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ÖÖ VELIKA NOČ

ÖÖ BEDENJE

ÖÖ POROČILO

ÖÖ ZAHVALA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 38, št. 2 
MAREC-APRIL 2018

VELIKONOČNO VOŠČILO 2018Ö

Kristus je vstal in živi! 
Zares je vstal! Aleluja!

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

daÖ soÖ seÖ težave,Ö trpl-
jenjeÖ inÖ skrbiÖ rešileÖ zÖ
BožjoÖ pomočjoÖ inÖ jihÖ
niÖ biloÖ več!Ö To,Ö karÖ
miÖ resničnoÖ potrebu-
jemo,Ö jeÖ videti,Ö daÖ jeÖ
GospodÖ JezusÖ KristusÖ
vstal.Ö ImamoÖ globokoÖ
potrebo,Ö daÖ biÖ biliÖ zÖ
NjimÖ vÖ živemÖ odnosu,Ö
daÖ biÖ izkušaliÖ NjegovoÖ
bližinoÖ inÖ sprejemaliÖ
mir,Ö sÖ katerimÖ prihajaÖ
doÖnas.ÖPravÖvÖtemÖve-
likonočnemÖčasuÖželimÖ
tebi,Ö kiÖ sedajÖ berešÖ toÖ
voščilo,ÖdaÖbiÖseÖtoÖve-
seljeÖzgodiloÖpravÖtebi,Ö
takoÖ kotÖ apostolomÖ inÖ
drugim,Ö kiÖ soÖ srečaliÖ
Vstalega.ÖNajÖ teÖničÖneÖ
skrbiÖ več,Ö kerÖ jeÖ Kris-
tusÖresničnoÖvstalÖinÖteÖ
imaÖradÖinÖboÖzateÖved-
noÖposkrbel.

Dhp Rafael in 
župnik Janez 

ToÖ novicoÖ smoÖ
slišaliÖ priÖ velikonočniÖ
svetiÖ maši.Ö TakoÖ kotÖ
apostoliÖ biÖ radiÖ pre-
verili,ÖaliÖ jeÖ resÖ to,ÖkarÖ
soÖslišali,ÖnamrečÖdaÖjeÖ
grobÖ prazen?Ö ZatoÖ bržÖ
hitijoÖ pogledati.Ö ResÖ
jeÖ ...Ö GrobÖ jeÖ prazen...Ö
VendarÖ kjeÖ jeÖ JezusÖ
KristusÖnašÖGospod?Ö...Ö
KamÖ soÖ GaÖ položili?...Ö
CelÖ danÖ soÖ moraliÖ ča-
katiÖvÖnegotovosti.ÖŠeleÖ
zvečerÖ jeÖ prišelÖ vstaliÖ
JezusÖ inÖ jihÖ jeÖ pozdra-
vil:Ö »MirÖ vamÖ bodi«Ö inÖ
šeleÖtakratÖsoÖseÖrazve-
selili,ÖprejÖpaÖnisoÖmo-
gliÖverjetiÖvsemuÖtemu,Ö
karÖsoÖnapovedovaleÖoÖ
KristusuÖ pismaÖ inÖ karÖ
soÖ odÖ NjegaÖ samegaÖ
slišali,Ö daÖ boÖ vstalÖ odÖ
mrtvih.ÖKolikokratÖsmoÖ
vÖ našemÖ življenjuÖ žeÖ
videliÖ prazenÖ grob,Ö seÖ
pravi,Ö daÖ smoÖ izkusili,Ö
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VELIKONOČNA POSLANICA LJUBLJANSKEGA 
NADŠKOFA METROPOLITA STANISLAVA ZORETA

»ViÖveste,ÖkajÖseÖjeÖ
dogajaloÖpoÖvsejÖJudeji,Ö
začenšiÖ vÖ Galileji.Ö Ves-
teÖoÖJezusu,ÖkiÖjeÖhodilÖ
izÖkrajaÖvÖkrajÖ inÖdelalÖ
dobraÖdela.ÖRazpeliÖsoÖ
gaÖ naÖ križÖ inÖ umorili.Ö
BogÖpaÖgaÖjeÖobudilÖodÖ
mrtvih.«ÖJezusÖjeÖvstal.

SporočiloÖ oÖ Je-
zusovemÖ vstajenjuÖ jeÖ
najpomembnejšaÖ vestÖ
celotneÖ človeškeÖ zgo-

dovine,ÖkajtiÖdoÖtistegaÖ
trenutka,Ö koÖ jeÖ JezusÖ
vstalÖodÖmrtvih,ÖsoÖnašiÖ
korakiÖ vodiliÖ samoÖ doÖ
groba:Ö doÖ grobaÖ našihÖ
bližnjihÖ inÖ prejÖ aliÖ slejÖ
tudiÖ doÖ grobaÖ vsakegaÖ
izmedÖnas.

KoÖ jeÖ JezusÖ vstalÖ
odÖ mrtvih,Ö gredoÖ našiÖ
korakiÖ naprejÖ inÖ zatoÖ
moraÖ danesÖ poÖ vsemÖ
svetuÖ odmevatiÖ sve-

tuÖ sporočilo:Ö JezusÖ jeÖ
vstal!ÖZaresÖjeÖvstal!

