖmoli-
tvenimÖspominom.

InÖ šeÖ enoÖ novicoÖ
želimÖ podelitiÖ zÖ vami.Ö
VÖtemÖletuÖbodoÖškofjeÖ
zÖ velikoÖ verjetnostjoÖ
sprejeliÖ novÖ slovenskiÖ
katehetskiÖ načrt,Ö kiÖ
slediÖ navodilomÖ ple-
narnegaÖ zboraÖ CerkveÖ
naÖ SlovenskemÖ inÖ slo-
venskemuÖ pastoralne-
muÖ načrtuÖ PriditeÖ inÖ
poglejte.Ö ToÖ boÖ novaÖ
priložnostÖzaÖosvežitevÖ
našegaÖ katehetskegaÖ
služenjaÖobčestvuÖCer-
kveÖnaÖSlovenskem.

NajÖ vasÖ priÖ va-
šemÖposlanstvuÖvednoÖ
spremljaÖobiljeÖBožjegaÖ
blagoslova!

msgr. dr.  
Marjan Turnšek

upokojeni  
mariborski nadškof

predsednik SKU

Vir: http://katoli-
ska-cerkev.si/
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blematikoÖ drugačnaÖ
kotÖnašaÖvÖEvropiÖ.

TudiÖ Ö domaÖ ob-
stajajoÖ razlike;Ö beremÖ
zapisÖ cvetaÖ LenarčičaÖ
izÖ Šmihela.Ö ŽeÖ samoÖ
medÖ bralciÖ družineÖ jeÖ
razumeti,Ö daÖ nastajajoÖ
razlike.Ö UmirjenemuÖ
mnenjuÖ seÖ pridružu-
jemÖzÖželjo,ÖdaÖsmoÖvsiÖ
aliÖ biÖ vsajÖ moraliÖ bitiÖ
enaÖčredaÖinÖimetiÖene-
gaÖ pastirja.Ö TudiÖ zaÖ toÖ
paÖbomoÖmoraliÖmoliti.

ŠeÖ naÖ našoÖ dina-
mičnoÖ preteklostÖ mi-
gracijskihÖtokovÖnaÖna-
šihÖ tlehÖ seÖ spomnimo,Ö
naÖ številneÖ begunceÖ
predÖ prvoÖ svetovnoÖ
vojnoÖvÖAmerikoÖinÖru-
dnikeÖ ZahodneÖ Evro-
pe.Ö TemÖ ekonomskimÖ
migrantomÖ jeÖ slediloÖ
praznjenjeÖ BeneškeÖ
SlovenijeÖ inÖ PosočjaÖ
medÖ prvoÖ svetovnoÖ
vojno,ÖbegÖpredÖvojnimÖ
pustošenjemÖ poÖ vsejÖ
domovini,Ö strahÖ predÖ
svobodo,Ö kiÖ drugačeÖ
mislečimÖ komuniz-
muÖ nisoÖ zaupali;Ö vseÖ
doÖ današnjihÖ dniÖ odÖ
razpadaÖ JugoslavijeÖ
spoznavamoÖ tragikoÖ
begaÖljudiÖizÖporušenihÖ
domovÖ inÖ karÖ nerazu-

mljiveÖ poslediceÖ begaÖ
prekoÖ sredozemskegaÖ
morjaÖ vÖ komajÖ šeÖ var-
noÖEvropo.

VÖ ilustracijoÖ tehÖ
dogodkovÖinÖvÖopominÖ
siÖ vednoÖ znovaÖ prikli-
čemÖvÖspominÖdomačoÖ
živoÖinÖdoživetoÖÖzgod-
bo.Ö TaÖ jeÖ lahkoÖ leÖ enaÖ
izmedÖ številnih,Ö kiÖ paÖ
jihÖ vseÖ prehitroÖ poza-
bljamo,Ö koÖ nepremi-
šljenoÖ godrnjamoÖ nadÖ
nemočnimiÖmnožicamiÖ
inÖ vednoÖ novimiÖ be-
gunciÖvsehÖvrst.

