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Drage katehistinje, katehisti in kateheti, prisrčen pozdrav
v novem katehetskem
letu!
Za vsakim katehetskim letom pridejo
počitnice; a tudi za počitnicami pride novo
katehetsko leto. Kot se
ob koncu leta veselimo
zasluženih
počitnic,
tako in še bolj se veselimo ob koncu počitnic
novega srečevanja z
otroki, ki so nam zaupani, in z njihovimi
starši ter starimi starši. Privoščim vam, da
vam tega veselja ne bi
nič pokvarilo!

Pastoralno
leto
pred nami želi posebej
izpostaviti prenos vere
iz generacije v generacijo – tako so zaznali
naši ordinariji in nam
polagajo na srce, da v
redno delovanje poudarjeno vključimo tudi
ta vidik. Res so prvi
»prenašalci« vere starši, a po naravi cerkvenega občestva ste tudi
vi njihovo pomembni
sodelavci. Zato vas
letos še posebej spodbujam k skrbi za starše – kar boste naredili
za njihovo vero, boste
naredili tudi za vero
otrok pri verouku;
pravzaprav lahko s
tem naredite več zanje
kot storite neposredno
pri verouku. Ker pa iz-
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otrocih in njihovem
življenjskem
okolju,
hkrati pa sklenili z njimi »zavezništvo« ter
morda skupaj našli
kakšen namig za delo
z njihovimi vnuki in
vnukinjami.
Ker je v teku priprava na škofovsko
sinodo na temo poklicanosti mladih, lahko
tudi kot kateheti z
bogatimi izkušnjami z
mladimi dodate svoj
doprinos, da bodo sadovi sinode lahko bolj
kakovostni.
kušnja pravi, da so generacije sedanjih staršev v velikem odstotku
precej odtujene veri,
se pogosto dogaja, da
verske vrednote in versko življenje otroci bolj
vidijo in prejemajo po
babicah in dedkih kot
po starših. Zato mi
prihaja na misel, da bi
bilo smiselno bolj načrtno sodelovati tudi
z njimi; morda bi bilo
koristno imeti srečanja
tudi zanje. Prepričan
sem, da bi kot kateheti
lahko od njih izvedeli
veliko zanimivega o
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Tudi letos že na
začetku v svoj urnik
vstavite skupne dejavnosti tako na polju
stalnega izobraževanja
kakor na polju duhovne poglobitve. Res veliko možnosti obstaja in
na spletni strani SKU
boste vedno pravočasno obveščeni o vsem
dogajanju. Povabljeni
tudi, da pristopite k
molitveni zvezi Skupnosti slovenskih katehistinj in katehistov,
ki nas vsak dan poveže
med seboj in podpre

pri delu s kratkim molitvenim spominom.
In še eno novico
želim podeliti z vami.
V tem letu bodo škofje
z veliko verjetnostjo
sprejeli nov slovenski
katehetski načrt, ki
sledi navodilom plenarnega zbora Cerkve
na Slovenskem in slovenskemu pastoralnemu načrtu Pridite in
poglejte. To bo nova
priložnost za osvežitev
našega katehetskega
služenja občestvu Cerkve na Slovenskem.
Naj vas pri vašem poslanstvu vedno
spremlja obilje Božjega
blagoslova!

msgr. dr.
Marjan Turnšek
upokojeni
mariborski nadškof
predsednik SKU
Vir: http://katoliska-cerkev.si/
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OČE MED BEGUNCI
Razmišljanje
o
beguncih se še kar nadaljuje. Mnogim je razpravljanje o dejstvih,
vzrokih in posledicah
tega pojava v sodobni
družbi že kar odveč,
najraje bi ga prepustili   samo odgovornim
državnim in političnim  
uradnikom.
Vendar je prav,
da prisluhnemo mislim vseh evropskih
politikov in papežu
Frančišku, ki je v splošni avdienci aprila
2013 povedal, da nam
življenje ni podarjeno
zato, da ga ljubosumno
ohranjamo le zase, ampak da ga darujemo.
Naučimo se, da bomo
usmiljeni z vsemi.
Papež je tudi nagovoril evropske voditelje z mislijo : »sanjam
o Evropi, v kateri biti
migrant ne bo zločin.«
Vendar se po
mnenju nekega kardinala (zapisano v družini maja 2016), mnenje
evropskih katoličanov
razlikuje od mnenja
papeža Frančiška, češ
da je občutljivost Frančiška za družbeno pro-