InÖ mi,Ö kotÖ ve-
likonočniÖ kristjani,Ö
moramoÖ svetuÖ prina-
šatiÖoznanilo,ÖdaÖJezusÖ
neseÖ sÖ sebojÖ vÖ vsta-
jenjeÖ svojeÖ poveličaneÖ
raneÖ kotÖ znamenjeÖ
svojeÖ istovetnosti.Ö InÖ
vÖ JezusuÖ jeÖ tudiÖ vsa-
koÖ trpljenje,Ö kiÖ muÖ gaÖ
izročimo,Ö poveličano.Ö Fo
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ZatoÖ moramoÖ rečiÖ od-
ločnoÖneÖvsakemuÖzlu,Ö
kiÖ naÖ svetuÖ povzročaÖ
trpljenje.Ö VÖ močiÖ vsta-
legaÖ JezusaÖ KristusaÖ
seÖ moramoÖ sklonitiÖ kÖ
vsakiÖbolečini,ÖkÖvsake-
muÖ trpljenju;Ö vÖ močiÖ
njegovegaÖ vstajenjaÖ
seÖ moramoÖ dotaknitiÖ
vsakegaÖobraza,ÖosušitiÖ
solze,ÖkiÖtečejoÖizÖbole-
čine;Ö vÖ močiÖ vstajenjaÖ
seÖ moramoÖ naučitiÖ

spoštovatiÖ trpljenje.Ö
PosebejÖ tistoÖ trpljenje,Ö
zaÖ kateregaÖ neÖ znamoÖ
najtiÖ zdravila.Ö VÖ močiÖ
JezusovegaÖtrpljenjaÖinÖ
vstajenjaÖmoramoÖljud-
jeÖ vednoÖ znovaÖ prina-
šatiÖ upanje,Ö daÖ zadnjeÖ
besedeÖnimataÖ trpljen-
jeÖ inÖ neÖ smrt,Ö ampakÖ
ljubezenÖinÖvstajenje.

VsemÖ kristjanomÖ
inÖ vsemÖ ljudemÖ dobreÖ

voljeÖ voščimÖ blagoslo-
vljenoÖ velikoÖ noč.Ö Je-
zusÖ jeÖ vstal!Ö ZaresÖ jeÖ
vstal!ÖJezusÖživiÖinÖzatoÖ
praznujmo.ÖPraznujmoÖ
JezusovoÖ vstajenjeÖ inÖ
praznujmoÖ tudiÖ svojeÖ
vstajenje.

Msgr. Stanislav Zore
Ljubljanski nadškof 

metropolit in
predsednik Slovenske 
škofovske konference

Videoposnetek voščila, pri katerem so sodelovali tudi nekateri naši 
župljani, najdete na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=8B5RJoOZXh8
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VÖčasu,ÖkoÖšeÖnisoÖ
imeliÖmrliškihÖvežic,ÖsoÖ
umrliÖ ležaliÖ vÖ domačiÖ
hiši.ÖVÖprepričanju,ÖdaÖ
umrlegaÖneÖsmejoÖpus-
titiÖsamega,ÖsoÖbiliÖnje-
goviÖ sorodniki,Ö prijate-
ljiÖ inÖ sosedjeÖ obÖ njemÖ

vesÖdanÖinÖtudiÖponoči.

NavdihÖ zaÖbeden-
jeÖobÖJezusovemÖgrobuÖ
jeÖ vÖ bistvuÖ dalÖ mladÖ
mož,ÖkiÖjeÖceloÖnočÖpre-
bilÖ vÖ molitviÖ predÖ naj-
svetejšimÖ inÖzdržal.ÖPoÖ
njegoviÖ pogumniÖ pote-

ziÖ smoÖ tudiÖ naÖ župnij-
skemÖpastoralnemÖsve-
tuÖ sprejeliÖ odločitev,Ö
daÖpreživimoÖ(prebedi-
mo)Ö vsoÖ nočÖ skupajÖ zÖ
Jezusom.Ö KorajžnoÖ soÖ
seÖodzvaleÖskupine,ÖkiÖ
delujejoÖ vÖ našiÖ župnijiÖ
inÖ tudiÖ posamezniki.Ö
PoÖ celoÖ uroÖ aliÖ večÖ
soÖ vÖ glasniÖ molitviÖ zaÖ
duhovneÖ poklice,Ö zaÖ
svojeÖ inÖ drugihÖ zdrav-
je,Ö zaÖ domovinoÖ …Ö aliÖ
vÖ tihiÖ adoracijiÖ prebiliÖ
zÖ Jezusom.ÖNekjeÖ semÖ
prebral,ÖdaÖhudičaÖnaj-
boljÖ prizadenemo,Ö čeÖ
molimoÖ ponoči.Ö Naj-
dragocenejšeÖ soÖ tisteÖ
ure,Ö koÖ smoÖ najboljÖ
utrujeni,Ö paÖ vendarÖ
vztrajamoÖvÖmolitvi.Ö

Vsak,ÖkiÖseÖjeÖmo-
litveÖudeležil,ÖjeÖverjet-
no,Ö takoÖ kotÖ jaz,Ö čutilÖ
veseljeÖ poÖ prečutiÖ uriÖ
srediÖnoči,ÖdoživelÖsre-
čanjeÖzÖJezusom.

