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ÖÖ DAR ŽIVLJENJA
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V TEJ ŠTEVILKI:
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OKTOBER 2017

PAPEŽ: NAJVEČJI DAR, KI GA 
JE BOG NAMENIL VSAKEMU 
MED NAMI, JE ŽIVLJENJE

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

ekološkoÖ krizo,Ö kiÖ joÖ
živimo,Ö jeÖ perspektivaÖ
prejetegaÖ daruÖ inÖ izro-
čitevÖtegaÖdaruÖtistemu,Ö
kiÖboÖprišelÖzaÖnami,Öra-
zlogÖ zaÖ zavzemanjeÖ inÖ
upanje,«ÖjeÖdejalÖpapež.

Jezusova nova 
zapoved ljubezni

DarÖ življenjaÖ inÖ
darÖstvarstvaÖizvirataÖizÖ
»BožjeÖljubezniÖdoÖčlo-
veštva«.Ö PoÖ tehÖ dvehÖ
darovihÖnamÖBogÖdajeÖ
svojoÖ ljubezen.Ö VÖ ka-
kšniÖ meriÖ seÖ odpremoÖ
inÖjoÖsprejmemo,ÖlahkoÖ
postanemoÖtudiÖmiÖdarÖ
življenjaÖ zaÖ brate.Ö ToÖ
nasÖ jeÖ spomnilÖ JezusÖ
medÖ zadnjoÖ večerjo,Ö
koÖ jeÖ svojimÖ učencemÖ
dalÖ»novoÖzapovedÖ lju-
bezni«.ÖKoÖjeÖvedel,ÖdaÖ
jeÖ prišlaÖ njegovaÖ uraÖ

VATIKANÖÖ–ÖPapežÖ
FrančišekÖjeÖvÖponede-
ljek,Ö2.Öoktobra,ÖsprejelÖ
vÖ avdiencoÖ članeÖ Ita-
lijanskegaÖ inštitutaÖ zaÖ
darovanje.Ö ObÖ temÖ jeÖ
svetiÖ očeÖ spregovorilÖ
oÖ daruÖ življenja;Ö greÖ
zaÖ sporočilo,Ö kiÖ jeÖ po-
membnoÖ takoÖ zaÖ vseÖ
katoličaneÖkotÖvseÖljudiÖ
dobreÖvoljeÖnasploh.

Največji dar je 
življenje

»NajvečjiÖ dar,Ö kiÖ
gaÖjeÖBogÖnamenilÖvsa-
kemuÖ medÖ nami,Ö jeÖ
življenje.Ö InÖ življenjeÖ
jeÖ delÖ nekegaÖ druge-
gaÖ izvornegaÖ božjegaÖ
daru,ÖkarÖjeÖstvarstvo,«Ö
jeÖ dejalÖ papežÖ vÖ govo-
ru.Ö IzpostavilÖ je,Ö daÖ biÖ
seÖvsiÖmoraliÖčutitiÖod-
govorneÖ zaÖ ustreznoÖ
varovanjeÖ stvarstva,Ö
zanjÖ skrbetiÖ inÖ ščititiÖ
gaÖ predÖ različnimiÖ
oblikamiÖ propadanja.Ö
NašaÖ nalogaÖ jeÖ na-
mreč,ÖdaÖohranimoÖinÖ
vÖ celotiÖ izročimoÖ pri-
hodnjimÖ generacijamÖ
našÖplanet,ÖkiÖsmoÖgaÖ
prejeliÖ odÖ BogaÖ kotÖ
zastonjskiÖ dar.Ö »PredÖ
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inÖ seÖ boÖ vrnilÖ nazajÖ kÖ
Očetu,ÖdaÖ jeÖprišlaÖuraÖ
njegoveÖsmrtiÖinÖvstaje-
nja,ÖseÖjeÖodÖapostolovÖ
poslovilÖ zÖ izročitvijoÖ
ljubezni,Ö kakorÖ daÖ biÖ
šloÖ zaÖ oporoko.Ö InÖ jeÖ
rekel:Ö »NovoÖ zapovedÖ
vamÖdam,ÖdaÖseÖljubiteÖ
medÖseboj!ÖKakorÖsemÖ
vasÖ jazÖ ljubil,Ö takoÖ seÖ
tudiÖ viÖ ljubiteÖ medÖ se-
boj!«Ö(JnÖ13,34).

