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ÖÖ ŽUPNIJSKA 

PRAZNOVANJA

ÖÖ PISMO IZ SARAJEVA

ÖÖ ROMANJE V RIM

ÖÖ VEROUK

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 38, št. 4 
JULIJ-AVGUST 2018

V NOVO PASTORALNO LETO 
VSTOPAMO Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM!

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

BožjiÖ inÖ človeškiÖ mod-
rosti.ÖPravÖtoÖpoudarjaÖ
Psalmist:Ö »ČeÖ GospodÖ
neÖzidaÖhiše,ÖseÖzamanÖ
trudijoÖzÖnjoÖnjeniÖgra-
ditelji«Ö (PsalmÖ 127,1).Ö
VsakoÖ delo,Ö zlastiÖ
tisto,Ö kiÖ jeÖ povezanoÖ
zÖ izobrazboÖ inÖ prido-
bivanjemÖ modrosti,Ö
jeÖ gradnaÖ hiše.Ö DaÖ biÖ
biloÖ koristnoÖ inÖ dajaloÖ
radost,ÖpotrebujeÖBožjiÖ
blagoslov.ÖTaÖblagoslovÖ
želimoÖ podelitiÖ vsemÖ
družinamÖ vÖ našiÖ žup-
niji.

Duhovni pomočnik 
Rafael in 

župnik Janez

ČasÖpočitnicÖjeÖžeÖ
končan.ÖVsiÖsmoÖgaÖpo-
trebovali,Ö daÖ biÖ sedajÖ
zÖobnovljenimiÖmočmiÖ
vstopiliÖ naprotiÖ novimÖ
izzivom.ÖVsiÖpričakuje-
mo,ÖdaÖboÖletošnjeÖšol-
skoÖ inÖ pastoralnoÖ letoÖ
šeÖuspešnejšeÖodÖprejš-
njega.Ö NovoÖ pastoral-
noÖ letoÖ pomeniÖ noveÖ
priložnostiÖ inÖ noveÖ iz-
kušnje.Ö VÖ našiÖ župnijiÖ
imamoÖ navado,Ö daÖ naÖ
začetkuÖseptembra,ÖnaÖ
drugoÖnedeljoÖpriÖSvetiÖ
MašiÖ blagoslavljamoÖ
šolskeÖ torbeÖ inÖ sÖ temÖ
izražamoÖ željo,Ö daÖ biÖ
GospodÖ blagoslovilÖ
našeÖ napredovanjaÖ vÖ
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VÖnedeljo,Ö17.6.Ö jeÖ
potekalÖ tradicionalniÖ
FarniÖdanÖŽupnijeÖDol-
njiÖ Logatec.Ö LetošnjeÖ
praznovanjeÖ jeÖ biloÖ šeÖ

posebejÖ slovesno,Ö sajÖ
seÖjeÖpričeloÖsÖslavnost-
noÖ zlatoÖ svetoÖ mašoÖ
LogaškegaÖ rojakaÖ zla-
tomašnikaÖ g.Ö FrancijaÖ

Mačka.Ö SÖ prazničnoÖ
homilijoÖ jeÖ vernike,Ö
zlastiÖ paÖ jubilantaÖ na-
govorilÖnjegovÖprijatelj,Ö
sošolecÖinÖsoduhovnikÖ
terÖ LogaškiÖ rojakÖ g.Ö
DraganÖ Adam.Ö ObudilÖ
jeÖ spomine,Ö kakoÖ staÖ
kotÖ mladaÖ fantaÖ sku-
pajÖ gulilaÖ šolskeÖ klopiÖ
inÖ siÖ bilaÖ vÖ oporoÖ vÖ
težkihÖ povojnihÖ letih.Ö
ObÖ koncuÖ sveteÖ mašeÖ
jeÖ jubilantaÖ pozdravilÖ
tudiÖdolnjelogaškiÖžup-
nikÖ g.Ö JanezÖ Kompare,Ö
vÖimenuÖžupnijeÖpaÖga.Ö
MarijaÖ Klančar.Ö VseÖ
zbraneÖ paÖ jeÖ sevedaÖ
pozdravilÖ tudiÖ jubilantÖ
g.ÖMaček,ÖzlastiÖganljiviÖ
soÖbiliÖnjegoviÖspominiÖ
naÖ težkaÖ letaÖmladosti,Ö
kiÖ jihÖ jeÖ sÖ svojoÖ druži-
noÖpreživljalÖvÖLogatcuÖ
brezÖočeta,ÖkiÖsoÖmuÖgaÖ
vzeliÖ povojniÖ pomoriÖ
vojnihÖ ujetnikovÖ izÖ Te-
harijÖobÖtemÖpaÖjeÖopti-
mističnoÖpomislil,ÖdaÖjeÖ
ravnoÖnjegovÖoče,ÖkiÖjeÖ
umrlÖ mučeniškeÖ smr-
tiÖ njegovÖ priprošnjikÖ
priÖ Bogu,Ö daÖ jeÖ postalÖ
duhovnik.Ö ZlateÖ sveteÖ
mašeÖ paÖ staÖ seÖ udele-
žilaÖ tudiÖ poslankaÖ ga.Ö
IvaÖ DimicÖ inÖ poslanecÖ
mag.Ö AndrejÖ Šircelj,Ö kiÖ
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staÖsÖ temÖpokazala,ÖdaÖ
LogatčanovÖneÖpoznataÖ
samoÖpredÖvolitvami.