ZaÖ pripravljenostÖ
inÖ sodelovanjeÖ seÖ
vsem,Ö kiÖ steÖ seÖ udele-
žiliÖ nočneÖ molitveÖ za-
hvaljujem.Ö JezusÖ jeÖbilÖ
zÖnami.

Dušan Mihelčič

BEDENJE NA VELIKI PETEK

Foto: Tomo Strle
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

AMORIS LAETITIA  – o ljubezni, ki prina-
ša veselje in pogum za vse generacije

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 19.30 uri 

vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

PredavalÖboÖIgor Bahovec.

V zadnjih desetletjih je v naši in evropski družbi prišlo do velikih kulturnih in 
družbenih sprememb. Med njimi je naraščanje individualizma, osamljenosti, neke 

vrste kriza smisla in pomanjkanje življenjske globine. Kako iskati prave odgovore na 
življenje v taki družbi? Papež Frančišek se je z besedilom Amoris Laetitia (Radost 

ljubezni), ki govori o ljubezni v družini, odzval na izzive življenja v sodobnem času, 
na stiske in upanje mnogih ljudi, mladih in starejših, poročenih in samskih, mož in 
žena vseh generacij. Skupaj s papežem bomo iskali odgovore na vprašanje, kako 
lahko krščanstvo prinese novo veselje, pogum in upanje v življenja vseh, ki smo 

zaznamovani z družinskim življenjem? Zaznamovani pa smo vsi.  Pogledali bomo 
sporočilo papeža o tem, kako živeti znotraj družine, kako je družina povezana 
z drugimi ljudmi in družbo, ter kaj k temu lahko prispeva živ odnos z Bogom. 

Igor Bahovec je fizik in sociolog, poročen in oče treh otrok. Živi v Ljubljani. 
Deluje kot docent za sociologijo religije na Teološki fakulteti, raziskovalno pa 
tudi na  Inštitutu za razvojne in strateške analize.  V zadnjem času je več ob-

javljal o evropski identiteti in krščanstvu, papeževi spodbudi Radost ljubezni in 
vprašanju sprave v Sloveniji. Zanimajo ga teme oseba, skupnost, kultura, civilna 
družba, krščanstvo in možnosti razvijanja pristnega dialoga. Rad ima lepoto na-

rave, pristne odnose med ljudmi, moč žive vere in bogastvo različnih kultur. 

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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POROČILO O DELU ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

VÖ ponedeljek,Ö 12.Ö
marcaÖ 2018,Ö jeÖ pote-
kaloÖ 31.Ö srečanjeÖ Žup-
nijskegaÖ pastoralnegaÖ
svetaÖ(ŽPS),ÖkiÖsmoÖgaÖ
pričeliÖ zÖ molitvijoÖ zaÖ
zdravjeÖ našegaÖ župni-
kaÖ g.Ö Janeza.Ö KotÖ obi-
čajnoÖ smoÖ poÖ molitviÖ
srečanjeÖ nadaljevaliÖ sÖ
pregledomÖ preteklegaÖ
dogajanjaÖ vÖ župniji.Ö
NajvečÖ pozornostiÖ
smoÖ nameniliÖ spomla-
danskemuÖ srečanjuÖ
članovÖ ŽPSÖ vÖ ZavoduÖ
sv.Ö Stanislava,Ö kjerÖ jeÖ
imelÖ uvodniÖ nagovorÖ
g.Ö nadškofÖ StanislavÖ
Zore,Ö kiÖ jeÖ poročalÖ oÖ
obiskuÖslovenskihÖško-
fovÖ priÖ svetemÖ očetuÖ
papežuÖ Frančišku.Ö VÖ
nadaljevanjuÖ nadško-
fovegaÖ nagovoraÖ jeÖ bilÖ
poudarekÖ naÖ poman-
jkanjuÖ duhovnikovÖ inÖ
naÖdejstvu,ÖdaÖseÖbomoÖ
moraliÖ temuÖ primernoÖ
vÖnadškofijiÖreorganizi-
rati.ÖPriÖtemÖbomoÖmo-
raliÖ večÖ odgovornostiÖ
odÖ duhovnikovÖ spre-
jetiÖ tudiÖ laiki.Ö NaÖ temÖ
mestuÖjeÖprimernoÖtudiÖ
povabiloÖ ŽPSÖ vsemÖ
faranom,Ö kiÖ šeÖ nisteÖ
aktivniÖvÖžupniji,ÖdaÖseÖ
prostovoljnoÖinÖzÖvesel-
jemÖjaviteÖsprejetiÖnalo-

geÖ inÖ odgovornosti,Ö kiÖ
bodoÖpomagaleÖgraditiÖ
inÖ utrjevatiÖ našeÖ živoÖ
župnijskoÖ občestvo,Ö
daÖboÖkosÖprihajajočimÖ
izzivom.