BiloÖ jeÖ letoÖ 1945.Ö
PovsemÖ navadnegaÖ
majskegaÖ večeraÖ smoÖ
obstaliÖ srediÖ vasiÖ naÖ
potiÖ kÖ maternimÖ star-
šemÖzÖobloženimiÖ»kul-
cami«.ÖKajÖvseÖinÖzakajÖ
smoÖmoraliÖ trijeÖotrociÖ
inÖmamaÖnaložitiÖnaÖtaÖ
nekolikoÖvečjiÖročniÖvo-
ziček,Ö nisemÖ razumel.Ö
MamaÖ inÖ drugiÖ soÖ žeÖ
vedeliÖ zakaj.Ö UstaviliÖ
smoÖseÖobÖstranskiÖpoti.Ö
SpomnimÖse,ÖkakorÖdaÖ
biÖ seÖ toÖ dogajaloÖ vče-
raj.ÖNasprotiÖseÖnamÖjeÖ
pripeljalÖ izÖ službeÖ očeÖ
sÖ kolesomÖ vÖ delovniÖ
železničarskiÖuniformi.Ö
IzÖ»štelverka«Ö jeÖprišel.Ö
PresenečenoÖsmoÖotro-

RazmišljanjeÖ oÖ
beguncihÖseÖšeÖkarÖna-
daljuje.ÖMnogimÖjeÖraz-
pravljanjeÖ oÖ dejstvih,Ö
vzrokihÖ inÖ posledicahÖ
tegaÖ pojavaÖ vÖ sodobniÖ
družbiÖ žeÖ karÖ odveč,Ö
najrajeÖ biÖ gaÖ prepusti-
liÖ Ö samoÖ odgovornimÖ
državnimÖinÖpolitičnimÖÖ
uradnikom.

VendarÖ jeÖ prav,Ö
daÖ prisluhnemoÖ mi-
slimÖ vsehÖ evropskihÖ
politikovÖ inÖ papežuÖ
Frančišku,ÖkiÖjeÖvÖsplo-
šniÖ avdienciÖ aprilaÖ
2013Ö povedal,Ö daÖ namÖ
življenjeÖ niÖ podarjenoÖ
zato,ÖdaÖgaÖljubosumnoÖ
ohranjamoÖleÖzase,Öam-
pakÖ daÖ gaÖ darujemo.Ö
NaučimoÖ se,Ö daÖ bomoÖ
usmiljeniÖzÖvsemi.Ö

PapežÖ jeÖ tudiÖ na-
govorilÖ evropskeÖ vodi-
teljeÖzÖmislijoÖ:Ö»sanjamÖ
oÖ Evropi,Ö vÖ kateriÖ bitiÖ
migrantÖneÖboÖzločin.«

VendarÖ seÖ poÖ
mnenjuÖ nekegaÖ kardi-
nalaÖ(zapisanoÖvÖdruži-
niÖ majaÖ 2016),Ö mnenjeÖ
evropskihÖ katoličanovÖ
razlikujeÖ odÖ mnenjaÖ
papežaÖ Frančiška,Ö češÖ
daÖjeÖobčutljivostÖFran-
čiškaÖzaÖdružbenoÖpro-
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ŠeÖ kakoÖ civilnoÖ
oblekoÖobleci,ÖjeÖmamaÖ
zabičalaÖ očetu.Ö MamaÖ
inÖ očeÖ staÖ žeÖ vedelaÖ
zakaj.ÖNočÖjeÖvzelaÖoče-
ta,ÖkiÖseÖjeÖpoÖkratkemÖ
slovesuÖ odpeljalÖ sÖ ko-
lesomÖ doÖ znanca,Ö kiÖ
gaÖ jeÖ čakalÖ naÖ koncuÖ
vasi.Ö PotemÖ oÖ očetuÖ
dolgoÖčasa,ÖvsajÖotroci,Ö
nismoÖ vedeliÖ kajÖ več.Ö
LeÖmamaÖnamÖjeÖskriv-
nostnoÖ pripovedovala,Ö
daÖ jeÖ živÖprišelÖnaÖKo-
roško,ÖdoÖVetrinjaÖinÖseÖ
tamÖ pridružilÖ množiciÖ