PoÖ svetiÖ mašiÖ jeÖ
slediloÖ veseloÖ druže-
njeÖ predÖ cerkvijoÖ naÖ
trguÖ sv.Ö NikolajaÖ obÖ
domačiÖ glasbiÖ inÖ glas-
benihÖ ustvarjalcevÖ
GlasbeneÖšoleÖLogatec.Ö
ObiskovalceÖ farnegaÖ

dneÖ jeÖ nagovorilÖ tudiÖ
TajnikÖ župnijskegaÖ
pastoralnegaÖ svetaÖ dr.Ö
SamoÖVenko,ÖobÖkoncuÖ
kulturnegaÖ dneÖ paÖ jeÖ
predsednicaÖObčinske-
gaÖodboraÖSDSÖLogatecÖ
ga.ÖLadkaÖFurlanÖžupni-
kuÖg.ÖJanezuÖKompare-
tuÖ izročilaÖ donacijoÖ zaÖ
pomočÖ priÖ izvedbiÖ far-

negaÖ dneva.Ö TakoÖ ga.Ö
FurlanovaÖ kotÖ g.Ö Kom-
pareÖstaÖizrazilaÖhvalež-
nostÖ drugÖ drugemuÖ zaÖ
dolgoletnoÖ partnerskoÖ
sodelovanjeÖ vÖ dobro-
bitÖžupnijeÖinÖkraja.

 dr. Samo Venko, 
tajnik Župnijskega 

pastoralnega 
sveta Župnije 

Dolnji Logatec
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DAN DRŽAVNOSTI 

VsakoÖ letoÖ seÖ
25.Ö junijaÖ naÖ DanÖ Dr-
žavnostiÖ SlovenskiÖ
kristjaniÖ zÖ veseljemÖ inÖ
hvaležnostjoÖspominja-
moÖzgodovinskegaÖletaÖ
1991,Ö koÖ smoÖ SlovenciÖ
pravÖ naÖ omenjeniÖ danÖ
zaživeliÖ vÖ samostojniÖ
inÖneodvisniÖRepublikiÖ
Sloveniji,Ö kiÖ jeÖ zagoto-
voÖ velikiÖ darÖ BogaÖ poÖ
premnogihÖ molitvahÖ
inÖ prošnjahÖ vernihÖ
slovenskihÖ dušÖ vÖ zad-
njihÖ tisočÖ letih.Ö BoguÖ
vÖhvaležnostÖ zaÖ taÖdarÖ

inÖ sÖ prošnjoÖ zaÖ našoÖ
domovinoÖ smoÖ tudiÖ vÖ
DolnjemÖLogatcuÖpraz-
novaliÖ DanÖ državnostiÖ
zÖ darovanjemÖ sveteÖ
maše.Ö PoÖ svetiÖ mašiÖ
paÖ jeÖpredÖcerkvijoÖnaÖ
TrguÖ svetegaÖ NikolajaÖ
slediloÖ veseloÖ druže-
njeÖ obÖ dobrotahÖ gos-
podinjÖ izÖ KaritasaÖ inÖ
obÖ veselihÖ melodijahÖ
izÖ harmonikeÖ župnikaÖ
g.Ö JanezaÖ Kompareta.Ö
SÖ svojoÖ himnoÖ paÖ soÖ
praznovanjeÖ popestriliÖ
tudiÖotrociÖinÖmladinci,Ö

kiÖsoÖseÖudeležiliÖtradi-
cionalnegaÖ oratorija.Ö
VeselegaÖ razpoloženjaÖ
niÖ zmotilaÖ nitiÖ krajšaÖ
popoldanskaÖ poletnaÖ
ploha.