VÖ nadaljevan-
juÖ srečanjaÖ ŽPSÖ smoÖ
pregledaliÖ koledarÖ pri-
hajajočihÖ dogodkovÖ
inÖ siÖ razdeliliÖ naloge,Ö
zlastiÖvÖvelikemÖtednu.Ö
VÖ letošnjemÖ letuÖ smoÖ
naÖ pobudoÖ g.Ö DušanaÖ
MihelčičaÖ obnoviliÖ ce-
lonočnoÖ češčenjeÖ obÖ
božjemÖ grobu,Ö hÖ kate-
remuÖsteÖseÖvÖvelikemÖ
številuÖ prostovoljnoÖ
javiliÖ posameznikiÖ inÖ
skupineÖizÖžupnije.Ö

IskrenoÖ seÖ za-
hvaljujemÖvsem,ÖkiÖsteÖ
kakorkoliÖ pomagaliÖ inÖ
sodelovaliÖ vÖ velikemÖ
tednuÖ priÖ pripraviÖ
spremljajočihÖ priredi-
tev,ÖsvetihÖmašÖoz.Öbo-
goslužjaÖ naÖ velikiÖ pe-
tek,ÖblagoslovuÖjedi,ÖdaÖ
smoÖ lahkoÖ zÖ veseljemÖ
pričakaliÖ najpomemb-
nejšiÖdogodekÖ–ÖKristu-
sovoÖ vstajenjeÖ oz.Ö ve-
likoÖnoč.ÖVÖimenuÖŽPSÖ
inÖžupljanovÖseÖiskrenoÖ
zahvaljujemÖ duhov-
nemuÖ pomočnikuÖ g.Ö
RafaeluÖ zaÖ vesÖ njegovÖ

trudÖ inÖ žrtveÖ vÖ časuÖ
bolezniÖ župnikaÖ g.Ö Ja-
neza.ÖŠeÖposebejÖpaÖseÖ
zahvaljujemÖžupnikuÖg.Ö
JanezuÖzaÖvseÖnjegoveÖ
nešteteÖmolitveÖvÖpost-
nemÖ časuÖ zaÖ župnijoÖ
inÖ župljane,Ö zlastiÖ paÖ
šeÖ zaÖ darovanjeÖ sveteÖ
mašeÖ naÖ velikonočnoÖ
vigilijo,Ö sÖ katerimÖ jeÖ
namÖ vsemÖ prisotnimÖ
dalÖ neminljiviÖ zgledÖ
ponižnegaÖ služenjeÖ
NjemuÖinÖžupnijskemuÖ
občestvu.

NaÖ koncuÖ vseÖ žu-
pljaneÖ vabim,Ö daÖ mo-
limoÖ zaÖ zdravjeÖ našihÖ
duhovnikovÖinÖzaÖnoveÖ
duhovneÖpokliceÖvÖslo-
venskemÖprostoru.

Samo Venko, 
tajnik ŽPS Župnije 

Dolnji Logatec
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HOMILIJA OB POGREBNI SLOVESNOSTI ZA PRIMOŽA 

SpoštovanaÖ Jas-
mina,Ö ženaÖ pokojnegaÖ
Primoža,Ö otrociÖ Ožbej,Ö
Neža,Ö Erna,Ö JernejÖ inÖ
Jakob;Ö matiÖ PrimožaÖ
gospaÖJana,ÖsestraÖTinaÖ
inÖ bratÖ MihaÖ inÖ vsi,Ö kiÖ
steÖseÖodzvaliÖdaÖseÖpo-
slovimoÖodÖPrimoža.

ObÖtakšnihÖtrenut-
kihÖčlovekÖonemi,ÖceloÖ
verenÖ človek.Ö LahkoÖ
seÖ znajdeÖ celoÖ predÖ
tem,Ö daÖ izgubiÖ veroÖ …Ö
aliÖpaÖ joÖpoglobi.ÖKajtiÖ
naÖ vprašanjeÖ zakaj?Ö
ZakajÖravnoÖsedaj?ÖZa-
kajÖravnoÖon?ÖKjeÖjeÖtuÖ
Bog?Ö NaÖ taÖ vprašanjaÖ
neÖ bomoÖ nikoliÖ dobiliÖ
odgovora.

BogÖpravi,ÖdaÖpri-
deÖkotÖtatÖponočiÖinÖnasÖ
vabiÖ daÖ moramoÖ bitiÖ
vednoÖpripravljeni.ÖKa-
darÖpridem,ÖpridemÖne-
nadoma.ÖTudiÖnajvečji,Ö
najboljÖ izkušenjÖ tatÖ naÖ
svetuÖ seÖ neÖ prikradeÖ
takoÖ naÖ skrivaj,Ö takoÖ
nenadomaÖ kotÖ Gos-
pod,Ö srediÖ življenjskeÖ
radosti,Ö neÖ gledeÖ naÖ
načrte,Ösanje,ÖnavkljubÖ
vsejÖ pokončnostiÖ inÖ
trdniÖ zakoreninjenos-
tiÖ vÖ taÖ svetÖ inÖ njegovoÖ
dogajanje,Ö vÖ družino,Ö
družbo,Ö prelestÖ nara-

ve.Ö GospodÖ pri-
de,Ö potrka,Ö
pokliče,Ö
neÖ poznaÖ
nobenihÖ
izgovo-
rov.Ö AÖ
ven-
darÖ
karÖ
onÖ
vza-
meÖzaÖ
sebe,Ö
nado-
mestiÖ
zÖ nečimÖ
drugim.ÖKajÖ
jeÖtisto,ÖpoÖna-
vadiÖpokažeÖčas.