blematiko
drugačna
kot naša v Evropi .
Tudi   doma obstajajo razlike; berem
zapis cveta Lenarčiča
iz Šmihela. Že samo
med bralci družine je
razumeti, da nastajajo
razlike. Umirjenemu
mnenju se pridružujem z željo, da smo vsi
ali bi vsaj morali biti
ena čreda in imeti enega pastirja. Tudi za to
pa bomo morali moliti.
Še na našo dinamično preteklost migracijskih tokov na naših tleh se spomnimo,
na številne begunce
pred prvo svetovno
vojno v Ameriko in rudnike Zahodne Evrope. Tem ekonomskim
migrantom je sledilo
praznjenje
Beneške
Slovenije in Posočja
med prvo svetovno
vojno, beg pred vojnim
pustošenjem po vsej
domovini, strah pred
svobodo, ki drugače
mislečim
komunizmu niso zaupali; vse
do današnjih dni od
razpada
Jugoslavije
spoznavamo tragiko
bega ljudi iz porušenih
domov in kar nerazu-

mljive posledice bega
preko sredozemskega
morja v komaj še varno Evropo.
V ilustracijo teh
dogodkov in v opomin
si vedno znova prikličem v spomin domačo
živo in doživeto  zgodbo. Ta je lahko le ena
izmed številnih, ki pa
jih vse prehitro pozabljamo, ko nepremišljeno godrnjamo nad
nemočnimi množicami
in vedno novimi begunci vseh vrst.
Bilo je leto 1945.
Povsem
navadnega
majskega večera smo
obstali sredi vasi na
poti k maternim staršem z obloženimi »kulcami«. Kaj vse in zakaj
smo morali trije otroci
in mama naložiti na ta
nekoliko večji ročni voziček, nisem razumel.
Mama in drugi so že
vedeli zakaj. Ustavili
smo se ob stranski poti.
Spomnim se, kakor da
bi se to dogajalo včeraj. Nasproti se nam je
pripeljal iz službe oče
s kolesom v delovni
železničarski uniformi.
Iz »štelverka« je prišel.
Presenečeno smo otro-
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Papež v begunskem centru v Grčiji

ci gledali v mater in
očeta in ničesar nismo
razumeli v kaj mama
prepričuje očeta. Iz pogovora smo dojeli, da
mama očeta prepričuje
naj se vendar odpravi
na pot. Govorila sta o
Tržiču, Ljubelju in Koroški. Brez razlag smo
sprejeli mamino prepričevanje in očetovo
neodločno odločitev
za beg pred strašljivo
komunistično prihodnostjo.
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Še kako civilno
obleko obleci, je mama
zabičala očetu. Mama
in oče sta že vedela
zakaj. Noč je vzela očeta, ki se je po kratkem
slovesu odpeljal s kolesom do znanca, ki
ga je čakal na koncu
vasi. Potem o očetu
dolgo časa, vsaj otroci,
nismo vedeli kaj več.
Le mama nam je skrivnostno pripovedovala,
da je živ prišel na Koroško, do Vetrinja in se
tam pridružil množici

po vetrinjskem polju
razseljenih ljudi, beguncev, ki so ždeli ob
manjših kuriščih.
»Daleč na okoli se
je videlo veliko malih
ognjev, sličnih pastirskim ognjem. Še malo
si nisem mislila, da
tukaj že taborijo prvi
begunci. Bilo je vetrinjsko polje.« Tako opisuje svoje prvo srečanje
z Vetrinjem Tomazinova mama v prisrčnem
bogatem zapisu (stara
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mama, Sonja Valentina
Tomazin, 2016).
Kako je oče preživel svoje dni na Koroškem, nam je otrokom
ostala skrivnost. Kasneje smo ugotovili, da se
je očetova želja uresničila. Našel je pot za vrnitev. Po srečanju z našim
bratrancem, ki je bil kar
udomačen med angleško govorečimi novimi
gospodarji v angleški
coni, je našel priliko za
pobeg v Italijo do begunskega taborišča pri
Forliju.     
Bratranec je po
dnevih bivanja v angleški coni pri British
troops v Avstriji, kjer je