Ö

dr. Samo Venko, 
Tajnik Župnijskega 

pastoralnega 
sveta Župnije 

Dolnji Logatec
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PISMO IZ SARAJEVA

re Terezije v Vogošći, 
kjer smo skupaj obha-
jali sveto mašo.

Iz srca smo vam 
hvaležni za vaš obisk, 
za trenutke edinosti, ki 
smo jih doživljali med 
sveto daritvijo in pode-
litvijo izkustva našega 
bogoslovca Marka 
Tunjića, predvsem pa 
se vam zahvaljujemo 
za darove, ki ste nam 
jih prinesli. Hvala vam 
za vsako pozornost, 
tako materialno kot 
tudi finančno. Molimo 
za vas, da vas Gospod 
blagoslovi in da vam 
stokratno povrne vašo 
dobroto. Verjamemo, 
da vsakdo, ki na kakr-
šen koli način podpira 
semenišče, sodeluje 
pri delu evangelizacije, 
ki je najbolj pomemb-

KaritasÖ župnijeÖ
DolnjiÖ LogatecÖ jeÖ le-
tosÖ romalaÖ poÖ Bosni,Ö
ustaviliÖ smoÖ seÖ tudiÖ
nadškofijskemÖ med-
narodnemÖ semeniščuÖ
Redemtoris MaterÖ vÖ
Sarajevu,Ö kjerÖ kotÖ vi-
cerektorÖsvojeÖevange-
lizacijskoÖ poslanstvoÖ
opravljaÖ JoštÖ Mezeg,Ö
našÖsokrajan.ÖVÖzahva-
loÖzaÖodÖnasÖprejeteÖda-
roveÖsmoÖodÖnjega,ÖodÖ
rektorjaÖ inÖtamkajšnjihÖ
bogoslovcevÖ prejeliÖ
toleÖprisrčnoÖpismo.

Dragi romarji,

v soboto, 12. 
maja, ste v sklopu 
vašega romanja v BiH 
obiskali naše semeniš-
če Redemptoris mater 
in župnijo Svete Mate-

ROMANJE V RIM

10.Ö avgustaÖ smoÖ
seÖ mladiÖ izÖ logaškihÖ
neokatehumenskihÖ
skupnostiÖ odpraviliÖ
naÖ romanje.Ö NaÖ potiÖ
vÖ RimÖ smoÖ seÖ ustaviliÖ
vÖ marijinemÖ svetiščuÖ
priÖ Bologni,Ö kjerÖ smoÖ
siÖogledaliÖ ikono,Ö kiÖ joÖ
najÖ biÖ naslikalÖ evange-

no poslanstvo Cerkve. 
Ni je večje stvari, kot 
je ta, da temu svetu 
pričujemo o neizmer-
ni Božji ljubezni do 
vsakega človeka.

Ostajate v naših 
vsakdanjih molitvah, 
predvsem pa v nočnih 
adoracijah iz petka na 
soboto, ko pred Naj-
svetejšim molimo za 
vse naše dobrotnike. 
In če vas pot ponovno 
zanese v Sarajevo ste 
pri nas vedno dobro-
došli!

Bog povrni!

dr. don Michele Capas-
so, don Jošt Mezeg in 
bogoslovci Nadškofij-
skega misijonskega 

mednarodnega 
semenišča Redemp-
toris mater, Sarajevo
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listÖ Luka;Ö tuÖ smoÖ imeliÖ
vsiÖromarjiÖmožnost,ÖdaÖ
vsakÖodÖMarijeÖprosiÖzaÖ
kakoÖmilost.ÖVÖRimuÖsoÖ
nasÖtoploÖsprejeliÖbratjeÖ
inÖ sestreÖ izÖ neokate-
humenskeÖ skupnostiÖ
izÖ župnijeÖ SveteÖ AneÖ vÖ
Rimu.Ö TuÖ smoÖ dvakratÖ

prespaliÖ inÖ imeliÖobil-
neÖvečerje.ÖDrugiÖdanÖ
smoÖšliÖ naÖ srečanjeÖ sÖ
papežemÖ vÖ Vatikan,Ö
kjerÖ jeÖ papežÖ močnoÖ
nagovorilÖ mladeÖ zÖ
navdihujočimiÖ bese-
dami:Ö »DobroÖ je,Ö neÖ
delatiÖ slabo,Ö todaÖ sla-