VÖ globokiÖ žalostiÖ
inÖbolečiniÖsmoÖzbraniÖ
obÖ krstiÖ našegaÖ pokoj-
negaÖmoža,ÖočetaÖpetihÖ
otrok,Ösorodnika,Öprija-
telja,Ö sina.Ö PredÖ sebojÖ
jeÖimelÖšeÖvseÖživljenje.Ö
SedajÖpaÖjeÖmedÖnami,Ö
naÖ tistemÖ mestu,Ö kjerÖ
seÖ poslavljamoÖ odÖ na-
šihÖ rajnih,Ö tuÖ vÖ cerkviÖ
svojegaÖ krsta,Ö birmeÖ
inÖ svetegaÖ zakona,Ö koÖ
staÖsiÖzÖJasminoÖizreklaÖ
večniÖ »da«.Ö SrediÖ medÖ
nami,Ö aÖ hkratiÖ takoÖ
dalečÖodÖnas.ÖKajÖnamÖ
lahkoÖsplohÖšeÖnapolniÖ
srce,ÖkiÖjeÖpolnoÖžalos-

ti,Ö mogočeÖ
jeze,Ö obupaÖ …?Ö MiselÖ
neznanegaÖavtorjaÖpra-
vi:Ö»KjerÖjokaÖsrce,ÖveraÖ
tolaži«.Ö ZatoÖ vasÖ pova-
bim,Ö daÖ seÖ odÖ rajnegaÖ
PrimožaÖ poslovimoÖ vÖ
lučiÖ vere.Ö PesnikÖ Žu-
pančičÖjeÖzapisal:Ö»Živl-
jenjaÖnisiÖsamÖgospod,Ö
pripraviÖ se,Ö pospraviÖ
vse,ÖneÖvešÖkdajÖ trebaÖ
boÖ naÖ pot.«Ö ČlovekÖ jeÖ
popotnikÖ naÖ zemlji,Ö
homoÖviator,ÖkotÖsoÖre-
kliÖstariÖLatinciÖ inÖ tudiÖ
večniÖiskalec.

VsakÖpetekÖ seÖobÖ
trehÖ popoldneÖ oglasi-
joÖ zvonoviÖ poÖ vsemÖ
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krščanskemÖ svetuÖ inÖ
oznanijoÖ dogodek,Ö koÖ
seÖ jeÖ naÖ rahliÖ vzpetiniÖ
nadÖJeruzalemomÖime-
novaniÖ KalvarijaÖ naÖ
danÖ 14Ö nizanaÖ letaÖ 33Ö
odigralaÖdrama,ÖkiÖimaÖ
brezčasniÖ odmevÖ doÖ
koncaÖsveta.ÖTuÖseÖjeÖte-
dajÖ zaslišalÖ pretresljivÖ
klic:Ö»MojÖBog,ÖmojÖBogÖ
zakajÖ siÖ meÖ zapustil?«Ö
inÖ»DopolnjenoÖje,ÖOčeÖ
vÖ tvojeÖ rokeÖ izročamÖ
svojoÖdušo!«ÖZapisova-
lecÖ tegaÖdogodkaÖ jeÖšeÖ
zapisal:Ö »ZagrinjaloÖ vÖ
templjuÖseÖjeÖpretrgaloÖ
odÖ vrhaÖ doÖ tal«.Ö Za-
vesa,Ö kiÖ jeÖ ločilaÖ svetiÖ
prostorÖ vÖ templjuÖ odÖ
presvetega,Ö vÖ kateremÖ
jeÖbilaÖskrinjaÖzavezeÖinÖ
kadilniÖ oltar,Ö seÖ jeÖ od-
prlaÖvÖznamenje,ÖdaÖjeÖ
staraÖ zavezaÖ minilaÖ inÖ
seÖzačelaÖnovaÖzaveza.Ö
BožjeÖsemeÖjeÖpadloÖvÖ
zemljo.Ö TudiÖ rajnemuÖ
PrimožuÖ seÖ jeÖ zavesaÖ
zemeljskegaÖ življenjaÖ
pretrgalaÖ 12.Ö januarjaÖ
inÖodprlÖseÖjeÖpogledÖvÖ
neskončnost,ÖzaÖkateroÖ
jeÖ človekÖ ustvarjen.Ö
Vemo,Ö dramaÖ Jezu-
sovegaÖ življenjaÖ seÖ niÖ
končalaÖ naÖ Kalvariji,Ö
neÖ vÖ hladuÖ začasnegaÖ
počitkaÖ vÖ grobu,Ö am-

