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

Letnik 37, št. 7
OKTOBER 2017

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ DAR ŽIVLJENJA
ÖÖ SVETI JANEZ PAVEL II.
ÖÖ ROŽNI VENEC
ÖÖ ZAKONCA SITER
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

VATIKAN  – Papež
Frančišek je v ponedeljek, 2. oktobra, sprejel
v avdienco člane Italijanskega inštituta za
darovanje. Ob tem je
sveti oče spregovoril
o daru življenja; gre
za sporočilo, ki je pomembno tako za vse
katoličane kot vse ljudi
dobre volje nasploh.
Največji dar je
življenje
»Največji dar, ki
ga je Bog namenil vsakemu med nami, je
življenje. In življenje
je del nekega drugega izvornega božjega
daru, kar je stvarstvo,«
je dejal papež v govoru. Izpostavil je, da bi
se vsi morali čutiti odgovorne za ustrezno
varovanje stvarstva,
zanj skrbeti in ščititi
ga pred različnimi
oblikami propadanja.
Naša naloga je namreč, da ohranimo in
v celoti izročimo prihodnjim generacijam
naš planet, ki smo ga
prejeli od Boga kot
zastonjski dar. »Pred

ekološko krizo, ki jo
živimo, je perspektiva
prejetega daru in izročitev tega daru tistemu,
ki bo prišel za nami, razlog za zavzemanje in
upanje,« je dejal papež.
Jezusova nova
zapoved ljubezni
Dar življenja in
dar stvarstva izvirata iz
»Božje ljubezni do človeštva«. Po teh dveh
darovih nam Bog daje
svojo ljubezen. V kakšni meri se odpremo
in jo sprejmemo, lahko
postanemo tudi mi dar
življenja za brate. To
nas je spomnil Jezus
med zadnjo večerjo,
ko je svojim učencem
dal »novo zapoved ljubezni«. Ko je vedel, da
je prišla njegova ura
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in se bo vrnil nazaj k
Očetu, da je prišla ura
njegove smrti in vstajenja, se je od apostolov
poslovil z izročitvijo
ljubezni, kakor da bi
šlo za oporoko. In je
rekel: »Novo zapoved
vam dam, da se ljubite
med seboj! Kakor sem
vas jaz ljubil, tako se
tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34).
Papež je pojasnil,
da je novost Jezusove
nove zapovedi ravno
dejstvo, da ne gre za
kakršno koli ljubezen, ampak za »samo
ljubezen Jezusa, ki je
dal svoje življenje za
nas«. To je ljubezen,
ki se izrazi v služenju
drugim. Tik pred tem
je namreč Jezus učen-
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cem umil noge. »To je
ljubezen, ki se zna ponižati, ki zavrača vsako
obliko nasilja, ki spoštuje svobodo, podpira
dostojanstvo, zavrača
vsako diskriminacijo.
Je razorožena ljubezen, ki je močnejša od
sovraštva. Pravilo ljubezni za tiste, ki želijo
hoditi za Jezusom, je
tole: pustiti se mu ugrabiti, ljubiti z njim, svoja
dejanja oblikovati po
njegovi neskončni velikodušnosti.«
Tako se gradi civilizacija ljubezni
Dar, ki ga inštitut želi izpostaviti ob
Dnevu daru, po papeževih besedah ni nek
abstrakten pojem, ki
bi pomenil poklon.

Pomeni držo in delovanje, ki imata svoje
»korenine v sporočilu
evangelija«. Vsi, še posebej pa otroci in mladi, so poklicani doživeti izkušnjo daru. Gre
za vzgojno izkušnjo, ki
spodbuja človeško in
duhovno rast, odpira
misli in srce za nove
prostore bratstva in
podeljevanja. »Tako se
gradi civilizacija ljubezni!« je izpostavil Frančišek.
Dan daru  je zatorej priložnost za mlade, da odkrijejo, kako
je dar del nas samih
in nam je zastonj podarjen od zgoraj. Ne
da bi se ga izgubilo,
ampak da bi se povečala njegova vrednost.
Darovanje povečuje
srečo nam in drugim.
Z darovanjem se vzpostavljajo vezi in odnosi, ki krepijo upanje na
boljši svet. Papež Frančišek je zbrane spodbudil, naj so zaščitniki
življenja, varuhi stvarstva in pričevalci darovane ljubezni.
Vir:
http://sl.radiovaticana.va
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SVETI PAPEŽ JANEZ PAVEL II.
22. oktobra praznujemo god svetega
Janeza Pavla II., ki je
bil papež med leti 1978
in 2005 ter 263. naslednik apostola Petra.
Karol Jozef Wojtyla se je rodil 18. maja
1920 v Wadowicah na
Poljskem. Škofovsko
posvečenje je prejel
leta 1958. Za papeža je
bil izvoljen 16. oktobra
1978 in je tako postal
264. papež oziroma
263. naslednik apostola Petra v zgodovini
Katoliške Cerkve. Slovenijo je obiskal dvakrat: prvič od 17. do
19. maja 1996, ko je obiskal vse tri (takratne)
škofije in se je z verniki srečal v Stožicah
v Ljubljani, Postojni in
Mariboru; drugič pa
19. septembra 1999, ko
je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška
(1800–1862).
Postopek za njegovo beatifikacijo se
je izjemoma začel že
pred iztekom predpisanega
petletnega
roka po njegovi smrti.
Med letoma 2005 in
2007 je potekal škofij-