boÖje,ÖneÖdelatiÖdobro.«Ö
VečinaÖodÖnasÖseÖjeÖna-
šlaÖ vÖ tehÖ besedah,Ö daÖ
smoÖmlačniÖinÖdaÖbiÖbiliÖ
dobriÖ kristjaniÖ niÖ do-
voljÖsamoÖneÖdelatiÖsla-
bo,Ö temvečÖ seÖ vednoÖ
odločatiÖ zaÖ dobro.Ö PoÖ
srečanjuÖsÖpapežem,ÖjeÖ
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slediloÖ srečanjeÖ zÖ začetnikomÖ neokate-
humenskeÖpotiÖKikomÖArguellom.ÖTuÖjeÖ
KikoÖgovorilÖoÖtem,ÖdaÖjeÖsvojeÖživljenjeÖ
darovalÖ zaÖevangelizacijo.ÖKikoÖ jeÖbilÖvÖ
mladostiÖmednarodnoÖpriznanÖumetnikÖ
inÖbiÖ–ÖkakorÖjeÖpoudarilÖsamÖ–ÖlahkoÖbilÖ
danesÖbogatÖinÖslavenÖsÖsvojimiÖprijateljiÖ
umetniki,Ö vendarÖ jeÖ vseÖ toÖ zavrgel,Ö daÖ
lahkoÖizpolnjujeÖbožjoÖvoljo.ÖInÖkoÖjeÖza-
pustilÖvisokÖkrogÖumetnikovÖinÖboemov,Ö
jeÖnjegovaÖpopolnaÖizročitevÖevangeliza-
cijiÖprineslaÖpolnoÖsaduÖzaÖcelotnoÖCer-
kev.ÖRekelÖje,ÖdaÖneÖživiÖvečÖon,ÖtemvečÖ
vÖ njemuÖ živiÖ Kristus.Ö GovorilÖ jeÖ tudiÖ oÖ
tem,ÖdaÖ jeÖhudičÖželiÖdanesÖuničitiÖdru-
žino.ÖZatoÖsÖtemÖrazlogomÖnapadaÖženo,Ö
kiÖjeÖtovarnaÖživljenja.ÖNaÖtemÖsrečanjuÖ
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soÖ biliÖ mladiÖ poklicani,Ö daÖ seÖ odločijoÖ
zaÖ posvečeneÖ poklice.Ö Mladi,Ö kiÖ soÖ seÖ
udeležiliÖsrečanja,ÖsoÖlahkoÖkotÖznak,ÖdaÖ
jihÖBogÖkliče,ÖvstaliÖ inÖodšliÖnaÖoderÖpoÖ
blagoslov.ÖVstaliÖsoÖseÖfantjeÖzaÖsemeniš-
če,ÖdekletaÖzaÖsamostaneÖinÖnaÖkoncuÖšeÖ
družine,ÖkiÖgrejoÖnatoÖskupajÖšeÖsÖštirimiÖ
družinamiÖ naÖ sekulariziranaÖ področja,Ö
kotÖznamenjeÖJezusaÖKristusa,ÖzaÖtisteÖkiÖ
gaÖ šeÖ neÖ poznajo.Ö NaÖ potiÖ domovÖ smoÖ
naÖavtobusuÖpričevali,ÖkajÖnasÖjeÖnajboljÖ
nagovarjaloÖnaÖtemÖromanju.ÖPričevanjaÖ
soÖbila,ÖkotÖvednoÖnaÖtakšnihÖromanjih,Ö
zeloÖbogata.ÖVrniliÖsmoÖseÖzadovoljniÖinÖ
hvaležniÖBoguÖzaÖvseÖmilosti.

Vid in Gašper
Foto: Tomo Strle
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NEKAJ O DRUŽINSKEM VEROUKU IN DOGAJANJU PRI NJEM

DružinskiÖverouk,Ö
družinskaÖ kateheza,Ö
staršiÖ inÖ otroci,Ö celot-
neÖ družine,Ö pridemoÖ
enkratÖ tedenskoÖ naÖ
srečanje,ÖkiÖjeÖdelÖžup-
nijskegaÖ programa.Ö
OdzvaliÖ smoÖ seÖ klicu,Ö
kiÖnasÖjeÖnagovoril,Öpri-
diÖodkrijÖBožjeÖdelo,ÖkiÖ
seÖ kažeÖ vÖ vsakdanjihÖ
stvareh,Ö postaniÖ delÖ
velikeÖ družine.Ö Začne-
moÖ sÖ pesmijo,Ö slediÖ
pripravljeniÖ uvodÖ dru-
žineÖ inÖ nadaljujemoÖ sÖ
katehezo,Ö koÖ joÖ jeÖ zaÖ
nasÖ skrbnoÖ pripravilÖ
kaplanÖRafael.