pakÖ naÖ velikonočnoÖ
jutroÖ zÖ resnicoÖ njego-
vegaÖ vstajenja,Ö kiÖ jeÖ
tudiÖ poroštvoÖ našegaÖ
vstajenjaÖ inÖ večnegaÖ
življenjaÖ zaÖ kateroÖ jeÖ
človekÖ ustvarjen.Ö ZatoÖ
jeÖ velikaÖ nočÖ največjiÖ
praznikÖ krščanstva.Ö
ZatoÖ kerÖ imaÖ odgovorÖ
naÖ vprašanjeÖ smislaÖ
življenja,Öljubezni,ÖdelaÖ
inÖ trpljenja.Ö ČlovekÖ
seÖ jeÖ žeÖ vÖ davniÖ pre-
teklostiÖ spraševalÖ odÖ
kodÖ je,Ö zakajÖ jeÖ tukaj,Ö
odÖ kodÖ bolezen,Ö smrtÖ
inÖ trpljenje,Ö kajÖ jeÖ poÖ
smrti?ÖČlovekÖseÖniÖni-
koliÖmogelÖsprijaznitiÖzÖ
mislijo,Ö daÖ jeÖ sÖ smrtjoÖ
vseÖ končano.Ö VÖ toÖ ne-
jasnostÖpaÖjeÖnaÖvelikoÖ
nočÖ posvetilaÖ resnicaÖ
KristusovegaÖvstajenja.Ö
InÖ taÖ resnicaÖ zadovol-
jiÖ človekovÖ razumÖ inÖ
čustvoÖnjegovegaÖsrca.Ö
InÖ vÖ resniciÖ teÖ vere,Ö
kiÖ jeÖ bilaÖ lastnaÖ tudiÖ
rajnemuÖ Primožu,Ö sajÖ
jeÖ priÖ krstuÖ postalÖ naÖ
posebenÖ načinÖ božjiÖ
otrokÖinÖdedičÖvečnegaÖ
življenja.Ö

Vas,Ö Jasmina,Ö Ož-
bej,ÖNeža,ÖErna,ÖJernejÖ
inÖJakobÖ…ÖkiÖsteÖostaliÖ
brezÖ očetaÖ inÖ možaÖ …Ö

čepravÖ gaÖ fizičnoÖ neÖ
boÖveč,ÖsteÖviÖšeÖvednoÖ
njegoviÖ inÖ jeÖšeÖvednoÖ
vaš.Ö Pomislite,Ö kajÖ biÖ
siÖ onÖ želelÖ vÖ temÖ tre-
nutku?Ö KÖ čemuÖ vasÖ jeÖ
vzgajal?Ö KajÖ biÖ onÖ taÖ
trenutekÖ želel?Ö KakorÖ
gaÖjazÖpoznam,ÖbiÖrekel:Ö
živiteÖ inÖ seÖ neÖ bojte!Ö
GremoÖnaprej!ÖNeÖizgu-
biteÖvereÖinÖboditeÖmedÖ
sebojÖčimÖboljÖpoveza-
niÖ inÖprijatelji.ÖRadiÖ seÖ
imejteÖ inÖ neÖ pozabite,Ö
kakoÖ semÖ vasÖ jazÖ radÖ
imel.ÖNisteÖmeÖizgubili,Ö
samoÖ naÖ drugačenÖ na-
činÖbomÖmedÖvami.Ö

ŽelimoÖmuÖnajÖseÖ
spočijeÖ odÖ svojegaÖ ze-
meljskegaÖtrudaÖvÖobje-
muÖBožjeÖljubezni,ÖvseÖ
doÖtrenutkaÖÖneznankeÖ
časaÖ X,Ö koÖ bomoÖ tudiÖ
miÖ prestopiliÖ pragÖ
večnosti.Ö DoÖ takratÖ paÖ
bomoÖ ostaliÖ povezaniÖ
zÖ rajnimÖ zÖ molitvijo,Ö
dobrimiÖ deli,Ö daritvijoÖ
sveteÖmašeÖinÖobiskomÖ
njegovegaÖ poslednje-
gaÖ bivališčaÖ naÖ zemlji.Ö
Vsem,Ö kiÖ vamÖ jeÖ nje-
govÖ odhodÖ povzročilÖ
bolečinoÖsrca,ÖizrekamÖ
iskrenoÖsožalje.

g. Martin Golob
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Sv.ÖAvguštinÖpravi:

»Pojte na ves glas, pojte s srcem, 
 pojte z usti, pojte z vsem življenjem.
Pojte Gospodu novo pesem.
In kakšna bodi ta hvalnica?
Pevec sam naj bo hvalnica Njemu.«

DRAGI PRIMOŽ!

Verjamem,Ö daÖ vÖ
temÖtrenutkuÖžeÖprepe-
vašÖvÖnebeškemÖzboruÖ
inÖdaÖizÖobličjaÖvÖoblič-
jeÖzrešÖvÖVsemogočne-
ga,ÖkiÖteÖjeÖustvarilÖinÖtiÖ
podarilÖdarÖpetja.