PapežÖ jeÖ pojasnil,Ö
daÖ jeÖ novostÖ JezusoveÖ
noveÖ zapovediÖ ravnoÖ
dejstvo,Ö daÖ neÖ greÖ zaÖ
kakršnoÖ koliÖ ljube-
zen,Ö ampakÖ zaÖ »samoÖ
ljubezenÖ Jezusa,Ö kiÖ jeÖ
dalÖ svojeÖ življenjeÖ zaÖ
nas«.Ö ToÖ jeÖ ljubezen,Ö
kiÖ seÖ izraziÖ vÖ služenjuÖ
drugim.Ö TikÖ predÖ temÖ
jeÖnamrečÖJezusÖučen-

cemÖ umilÖ noge.Ö »ToÖ jeÖ
ljubezen,ÖkiÖseÖznaÖpo-
nižati,ÖkiÖzavračaÖvsakoÖ
oblikoÖ nasilja,Ö kiÖ spo-
štujeÖsvobodo,ÖpodpiraÖ
dostojanstvo,Ö zavračaÖ
vsakoÖ diskriminacijo.Ö
JeÖ razoroženaÖ ljube-
zen,ÖkiÖjeÖmočnejšaÖodÖ
sovraštva.Ö PraviloÖ lju-
bezniÖ zaÖ tiste,ÖkiÖ želijoÖ
hoditiÖ zaÖ Jezusom,Ö jeÖ
tole:ÖpustitiÖseÖmuÖugra-
biti,ÖljubitiÖzÖnjim,ÖsvojaÖ
dejanjaÖ oblikovatiÖ poÖ
njegoviÖneskončniÖveli-
kodušnosti.«

Tako se gradi ci-
vilizacija ljubezni

Dar,Ö kiÖ gaÖ inšti-
tutÖ želiÖ izpostavitiÖ obÖ
DnevuÖ daru,Ö poÖ pape-
ževihÖ besedahÖ niÖ nekÖ
abstraktenÖ pojem,Ö kiÖ
biÖ pomenilÖ poklon.Ö

PomeniÖ držoÖ inÖ delo-
vanje,Ö kiÖ imataÖ svojeÖ
»korenineÖ vÖ sporočiluÖ
evangelija«.ÖVsi,ÖšeÖpo-
sebejÖpaÖotrociÖ inÖmla-
di,Ö soÖ poklicaniÖ doži-
vetiÖizkušnjoÖdaru.ÖGreÖ
zaÖvzgojnoÖizkušnjo,ÖkiÖ
spodbujaÖ človeškoÖ inÖ
duhovnoÖ rast,Ö odpiraÖ
misliÖ inÖ srceÖ zaÖ noveÖ
prostoreÖ bratstvaÖ inÖ
podeljevanja.Ö »TakoÖ seÖ
gradiÖ civilizacijaÖ ljube-
zni!«ÖjeÖizpostavilÖFran-
čišek.

DanÖdaruÖÖjeÖzato-
rejÖ priložnostÖ zaÖ mla-
de,Ö daÖ odkrijejo,Ö kakoÖ
jeÖ darÖ delÖ nasÖ samihÖ
inÖ namÖ jeÖ zastonjÖ po-
darjenÖ odÖ zgoraj.Ö NeÖ
daÖ biÖ seÖ gaÖ izgubilo,Ö
ampakÖ daÖ biÖ seÖ pove-
čalaÖnjegovaÖvrednost.Ö
DarovanjeÖ povečujeÖ
srečoÖ namÖ inÖ drugim.Ö
ZÖdarovanjemÖseÖvzpo-
stavljajoÖ veziÖ inÖ odno-
si,ÖkiÖkrepijoÖupanjeÖnaÖ
boljšiÖsvet.ÖPapežÖFran-
čišekÖ jeÖ zbraneÖ spod-
budil,ÖnajÖsoÖzaščitnikiÖ
življenja,Ö varuhiÖ stvar-
stvaÖinÖpričevalciÖdaro-
vaneÖljubezni.

Vir:  
http://sl.radiovaticana.va
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SVETI PAPEŽ JANEZ PAVEL II.

22.Ö oktobraÖ pra-
znujemoÖ godÖ svetegaÖ
JanezaÖ PavlaÖ II.,Ö kiÖ jeÖ
bilÖpapežÖmedÖletiÖ1978Ö
inÖ 2005Ö terÖ 263.Ö nasle-
dnikÖapostolaÖPetra.