poÖ vetrinjskemÖ poljuÖ
razseljenihÖ ljudi,Ö be-
guncev,Ö kiÖ soÖ ždeliÖ obÖ
manjšihÖkuriščih.

»DalečÖnaÖokoliÖseÖ
jeÖ videloÖ velikoÖ malihÖ
ognjev,Ö sličnihÖ pastir-
skimÖ ognjem.Ö ŠeÖ maloÖ
siÖ nisemÖ mislila,Ö daÖ
tukajÖ žeÖ taborijoÖ prviÖ
begunci.ÖBiloÖjeÖvetrinj-
skoÖpolje.«ÖTakoÖopisu-
jeÖ svojeÖ prvoÖ srečanjeÖ
zÖ VetrinjemÖ Tomazino-
vaÖ mamaÖ vÖ prisrčnemÖ
bogatemÖ zapisuÖ (staraÖ

ciÖ gledaliÖ vÖ materÖ inÖ
očetaÖinÖničesarÖnismoÖ
razumeliÖ vÖ kajÖ mamaÖ
prepričujeÖočeta.ÖIzÖpo-
govoraÖ smoÖ dojeli,Ö daÖ
mamaÖočetaÖprepričujeÖ
najÖ seÖ vendarÖ odpraviÖ
naÖ pot.Ö GovorilaÖ staÖ oÖ
Tržiču,Ö LjubeljuÖ inÖ Ko-
roški.Ö BrezÖ razlagÖ smoÖ
sprejeliÖ maminoÖ pre-
pričevanjeÖ inÖ očetovoÖ
neodločnoÖ odločitevÖ
zaÖ begÖ predÖ strašljivoÖ
komunističnoÖ priho-
dnostjo.

Papež v begunskem  centru v Grčiji
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BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB

VÖnedeljo,Ö3. septembra 
2017, boÖpriÖsvetiÖmašiÖ

ob 10. uriÖblagoslovÖšol-
skihÖtorbÖsÖpotrebščina-
mi.ÖUčenci,ÖdijakiÖinÖtudiÖ
študentjeÖsteÖvabljeni,ÖdaÖ
prineseteÖkÖbogoslužjuÖ
vse,ÖkarÖpotrebujeteÖpriÖ
vašemÖizobraževanju.Ö

mama,Ö SonjaÖ ValentinaÖ
Tomazin,Ö2016).

KakoÖ jeÖ očeÖ preži-
velÖ svojeÖ dniÖ naÖ Koro-
škem,Ö namÖ jeÖ otrokomÖ
ostalaÖskrivnost.ÖKasne-
jeÖ smoÖ ugotovili,Ö daÖ seÖ
jeÖ očetovaÖ željaÖ uresni-
čila.ÖNašelÖjeÖpotÖzaÖvrni-
tev.ÖPoÖsrečanjuÖzÖnašimÖ
bratrancem,ÖkiÖjeÖbilÖkarÖ
udomačenÖ medÖ angle-
škoÖ govorečimiÖ novimiÖ
gospodarjiÖ vÖ angleškiÖ
coni,Ö jeÖnašelÖprilikoÖzaÖ
pobegÖ vÖ ItalijoÖ doÖ be-
gunskegaÖ taboriščaÖ priÖ
Forliju.ÖÖÖÖÖ

BratranecÖ jeÖ poÖ
dnevihÖ bivanjaÖ vÖ an-
gleškiÖ coniÖ priÖ BritishÖ
troopsÖvÖAvstriji,ÖkjerÖjeÖ

bilÖ zaposlen,Ö poslanÖ
vÖ PortschachÖ blizuÖ
Celovca.Ö TamÖ seÖ jeÖ
prihulilÖvÖtransitÖcampÖ
trupam,ÖkiÖ soÖodhaja-
leÖdomovÖinÖponudilaÖ
seÖjeÖprilika,ÖdaÖsoÖseÖ
zgubiliÖvÖnočÖ.