DanesÖ stojimÖ tuÖ
predÖteboj,ÖdaÖseÖtiÖza-
hvalimÖ vÖ imenuÖ zboraÖ
Adoramus,Ö kateremuÖ
siÖ tolikoÖ letÖ pripadalÖ
inÖ služil.Ö SkupajÖ smoÖ
začeliÖ prepevatiÖ sep-
tembraÖ 1987,Ö koÖ jeÖ g.Ö
župnikÖ ToneÖ povabilÖ
nasÖ birmance,Ö daÖ seÖ
pridružimoÖmladinske-
muÖ zboru.Ö TakratÖ soÖ
seÖstkalaÖnašaÖprijatelj-
stva.ÖBiliÖsmoÖmladiÖna-
dobudneži,Ö polniÖ idejÖ
inÖ zamisli,Ö zagnaniÖ zaÖ
noveÖ projekte.Ö NekajÖ
letÖ smoÖ seÖ imenovaliÖ
mladinskiÖ pevskiÖ zborÖ
sv.Ö Nikolaja,Ö potemÖ paÖ
smoÖseÖpreimenovaliÖvÖ
zborÖ Adoramus.Ö TudiÖ
tiÖ siÖ bilÖ takratÖ zÖ namiÖ

Primož, kot predsednik zbora.
Veselje ob srebrni nagradi 2001.
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Božični koncert leta 2000 v farni cerkvi.

inÖ zÖ veseljemÖ vodil.Ö
NikoliÖ seÖ nisiÖ zapletalÖ
vÖ prepireÖ inÖ spore,Ö
temvečÖsiÖvseÖreševalÖsÖ
kompromisom.ÖZeloÖ siÖ
seÖprizadevalÖzaÖtemel-
jnoÖ poslanstvoÖ Ado-
ramusaÖ –Ö petiÖ BoguÖ vÖ
častÖinÖslavo,ÖšeleÖnatoÖ
ljudemÖ vÖ veselje.Ö KoÖ
semÖ prebiralaÖ kronikoÖ
zboraÖ Adoramus,Ö semÖ
našlaÖ rubriko,Ö kjerÖ jeÖ
vsakÖ pevecÖ prineselÖ
svojoÖslikoÖ izÖotroštva.Ö
TudiÖtvojaÖjeÖtamÖ–ÖenaÖ
izÖ otroštvaÖ inÖ drugaÖ izÖ
mladosti,Ö koÖ siÖ poma-

rouku,ÖkÖmladinskemuÖ
veroukuÖ inÖ naÖ duhov-
neÖ vaje,Ö katereÖ soÖ nasÖ
šeÖ boljÖ zbližale.Ö Mno-
gokratÖsmoÖskupajÖpre-
živeliÖ silvestrovÖ večerÖ
terÖ seÖ poÖ celonočnemÖ
bedenjuÖodpraviliÖobÖ7.Ö
uriÖ kÖ svetiÖmaši.ÖZdru-
ževalÖnasÖ jeÖmladostniÖ
duh,Ö polnostÖ energijeÖ
inÖ mnogokratÖ smoÖ
imeliÖobčutek,ÖdaÖsmoÖ
skupajÖ nepremagljivi.Ö
VÖzboruÖsiÖpustilÖpose-
benÖpečat,ÖsajÖsiÖbilÖkarÖ
nekajÖ letÖ predsednikÖ
zboraÖ terÖ gaÖ vestnoÖ

inÖ smoÖ skupajÖ izbraliÖ
ime.Ö Ime,Ö kiÖ pomeniÖ
častiti,ÖslavitiÖpoÖBožje.Ö
ZadaliÖ smoÖ siÖ nalogo,Ö
daÖ bomoÖ BoguÖ služiliÖ
sÖ svojimÖ petjem.Ö Red-
noÖ smoÖ prepevaliÖ priÖ
svetihÖ mašahÖ vÖ našiÖ
župnijiÖ inÖ odšliÖ prepe-
vatiÖtudiÖvÖdrugeÖžupni-
jeÖpoÖSlovenijiÖinÖširomÖ
poÖsvetu.

PoznaliÖsmoÖseÖodÖ
mladihÖnog.ÖBilÖsiÖvese-
leÖnaraveÖinÖzeloÖdruža-
ben.ÖSkupajÖsmoÖhodiliÖ
vÖ osnovnoÖ šolo,Ö kÖ ve-
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galÖ priÖ gradnjiÖ domaÖ
zaÖ ostarele.Ö TaÖ jeÖ bilaÖ
sevedaÖ takšna,Ö daÖ siÖ
vÖ rokiÖ držalÖ lopato.Ö InÖ
podÖtoÖslikoÖjeÖbilÖnapi-
sanÖkomentar:Ö»SevedaÖ
greÖ PrimožuÖ vodenjeÖ
zboraÖtakoÖodlično,ÖkerÖ
imaÖ3Öroke.ÖZgleda,ÖdaÖ
siÖ resÖ imelÖ 3Ö roke,Ö kerÖ
vedno,Ö koÖ smoÖ karko-
liÖ potrebovali,Ö siÖ bilÖ
zravenÖ inÖ nesebičnoÖ
pomagal.Ö TudiÖ koÖ tvojÖ
glasÖ niÖ mogelÖ večÖ petiÖ
inÖkoÖsiÖseÖpopolnomaÖ
predalÖsvojiÖženiÖ inÖot-
rokom,Ö siÖ ostalÖ zvestÖ
zboru.Ö PrihajalÖ siÖ naÖ