KarolÖ JozefÖ Woj-
tylaÖseÖjeÖrodilÖ18.ÖmajaÖ
1920Ö vÖ WadowicahÖ naÖ
Poljskem.Ö ŠkofovskoÖ
posvečenjeÖ jeÖ prejelÖ
letaÖ1958.ÖZaÖpapežaÖjeÖ
bilÖizvoljenÖ16.ÖoktobraÖ
1978Ö inÖ jeÖ takoÖ postalÖ
264.Ö papežÖ oziromaÖ
263.Ö naslednikÖ aposto-
laÖ PetraÖ vÖ zgodoviniÖ
KatoliškeÖ Cerkve.Ö Slo-
venijoÖ jeÖ obiskalÖ dva-
krat:Ö prvičÖ odÖ 17.Ö doÖ
19.ÖmajaÖ1996,ÖkoÖjeÖobi-
skalÖ vseÖ triÖ (takratne)Ö
škofijeÖ inÖ seÖ jeÖ zÖ ver-
nikiÖ srečalÖ vÖ StožicahÖ
vÖLjubljani,ÖPostojniÖ inÖ
Mariboru;Ö drugičÖ paÖ
19.ÖseptembraÖ1999,ÖkoÖ
jeÖvÖMariboruÖzaÖblaže-
negaÖrazglasilÖškofaÖAn-
tonaÖ MartinaÖ SlomškaÖ
(1800–1862).

PostopekÖ zaÖ nje-
govoÖ beatifikacijoÖ seÖ
jeÖ izjemomaÖ začelÖ žeÖ
predÖ iztekomÖ pred-
pisanegaÖ petletnegaÖ
rokaÖ poÖ njegoviÖ smrti.Ö
MedÖ letomaÖ 2005Ö inÖ
2007Ö jeÖ potekalÖ škofij-

skiÖpostopekÖ(vključnoÖ
sÖ postopkiÖ poÖ drugihÖ
škofijah,ÖkjerÖjeÖWojtylaÖ
živelÖinÖdelal)ÖzaÖugoto-
vitevÖnjegovihÖkrepostiÖ
inÖ čudežev.Ö LetaÖ 2009Ö
jeÖ medicinskaÖ komisi-
jaÖ priÖ KongregacijiÖ zaÖ
zadeveÖ svetnikovÖ žeÖ
ugotovilaÖ čudežnoÖ oz-
dravitevÖ ParkinsonoveÖ
bolezniÖ priÖ redovniciÖ
MarieÖ Simon-Pierre.Ö
NaÖ tejÖ osnoviÖ jeÖ komi-
sijaÖ kardinalovÖ ome-
njeneÖ KongregacijeÖ 11.Ö
januarjaÖ 2011Ö soglasnoÖ
sprejelaÖ mnenjeÖ me-
dicinskeÖ strokeÖ terÖ
ozdravitevÖ potrdilaÖ zaÖ
čudežno.Ö PapežÖ Bene-
diktÖ XVI.Ö jeÖ 14.Ö januar-
jaÖ 2011Ö dovolilÖ objavoÖ
odlokovÖoÖpotrditviÖču-
dežnegaÖ ozdravljenjaÖ
naÖ priprošnjoÖ BožjegaÖ
služabnikaÖ papežaÖ Ja-
nezaÖPavlaÖII.ÖZaÖblaže-
negaÖjeÖbilÖ1.ÖmajaÖ2011Ö
razglašenÖ naÖ trguÖ sv.Ö
PetraÖ vÖ Vatikanu,Ö pa-
pežÖFrančišekÖpaÖgaÖ jeÖ
skupajÖ zÖ blaženimÖ pa-
pežemÖ JanezomÖ XXIII.Ö
27.ÖaprilaÖ2014ÖrazglasilÖ
zaÖsvetnika.