ZaÖ potÖ domovÖ
seÖjeÖočeÖodločilÖtakojÖ
poÖ uradnoÖ objavljeniÖ
amnestiji.Ö NiÖ seÖ od-
ločilÖ zaÖ nadaljnjeÖ ro-
manjeÖvÖArgentinoÖaliÖ
Avstralijo,Ö kotÖ soÖ seÖ
zaÖ toÖ zaÖ vseÖ življenjeÖ
odločiliÖmnogiÖznanci.Ö

ZÖ zaupanjemÖ vÖ
božjoÖpomočÖinÖoseb-
noÖ odgovornostjoÖ doÖ
družineÖ inÖ domaÖ seÖ
jeÖvrnilÖmedÖsvojeÖlju-

diÖ inÖzemljo.ÖŽalÖ soÖseÖ
poslediceÖ političnegaÖ
predznakaÖ njegovegaÖ
begaÖnjemuÖinÖvsejÖdru-
žiniÖ šeÖ dolgoÖ poznaleÖ
priÖ vsehÖ karakteristi-
kahÖ inÖ vÖ vsakdanjemÖ
življenjuÖ nasploh.Ö VsoÖ
družinoÖjeÖšeÖdolgaÖletaÖ
poÖ vojniÖ spremljalaÖ
oznakaÖ »belčki«Ö Ö –Ö »viÖ
steÖbelčki«,ÖtakoÖsoÖnasÖ
otrokeÖ beguncaÖ pogo-
stoÖoznačevaliÖnekateriÖ
sovrstniki,Ö »izbranci«Ö
novoÖ nastajajočeÖ elite.Ö
InÖ begunstvoÖ seÖ jeÖ šeÖ
najboljÖ zaÖ očetaÖ nada-
ljevaloÖšeÖvečÖlet.

 Mihevc Pavel



6

FARNI LIST

URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 

DAN ČAS
VELIKA

UČILNICA KATEHET
MALA

UČILNICA KATEHET ŽUPNIŠČE KATEHET

PON

14:00 3. razred župnik

15:30 1. razred D. Turk 1. razred K. Mihelčič 3. razred župnik

16:00 8. razred R. Kedzierski 5. razred N. Mezeg

17:00 9. razred K. Nagode 5. razred N. Mezeg

TOR

7:00 7. razred A. Cergolj

16:00 7. razred A. Cergolj

18:00 6. razred R. Kedzierski

SRE
16:00 8. razred R. Kedzierski

18:00 družinski 
verouk

R. Kedzierski

ČET

15:00 4. razred D. Turk

16:00 4. razred D. Turk 2. razred S. Mihelčič

17:00 2. razred S. Mihelčič

Razred Učbeniki in delovni zvezki Cena

1.
PraznujemoÖinÖseÖveselimoÖ1Ö
(CeljskaÖMohorjevaÖdružba)

10ÖEUR

2.,Ö3.,Ö
4.,Ö5.Ö

BesedeÖživljenjaÖ3Ö–ÖJezusovÖnaukÖinÖznamenjaÖ
(založbaÖBratÖFrančišek)
zvezekÖpoÖdogovoru

10ÖEUR

6. PoÖdogovoru

7.
PraznujemoÖcerkvenoÖletoÖ
(ŠpelaÖFortuna)

10ÖEUR

8.Ö UčbenikÖPridiÖSvetiÖDuh 8ÖEUR

9.Ö
TeologijaÖtelesaÖ
(JasonÖEvert)