bil zaposlen, poslan
v Portschach blizu
Celovca. Tam se je
prihulil v transit camp
trupam, ki so odhajale domov in ponudila
se je prilika, da so se
zgubili v noč .
Za pot domov
se je oče odločil takoj
po uradno objavljeni
amnestiji. Ni se odločil za nadaljnje romanje v Argentino ali
Avstralijo, kot so se
za to za vse življenje
odločili mnogi znanci.
Z zaupanjem v
božjo pomoč in osebno odgovornostjo do
družine in doma se
je vrnil med svoje lju-

di in zemljo. Žal so se
posledice političnega
predznaka njegovega
bega njemu in vsej družini še dolgo poznale
pri vseh karakteristikah in v vsakdanjem
življenju nasploh. Vso
družino je še dolga leta
po vojni spremljala
oznaka »belčki«   – »vi
ste belčki«, tako so nas
otroke begunca pogosto označevali nekateri
sovrstniki, »izbranci«
novo nastajajoče elite.
In begunstvo se je še
najbolj za očeta nadaljevalo še več let.
Mihevc Pavel

BLAGOSLOV ŠOLSKIH TORB
V nedeljo, 3. septembra
2017, bo pri sveti maši
ob 10. uri blagoslov šolskih torb s potrebščinami. Učenci, dijaki in tudi
študentje ste vabljeni, da
prinesete k bogoslužju
vse, kar potrebujete pri
vašem izobraževanju.
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2017/18
DAN ČAS

VELIKA

UČILNICA

KATEHET

MALA

UČILNICA

KATEHET

14:00
15:30

1. razred

D. Turk

1. razred

K. Mihelčič

16:00

8. razred

R. Kedzierski

5. razred

N. Mezeg

17:00

9. razred

K. Nagode

5. razred

N. Mezeg

7:00

7. razred

A. Cergolj

TOR 16:00

7. razred

A. Cergolj

18:00

6. razred

R. Kedzierski

16:00

8. razred

R. Kedzierski

družinski
verouk

R. Kedzierski

15:00

4. razred

D. Turk

ČET 16:00

4. razred

D. Turk

2. razred

S. Mihelčič

2. razred

S. Mihelčič

PON

SRE 18:00

17:00

ŽUPNIŠČE KATEHET
3. razred

župnik

3. razred

župnik

VEROUČNI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
Razred Učbeniki in delovni zvezki
1.
2., 3.,
4., 5.
6.
7.
8.
9.
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Praznujemo in se veselimo 1
(Celjska Mohorjeva družba)
Besede življenja 3 – Jezusov nauk in znamenja
(založba Brat Frančišek)
zvezek po dogovoru
Po dogovoru
Praznujemo cerkveno leto
(Špela Fortuna)
Učbenik Pridi Sveti Duh
Teologija telesa
(Jason Evert)

Cena
10 EUR
10 EUR

10 EUR
8 EUR
Dobili v spomin
na sv. birmo
(že imajo)
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KATEHETI
Razred Ime in priimek

Telefon

Elektronski naslov

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Darija Turk
Klara Mihelčič
Sonja Mihelčič
župnik Janez Kompare
Darija Turk
Natalija Mezeg

040 324 378
040 379 437
040 733 369
051 376 694
040 324 378
040 416 271

darijaturk.turk4@gmail.com

6.

Rafael Kedzierski

031 299 079

xrafix@gmail.com

7.
8.
9.