JanezÖ PavelÖ II.Ö jeÖ
vÖčasuÖsvojegaÖpontifi-
kataÖopravilÖ146Öpasto-

ralnihÖ obiskovÖ poÖ Ita-
lijiÖ inÖ104ÖmednarodnaÖ
apostolskaÖ potovanja.Ö
NapisalÖ jeÖ14Öokrožnic,Ö
15Ö apostolskihÖ spod-
bud,Ö 11Ö apostolskihÖ
konstitucijÖ inÖ 44Ö apo-
stolskihÖpisem.ÖNaÖvečÖ
kotÖ1160ÖsplošnihÖavdi-
encahÖobÖsredahÖseÖ jeÖ
srečalÖ sÖ približnoÖ 17,6Ö
milijonaÖ vernikov,Ö ka-
morÖjeÖtrebaÖprištetiÖšeÖ
posebneÖ avdienceÖ inÖ
maše,ÖkiÖseÖjihÖjeÖsamoÖ
vÖ jubilejnemÖ letuÖ 2000Ö
udeležiloÖvečÖkotÖ8Ömi-
lijonovÖ ljudi.Ö OpravilÖ
jeÖ 38Ö uradnihÖ obiskovÖ
priÖ političnihÖ oblastehÖ
terÖ imelÖ 737Ö zasebnihÖ
avdiencÖ sÖ predsednikiÖ
državÖterÖ245ÖavdiencÖsÖ
predsednikiÖvlad.
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA

MolitevÖRožnegaÖvencaÖzačnemoÖtako,ÖdaÖseÖpokrižamoÖinÖobÖtemÖizre-
čemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Zmolimo Apostolsko veroizpoved:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v 
Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet 
od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan 
bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v 
nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit 
žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto Katoliško Cerkev, občestvo 
svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Zmolimo Oče naš:

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje 
kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam da-
nes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpušča-
mo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. 
Amen.

Nato molimo molitev Zdrava Marija,ÖzaÖbesedoÖJezusÖpaÖpovemoÖ
prošnjoÖ(skrivnost),ÖterÖnadaljujemoÖsÖSvetaÖMarija.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med 
ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, 
prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Zmolimo:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj 
in vselej in vekomaj. Amen.

1. Veseli del (molimoÖobÖponedeljkihÖinÖsobotah)

ApostolskaÖveroizpoved.ÖOčeÖnaš.ÖTrikratÖZdravaÖMarijaÖsÖprošnjami:

•Ö ki nam poživi vero;
•Ö ki nam utrdi upanje;
•Ö ki nam vžgi ljubezen.
SlavaÖOčetu.
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OčeÖnaš.ÖDesetkratÖZdravaÖMarija.ÖSlavaÖOčetu,ÖsÖskrivnostmi:

•Ö ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
•Ö ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila;
•Ö ki si ga Devica rodila;
•Ö ki si ga Devica v templju darovala;
•Ö ki si ga Devica v templju našla.

2. Svetli del (molimoÖobÖčetrtkih)

ApostolskaÖveroizpoved.ÖOčeÖnaš.ÖTrikratÖZdravaÖMarijaÖsÖprošnjami:

•Ö ki nam daj duha pokorščine;
•Ö ki nam daj srečo uboštva;
•Ö ki nam podeli milost čistosti.
SlavaÖOčetu.

OčeÖnaš.ÖDesetkratÖZdravaÖMarija.ÖSlavaÖOčetu,ÖsÖskrivnostmi:

•Ö ki je bil krščen v reki Jordan;
•Ö ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež;
•Ö ki je oznanjal Božje kraljestvo;
•Ö ki je na gori razodel svoje veličastvo;
•Ö ki je postavil sveto evharistijo.

3. Žalostni del (molimoÖobÖtorkihÖinÖpetkih)

ApostolskaÖveroizpoved.ÖOčeÖnaš.ÖTrikratÖZdravaÖMarijaÖsÖprošnjami:

•Ö ki nam utrdi spomin;
•Ö ki nam razsvetli pamet;
•Ö ki nam omeči voljo.
SlavaÖOčetu.

OčeÖnaš.ÖDesetkratÖZdravaÖMarija.ÖSlavaÖOčetu,ÖsÖskrivnostmi:

•Ö ki je za nas krvavi pot potil;
•Ö ki je za nas bičan bil;
•Ö ki je za nas s trnjem kronan bil;
•Ö ki je za nas težki križ nesel;
•Ö ki je za nas križan bil;
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4. Častitljivi delÖ(molimoÖobÖsredahÖinÖnedeljah)

ApostolskaÖveroizpoved.ÖOčeÖnaš.ÖTrikratÖZdravaÖMarijaÖsÖprošnjami:

•Ö ki nam vodi naše misli;
•Ö ki nam vodi naše besede;
•Ö ki nam vodi naša dejanja.
SlavaÖOčetu.