DobiliÖvÖspominÖ
naÖsv.ÖbirmoÖ
(žeÖimajo)

VEROUČNI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
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Razred Ime in priimek Telefon Elektronski naslov

1. DarijaÖTurk 040Ö324Ö378 darijaturk.turk4@gmail.com

1.Ö KlaraÖMihelčič 040Ö379Ö437 klara.tomazin@gmail.com

2. SonjaÖMihelčič 040Ö733Ö369 sonja.mihelcic@gmail.com

3. župnikÖJanezÖKompare 051Ö376Ö694 info@dmm.si

4.Ö DarijaÖTurk 040Ö324Ö378 darijaturk.turk4@gmail.com

5.Ö NatalijaÖMezeg 040Ö416Ö271 natalija.mezeg@gmail.com

6.Ö RafaelÖKedzierski 031Ö299Ö079 xrafix@gmail.com

7.Ö AndrejaÖCergolj 031Ö222Ö606 andreja.cergolj@gmail.com

8.Ö RafaelÖKedzierski 031Ö299Ö079 xrafix@gmail.com

9. KlemenÖNagode 041Ö545Ö131 klemen.nagode@amis.net

KATEHETI

Mami:Ö»Punce, kaj naj napišemo v vabilo za Družinski ve-
rouk, da bi se nam pridružile še nove družine?«

LenaÖ(1.Örazred):Ö»Da je tam cela družina in da smo 
v naši skupini na vsako temo kaj ustvarjali.« 

HanaÖ(3.Ör.):Ö» Da smo se veliko pogovarjali o Bogu, in če je bil čas, smo 
se igrali igre. Pa izlet!« VskočiÖšeÖEmaÖ(3Öleta): »Da smo se loviliii!«

ZatoÖvabimoÖvse,ÖkiÖsiÖželiteÖskupajÖkotÖdružinaÖodkrivatiÖzakladeÖvÖ
BožjiÖbesedi,Öbogoslužju,ÖskupnihÖrazmišljanjihÖinÖmolitvi,Öpogovorih,Ö
obÖveselmÖdruženjuÖinÖšeÖveč,ÖdaÖseÖnamÖpridružite pri Družinskem 
verouku.ÖSrečanjaÖbodoÖobÖSREDAH ob 18. uri v Jožefovi dvorani.Ö

KatehezeÖsoÖpripravljeneÖzaÖstaršeÖinÖzaÖotrokeÖpoÖstarostnihÖskupinah.Ö

ZačnemoÖ13.Öseptembra.

LepoÖvabljeni!

PRIDI TUDI TI!
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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.

STIČNA MLADIH 2017

NarodnoÖ srečanjeÖ
katoliškeÖmladineÖboÖvÖso-
boto,Ö 16.Ö septembraÖ 2017,Ö
zÖzačetkomÖobÖ9.ÖuriÖobÖci-
stercijanskemÖsamostanuÖvÖ
Stični.

StičnaÖ mladihÖ jeÖ si-
nonimÖzaÖveselje,Ö izkušnjoÖ
skupnosti,Ö praznovanjeÖ
vereÖinÖkrepitevÖprostovolj-
stvaÖmladih.ÖVečÖkotÖdvestoÖ
mladihÖprostovoljcevÖskoziÖ
celoÖ letoÖ ustvarjaÖ vsebineÖ
inÖ programÖ srečanja,Ö kiÖ
boÖvÖsvojiÖpolnostiÖ zaživelÖ
pravÖ16.Öseptembra.ÖTakratÖ
seÖ boÖ obÖ cistercijanskemÖ
samostanuÖ vÖ StičniÖ sre-
čaloÖ medÖ petÖ inÖ šestÖ tisočÖ
mladihÖkatoličanovÖ izÖ celeÖ
Slovenije.