koncerteÖinÖnasÖvednoÖ
spremljal.ÖZÖnekaterimiÖ
siÖ seÖ srečevalÖ naÖ dru-
žinskemÖverouku,ÖspetÖ
zÖdrugimiÖnaÖpripravahÖ
zaÖsvetiÖkrstÖaliÖprvoÖsv.Ö
obhajiloÖoz.Ösv.Öbirmo,Ö
kamorÖ siÖ pospremilÖ
svojeÖotroke.ÖPriÖvsemÖ
temÖpaÖsiÖbilÖveder,Öna-
smejan,ÖpolnÖupanjaÖinÖ
toplihÖ besed.Ö TudiÖ koÖ
smoÖ seÖ srečaliÖ naÖ ces-
ti,Ö siÖ seÖ vednoÖ ustavilÖ
inÖseÖpogovarjal.ÖBilÖ siÖ
polnÖ optimizma,Ö kljubÖ
vsemÖpreizkušnjam,ÖkiÖ
soÖ teÖdoletele.ÖVÖzadn-
jemÖčasuÖstaÖ tiÖveraÖ inÖ

zaupanjeÖvÖBogaÖvelikoÖ
pomenila,ÖsajÖsiÖugoto-
vil,ÖdaÖzÖBožjoÖpomoč-
joÖvseÖpremoreš.Ö

DragiÖPrimož,Öveli-
činaÖtvojegaÖsrcaÖstaÖteÖ
postavilaÖvÖpoložajÖve-
likegaÖ človeka,Ö velike-
gaÖmožaÖinÖočeta,Öpev-
caÖ inÖ prijatelja.Ö NajÖ teÖ
VsemogočniÖ sprejmeÖ
medÖ svojeÖ blaženeÖ inÖ
najÖtiÖboÖdobriÖplačnik,Ö
svojimÖdomačimÖpaÖiz-
prosiÖ obiloÖ pomočiÖ inÖ
tolažbe.

PočivajÖvÖmiru.

Magda

Na duhovnih vajah.
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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.

ZAHVALA

VsemÖ članomÖ
družinskegaÖ veroukaÖ
iskrenaÖ hvalaÖ zaÖ ne-
precenljivoÖ duhovno,Ö
materialnoÖ inÖ finanč-
noÖ pomočÖ obÖ izgubiÖ
mojegaÖ možaÖ PrimožaÖ
inÖ očetaÖ petihÖ otrok,Ö
terÖ sinaÖ inÖbrata.ÖVsakÖ
večerÖ odÖ četrtkaÖ 11.Ö
januarjaÖ doÖ pogrebaÖ
smoÖ molili,Ö prepevaliÖ
obÖ spremljaviÖ kitar,Ö
bobna,Ö klarinetaÖ inÖ
saksofona.Ö ZbraloÖ seÖ
nasÖ jeÖ prekÖ štirideset.Ö
KomajÖ semÖ čakala,Ö daÖ
boÖuraÖšestÖzvečer,ÖsajÖ
namÖjeÖbiloÖobÖmolitviÖ
lažje.ÖNaÖkoncuÖstaÖnasÖ
razvedrilaÖ šeÖ druženjeÖ
inÖ klepet.Ö ToÖ soÖ nepo-
pisnoÖ lepiÖ spomini.Ö NiÖ
besed,ÖkoÖpomisliš,ÖdaÖ
nisiÖ sam,Ö daÖ jeÖ velikoÖ
ljudiÖ vÖ mislihÖ sÖ teboj.Ö
HvalaÖ tudiÖ zboruÖ Ado-
ramus,Ö podÖ vodstvomÖ
MarjanaÖ Grdadolnika.Ö
VÖ temÖ zboruÖ svaÖ seÖ sÖ

PrimožemÖ spoznala,Ö
skupajÖprepevalaÖinÖseÖ
kasnejeÖ tudiÖ poroči-
la.

KarÖ neÖ
najdemÖ pravihÖ
besed,Ö daÖ biÖ
seÖ lahkoÖ za-
hvalilaÖvsem,Ö
kiÖ steÖ miÖ inÖ
miÖ šeÖ stojiteÖ
obÖ straniÖ terÖ
medÖpodpira-
teÖ inÖ bodrite.Ö
HvalaÖ tudiÖ g.Ö
župnikuÖ JanezuÖ
KompareÖ inÖ gÖ .Ö
kaplanuÖ Rafaelu.Ö
HvalaÖbratrancuÖMar-
tinuÖ Golob,Ö stricemaÖ
AlojzuÖ GolobÖ inÖ Jane-
zuÖ KavčičÖ terÖ drugimÖ
somaševalcem.

NašaÖ izgubaÖ jeÖ
zeloÖ huda,Ö vendarÖ
upam,Ö daÖ siÖ bomoÖ obÖ
podporiÖ vsehÖ vas,Ö kiÖ
namenjatiÖ svojeÖ mo-
litveÖ meniÖ inÖ mojimÖ
otrokom,ÖopomogliÖodÖ

našeÖ boleči- neÖ inÖ
žalosti.ÖIskrenaÖhvala.

Jasmina z otroki  
Ožbejem, Nežo, 

Emo, Jernejem in 
Jakobom ter ostalim 

sorodstvom.

Družina Škerbec na morju