OčeÖnaš.ÖDesetkratÖZdravaÖMarija.ÖSlavaÖOčetu,ÖsÖskrivnostmi:

•Ö ki je od mrtvih vstal;
•Ö ki je v nebesa šel;
•Ö ki je Svetega Duha poslal;
•Ö ki je tebe, Devica, v nebesa vzel;
•Ö ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

PoÖvsakiÖdesetkiÖrožnegaÖvencaÖzaÖSlavaÖOčetuÖlahkoÖdodamoÖšeÖna-
slednjoÖmolitev:ÖO Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega 
ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne 
tvojega usmiljenja.

MolitevÖ RožnegaÖ vencaÖ končamoÖ tako,Ö daÖ seÖ pokrižamoÖ inÖ obÖ temÖ
izrečemo:ÖV imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Vir: http://katoliska-cerkev.si/molitev-roznega-venca
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖÖ
vÖJožefovoÖdvoranoÖmedgeneracijskegaÖdoma

v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 19. uri 

naÖrazmišljanje,ÖkiÖgaÖbostaÖimela

Dani in Vilma Siter:

HODIMO PO PRAVI POTI?

Ö»Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje.«Ö(JnÖ14,6)

DaniÖ inÖ Vilma,Ö ustanoviteljaÖ društvaÖ DružinaÖ inÖ življenje,Ö staÖ svojeÖ življenjeÖ posvetilaÖ
dobrobitiÖdružine,ÖzlastiÖskoziÖnajpomembnejšiÖodnosÖmožÖ-Öžena.ÖGesloÖdruštvaÖjeÖ»GradimoÖ
odnose,ÖzaÖkatereÖjeÖvrednoÖživetiÖinÖjihÖprenašatiÖnaprej«.ÖPoudarjata,ÖdaÖvseÖdejavnosti,ÖkiÖjihÖ
opravljata,ÖnisoÖnjunÖdosežekÖaliÖzasluga,ÖampakÖgibanjeÖrasteÖsÖtrudomÖbrezštevilnihÖprosto-
voljnihÖzakonskihÖparov,ÖkiÖsodelujejoÖvÖseminarjih,ÖzakonskihÖskupinah,ÖpohodihÖinÖsrečanjih.

LetosÖpoletiÖstaÖprehodilaÖdolgoÖpotÖCaminoÖdeÖSantiagoÖ(JakobovoÖpot)ÖinÖkoÖstaÖseÖvrni-
laÖzÖvečÖkotÖ800ÖkmÖdolgeÖpešpoti,ÖkjerÖstaÖdoživelaÖvročinskiÖval,Ömraz,Ödež,Ötočo,...ÖstaÖugotovila,Ö

daÖseÖpravaÖPotÖšeleÖzačenja.Ö
PotÖspreobrnjenja,ÖpotÖdobrihÖdejanj,ÖpotÖpodarjeneÖljubezni.ÖVsiÖhodimoÖpoÖsvojihÖpo-

teh,ÖkiÖsoÖnaÖtrenutkeÖlahkoÖzeloÖzahtevne,ÖspetÖdrugičÖneverjetnoÖprijetneÖinÖizpolnjujoče.ÖNaÖ
tejÖpotiÖseÖlahkoÖtudiÖ»izgubimo«ÖinÖsmoÖnegotovi.ÖVÖsvojÖživljenjskiÖnahrbtnikÖvčasihÖnatrpamoÖ
stvari,ÖkaterihÖtežaÖlahkoÖpostaneÖprevelika.ÖNaÖ»CaminuÖživljenja«Öiščemo,ÖkakoÖpreplezatiÖdo-
ločenoÖoviro,ÖkakoÖoskrbetiÖ»žulje«ÖinÖ»življenjskeÖrane«.ÖNaÖpotiÖlahkoÖsrečamoÖtudiÖprijatelje,ÖkiÖ
namÖpomagajoÖnositiÖtovorÖvÖsočutjuÖinÖopori.ÖNaÖtakšniÖpotiÖrastemoÖinÖseÖlahkoÖspremenimoÖ

vÖnovegaÖčloveka.ÖSmoÖnaÖpraviÖpoti?

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.