VÖ letuÖ 2016Ö jeÖ StičnaÖ
mladihÖ prejelaÖ posebnoÖ
priznanjeÖ sÖ straniÖ predse-
dnikaÖRSÖBorutaÖPahorjaÖzaÖ
izjemenÖdoprinosÖkÖmladin-
skemuÖsektorju.ÖDolgoletnaÖ
prostovoljka,ÖAnitaÖMerhar,Ö
paÖjeÖzaÖsvojeÖprostovoljskoÖ

deloÖ naÖ StičniÖ mladihÖ
prejelaÖ nazivÖ NajÖ pro-
stovoljkaÖ letaÖ 2016,Ö kiÖ
gaÖ podeljujeÖ MladinskiÖ
svetÖ SlovenijeÖ podÖ ča-
stnimÖ pokroviteljstvomÖ
predsednikaÖRS.

VsebinskoÖ seÖ leto-
šnjaÖStičnaÖmladihÖnana-
šaÖ naÖ papeževoÖ posla-
nicoÖ mladim,Ö izÖ katereÖ
izhajaÖ tudiÖ njenoÖ gesloÖ
»VelikeÖstvariÖmiÖjeÖstorilÖ
Mogočni«Ö (LkÖ 1,49).Ö ZaÖ
mladeÖrazličnihÖstarostiÖ
bodoÖnaÖvoljoÖprogramÖ
zaÖ dijakeÖ inÖ študente,Ö
delavnice,Ö tržnicaÖ mla-
dinskihÖ organizacij,Ö
mašaÖ inÖ zaključniÖ kon-
cert.Ö MedÖ gostiÖ boÖ tudiÖ
AniaÖGolędzinowska,ÖkiÖ
boÖ spregovorilaÖ oÖ svojiÖ
izkušnji,Ö kakoÖ velikeÖ
rečiÖ jeÖMogočniÖstorilÖvÖ
njenemÖživljenju.

ObÖ somaševanjuÖ
škofovÖ inÖ duhovnikovÖ
boÖmašoÖobÖ14.15Ödaro-
valÖ inÖ pridigalÖ soboškiÖ
škofÖ msgr.Ö dr.Ö PeterÖ
Štumpf.

VSTOPNINA IN DO-
BRODELNI NAMEN

VsakÖ udeleženecÖ pla-
čaÖ5ÖEURÖvstopnine.ÖSÖzbra-
nimiÖ sredstviÖ krijemoÖ delÖ
stroškovÖ srečanja.Ö 1Ö EURÖ
paÖnamenimoÖvÖdobrodelniÖ
namen.

SPOVEDOVANJE

EnaÖ izmedÖ dragoce-
nihÖ izkušenjÖ srečanjaÖ jeÖ zaÖ
mnogeÖmladeÖprejemÖzakra-
mentaÖ sprave.Ö DuhovnikeÖ
vabimo,ÖdaÖsporočiteÖsvojoÖ
pripravljenost,Ö daÖ kotÖ spo-
vednikiÖ kakšnoÖ uroÖ posve-
titeÖ mladim.Ö SamostanskoÖ
notranjeÖ dvoriščeÖ boÖ »dvo-
riščeÖusmiljenja«.

ZGOŠČENKA STIČ-
NA TOČKA – NOVOST

StičnaÖ bend,Ö kiÖ jeÖ de-
lovalÖ odÖ 2013Ö seÖ letosÖ po-
slavlja.Ö KoÖ predajajoÖ svojeÖ
mestoÖnoviÖzasedbi,ÖsoÖizda-
liÖzgoščenkoÖzÖ9ÖskladbamiÖ
sodobneÖ krščanskeÖ glasbe.Ö
ZgoščenkaÖ boÖ vÖ StičniÖ naÖ
voljoÖpoÖpromocijskiÖceni