StaršeÖ vabi,Ö daÖ
razmišljamoÖ oÖ vsem,Ö
karÖ delamoÖ inÖ pozna-
mo,Ö daÖ odkrivamoÖ
krščanskiÖ pomenÖ inÖ
vrednoteÖtegaÖvedenja,Ö
daÖbiÖkotÖvernikiÖmogliÖ
boljÖ pravÖ živeti.Ö StaršiÖ
smoÖ učiteljiÖ življenja,Ö
šeÖposebejÖdružinskegaÖ
življenjaÖ poÖ veri.Ö PrekÖ
nasÖ otrociÖ postopomaÖ
spoznajoÖBožjoÖbesedoÖ
inÖ prekoÖ njeÖ BožjiÖ na-
črtÖ inÖ krščanskoÖ vero.Ö
DružinskaÖ katehezaÖ
namÖ pomagaÖ staršemÖ
gledatiÖ naÖ veroÖ kotÖ naÖ
razsežnostÖ svojegaÖ
življenja.Ö ČeÖ boÖ našeÖ
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srceÖ polnoÖ vere,Ö bodoÖ
tudiÖustaÖgovorilaÖoÖnjejÖ
inÖtakoÖbomoÖsvojoÖvlo-
goÖ prvihÖ katehetovÖ šeÖ
boljeÖopravili.

OtrociÖ odkriva-
joÖ JezusaÖ kotÖ najbol-
jšegaÖ prijateljaÖ inÖ seÖ
pogovarjajoÖ zÖ Bogom,Ö
pripovedujejoÖ muÖ oÖ
svojihÖdoživetjih,Ö seÖ za-
hvaljujejoÖ inÖgaÖprosijo.Ö
OtrokomÖseÖtrudimoÖpri-
bližatiÖ JezusovoÖ ljubez-
en,Ö daÖ bodoÖ spoznaliÖ
inÖ doživeli,Ö daÖ smoÖ vsiÖ
ljubljeniÖ BožjiÖ otroci.Ö
TrudimoÖ seÖ odkritiÖ inÖ
sprejetiÖMarijo,ÖkotÖnašoÖ
skupnoÖ mamo,Ö kiÖ nasÖ
vodiÖkÖJezusu.

OdziviÖsoÖpriÖdruži-
nahÖ zeloÖ pozitivni.Ö Sre-
čanjaÖ radiÖ obiskujemoÖ
inÖ vsakoÖ druženjeÖ nasÖ
pravÖ posebejÖ napolniÖ zÖ
vrednotami,Ö daÖ biÖ kotÖ
vernikiÖmogliÖpravÖžive-
ti.

SÖ hvaležnostjoÖ seÖ
obračamoÖ tudiÖ naÖ pri-
hodnaÖ leta,Ö daÖ življenj-
skaÖkakovostÖkrščanske-
gaÖ duhaÖ družineÖ dajeÖ
trdenÖ temeljÖ mlademuÖ
rodu.

Andrej Štajduhar
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

MOČ IN NEMOČ VZGOJE
v sredo, 19. septembra 2018, ob 20. uri 

vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

PredavalaÖboÖprof. dr. Jana Kalin.