ski postopek (vključno
s postopki po drugih
škofijah, kjer je Wojtyla
živel in delal) za ugotovitev njegovih kreposti
in čudežev. Leta 2009
je medicinska komisija pri Kongregaciji za
zadeve svetnikov že
ugotovila čudežno ozdravitev Parkinsonove
bolezni pri redovnici
Marie
Simon-Pierre.
Na tej osnovi je komisija kardinalov omenjene Kongregacije 11.
januarja 2011 soglasno
sprejela mnenje medicinske stroke ter
ozdravitev potrdila za
čudežno. Papež Benedikt XVI. je 14. januarja 2011 dovolil objavo
odlokov o potrditvi čudežnega ozdravljenja
na priprošnjo Božjega
služabnika papeža Janeza Pavla II. Za blaženega je bil 1. maja 2011
razglašen na trgu sv.
Petra v Vatikanu, papež Frančišek pa ga je
skupaj z blaženim papežem Janezom XXIII.
27. aprila 2014 razglasil
za svetnika.
Janez Pavel II. je
v času svojega pontifikata opravil 146 pasto-

ralnih obiskov po Italiji in 104 mednarodna
apostolska potovanja.
Napisal je 14 okrožnic,
15 apostolskih spodbud, 11 apostolskih
konstitucij in 44 apostolskih pisem. Na več
kot 1160 splošnih avdiencah ob sredah se je
srečal s približno 17,6
milijona vernikov, kamor je treba prišteti še
posebne avdience in
maše, ki se jih je samo
v jubilejnem letu 2000
udeležilo več kot 8 milijonov ljudi. Opravil
je 38 uradnih obiskov
pri političnih oblasteh
ter imel 737 zasebnih
avdienc s predsedniki
držav ter 245 avdienc s
predsedniki vlad.
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MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Molitev Rožnega venca začnemo tako, da se pokrižamo in ob tem izrečemo: 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 danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Amen.
Nato molimo molitev Zdrava Marija, za besedo Jezus pa povemo
prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo s Sveta Marija.
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 (molimo ob ponedeljkih in sobotah)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

• ki nam poživi vero;
• ki nam utrdi upanje;
• ki nam vžgi ljubezen.
Slava Očetu.
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Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

•
•
•
•
•

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

2. Svetli del (molimo ob četrtkih)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

• ki nam daj duha pokorščine;
• ki nam daj srečo uboštva;
• ki nam podeli milost čistosti.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

•
•
•
•
•

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

3. Žalostni del (molimo ob torkih in petkih)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

• ki nam utrdi spomin;
• ki nam razsvetli pamet;
• ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

•
•
•
•
•

ki je za nas krvavi pot potil;
ki je za nas bičan bil;
ki je za nas s trnjem kronan bil;
ki je za nas težki križ nesel;
ki je za nas križan bil;
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4. Častitljivi del (molimo ob sredah in nedeljah)
Apostolska veroizpoved. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

• ki nam vodi naše misli;
• ki nam vodi naše besede;
• ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

•
•
•
•
•

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

Po vsaki desetki rožnega venca za Slava Očetu lahko dodamo še naslednjo molitev: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega
ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne
tvojega usmiljenja.
Molitev Rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in ob tem
izrečemo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Vir: http://katoliska-cerkev.si/molitev-roznega-venca
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V sklopu Nikolajevih srečanj vas župnija Dolnji Logatec vabi Ö
v Jožefovo dvorano medgeneracijskega doma
v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 19. uri
na razmišljanje, ki ga bosta imela

Dani in Vilma Siter:
HODIMO PO PRAVI POTI?

»Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje.« (Jn 14,6)
Dani in Vilma, ustanovitelja društva Družina in življenje, sta svoje življenje posvetila
dobrobiti družine, zlasti skozi najpomembnejši odnos mož - žena. Geslo društva je »Gradimo
odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej«. Poudarjata, da vse dejavnosti, ki jih
opravljata, niso njun dosežek ali zasluga, ampak gibanje raste s trudom brezštevilnih prostovoljnih zakonskih parov, ki sodelujejo v seminarjih, zakonskih skupinah, pohodih in srečanjih.
Letos poleti sta prehodila dolgo pot Camino de Santiago (Jakobovo pot) in ko sta se vrnila z več kot 800 km dolge pešpoti, kjer sta doživela vročinski val, mraz, dež, točo,... sta ugotovila,
da se prava Pot šele začenja.
Pot spreobrnjenja, pot dobrih dejanj, pot podarjene ljubezni. Vsi hodimo po svojih poteh, ki so na trenutke lahko zelo zahtevne, spet drugič neverjetno prijetne in izpolnjujoče. Na
tej poti se lahko tudi »izgubimo« in smo negotovi. V svoj življenjski nahrbtnik včasih natrpamo
stvari, katerih teža lahko postane prevelika. Na »Caminu življenja« iščemo, kako preplezati določeno oviro, kako oskrbeti »žulje« in »življenjske rane«. Na poti lahko srečamo tudi prijatelje, ki
nam pomagajo nositi tovor v sočutju in opori. Na takšni poti rastemo in se lahko spremenimo
v novega človeka. Smo na pravi poti?

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: 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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