Andreja Cergolj
Rafael Kedzierski
Klemen Nagode

031 222 606
031 299 079
041 545 131

andreja.cergolj@gmail.com

klara.tomazin@gmail.com
sonja.mihelcic@gmail.com
info@dmm.si
darijaturk.turk4@gmail.com
natalija.mezeg@gmail.com

xrafix@gmail.com
klemen.nagode@amis.net

PRIDI TUDI TI!
Mami: »Punce, kaj naj napišemo v vabilo za Družinski verouk, da bi se nam pridružile še nove družine?«
Lena (1. razred): »Da je tam cela družina in da smo
v naši skupini na vsako temo kaj ustvarjali.«
Hana (3. r.): » Da smo se veliko pogovarjali o Bogu, in če je bil čas, smo
se igrali igre. Pa izlet!« Vskoči še Ema (3 leta): »Da smo se loviliii!«
Zato vabimo vse, ki si želite skupaj kot družina odkrivati zaklade v
Božji besedi, bogoslužju, skupnih razmišljanjih in molitvi, pogovorih,
ob veselm druženju in še več, da se nam pridružite pri Družinskem
verouku. Srečanja bodo ob SREDAH ob 18. uri v Jožefovi dvorani.
Kateheze so pripravljene za starše in za otroke po starostnih skupinah.
Začnemo 13. septembra.
Lepo vabljeni!
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STIČNA MLADIH 2017
Narodno
srečanje
katoliške mladine bo v soboto, 16. septembra 2017,
z začetkom ob 9. uri ob cistercijanskem samostanu v
Stični.
Stična mladih je sinonim za veselje, izkušnjo
skupnosti,
praznovanje
vere in krepitev prostovoljstva mladih. Več kot dvesto
mladih prostovoljcev skozi
celo leto ustvarja vsebine
in program srečanja, ki
bo v svoji polnosti zaživel
prav 16. septembra. Takrat
se bo ob cistercijanskem
samostanu v Stični srečalo med pet in šest tisoč
mladih katoličanov iz cele
Slovenije.
V letu 2016 je Stična
mladih prejela posebno
priznanje s strani predsednika RS Boruta Pahorja za
izjemen doprinos k mladinskemu sektorju. Dolgoletna
prostovoljka, Anita Merhar,
pa je za svoje prostovoljsko

delo na Stični mladih
prejela naziv Naj prostovoljka leta 2016, ki
ga podeljuje Mladinski
svet Slovenije pod častnim pokroviteljstvom
predsednika RS.
Vsebinsko se letošnja Stična mladih nanaša na papeževo poslanico mladim, iz katere
izhaja tudi njeno geslo
»Velike stvari mi je storil
Mogočni« (Lk 1,49). Za
mlade različnih starosti
bodo na voljo program
za dijake in študente,
delavnice, tržnica mladinskih
organizacij,
maša in zaključni koncert. Med gosti bo tudi
Ania Golędzinowska, ki
bo spregovorila o svoji
izkušnji, kako velike
reči je Mogočni storil v
njenem življenju.
Ob somaševanju
škofov in duhovnikov
bo mašo ob 14.15 daroval in pridigal soboški
škof msgr. dr. Peter
Štumpf.

VSTOPNINA IN DOBRODELNI NAMEN
Vsak udeleženec plača 5 EUR vstopnine. S zbranimi sredstvi krijemo del
stroškov srečanja. 1 EUR
pa namenimo v dobrodelni
namen.
SPOVEDOVANJE
Ena izmed dragocenih izkušenj srečanja je za
mnoge mlade prejem zakramenta sprave. Duhovnike
vabimo, da sporočite svojo
pripravljenost, da kot spovedniki kakšno uro posvetite mladim. Samostansko
notranje dvorišče bo »dvorišče usmiljenja«.
ZGOŠČENKA STIČNA TOČKA – NOVOST
Stična bend, ki je deloval od 2013 se letos poslavlja. Ko predajajo svoje
mesto novi zasedbi, so izdali zgoščenko z 9 skladbami
sodobne krščanske glasbe.
Zgoščenka bo v Stični na
voljo po promocijski ceni

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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