KakoÖ jeÖ možnoÖ vzgojitiÖ zrelo,Ö samostojno,Ö odgovornoÖ inÖ etičnoÖ osebo?Ö Kakš-
naÖ vzgojaÖ jeÖ danesÖ splohÖ možna?Ö ZakajÖ jeÖ vzgojnoÖ prizadevanjeÖ takoÖ zahtevno?Ö
KakoÖ upoštevatiÖ Ö edinstvenostÖ vsakegaÖ mladegaÖ človeka,Ö vÖ njegovihÖ danostihÖ
inÖ osebnostnihÖ lastnostih?Ö VzgojniÖ vpliviÖ starševÖ seÖ nenehnoÖ prepletajoÖ zÖ vpli-
viÖ celotneÖ družine,Ö vrstnikov,Ö prijateljev,Ö učiteljev,Ö različnihÖ skupinÖ inÖ skupnosti,Ö
širšeÖ družbe,Ö vÖ kateroÖ jeÖ vključenÖ posameznik.Ö BistvenegaÖ pomenaÖ jeÖ tudiÖ po-
sameznikovaÖ lastnaÖ aktivnost.Ö VzgojiteljÖ zatoÖ potrebujeÖ velikoÖ meroÖ optimizma,Ö
močnoÖ voljo,Ö vztrajnost,Ö zaupanjeÖ vÖ mladegaÖ človekaÖ inÖ vÖ svojeÖ prizadevanje,Ö
šeÖposebno,ÖkerÖ rezultatiÖnisoÖvidniÖ takojÖoz.ÖnisoÖvednoÖ taki,Ö kotÖ smoÖsiÖ jihÖ želeli.ÖÖ

Jana Kalin je doktorica pedagoških znanosti in predava didaktiko na Filozofski 
fakulteti na oddelku za pedagogiko in andragogiko ter na Fakulteti za matematiko in 
fiziko Univerze v Ljubljani. Vodi številne seminarje za učitelje s področja pouka, učin-
kovitega učenja in dela razrednika. Sodeluje v Društvu katoliških pedagogov in v ured-
ništvu revije Vzgoja od njenega začetka izhajanja leta 1999. Od leta 1990 je članica Slo-
venske skupnosti krščanskega življenja, kjer se člani podpirajo, da bi bolj živeli svoje 
krščanstvo. Zadnja leta se posveča usposabljanju na področju duhovnega spremljanja. 

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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Dakar, 24. 4. 2018
Draga s. Polona,
Velika hvala tebi in vsem, ki ste prispevali k prispevku 2.300 eur za naše 
otroke v Sandiari!
Prosim, posreduj naše zahvale otrokom-birmancem, staršem in vsem, ki 
so prispevali k temu.
To je za nas velika pomoč in spodbuda za naš misijon tukaj. 
Z zagotovilom naših molitev in naše naklonjenosti!

S. Mariangela, s. Julie in s. Angelique-Odette 
vas prisrčno pozdravljajo.

ZAHVALA IZ SENEGALA
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ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 2018/2019

NovoÖveroučnoÖletoÖbomoÖzačeliÖvÖnedeljo,Ö9.ÖseptembraÖ2018,ÖsÖsvetoÖ
mašoÖobÖ10.Öuri.ÖPrisrčnoÖpovabljeniÖvsiÖveroučenciÖinÖstarši.

VPIS OTROK IN UVODNA SREČANJA:

◊Ö  Vpis otrok v 1. razred bo v sredo, 12. 9. 2018, 
ob 17. uri v veliki učilnici. Spoznali boste 
katehistinje in se dogovorili za urnik.

◊Ö  Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 10. 
9. do 13. 9. 2018 po rednem urniku.

◊Ö  Uvodno srečanje s starši veroučencev 6. razreda 
(brez otrok) bo v torek, 11. 9. 2018, po sv. maši, 
ki bo ob 18. uri, v cerkvi. Dogovorili se bomo 
za urnik in potek verouka v 6. razredu.

◊Ö  Uvodno srečanje birmancev (8. razredi) 
in njihovih staršev bo v torek, 4. 9. 2018, 
ob 20. uri v Jožefovi dvorani.

◊Ö  Z družinskim veroukom pričnemo v SREDO, 12. 
septembra, ob 17.45 uri, v dvorani Sv. Jožefa. Kateheze 
bodo vsako sredo ob 17.45 uri za starše in za otroke, 
od predšolskih do vključno 5. razreda. Otroci, ki se 
bodo udeleževali verouka za družine, bodo s tem 
nadomestili redno uro verouka za njegov razred. 

OtrokaÖkÖveroukuÖ
vpišeteÖstarši,ÖsajÖjeÖpo-
legÖvpisaÖtoÖtudiÖprilož-
nostÖzaÖsrečanjeÖotrok,Ö
starševÖinÖkateheta.ÖObÖ
vpisuÖnajÖotrociÖvrnejoÖ
podpisanaÖspričevala.Ö

ObÖ vpisuÖ bosteÖ
poravnaliÖ prispevekÖ
zaÖ stroškeÖ (10Ö EUR),Ö

sÖ katerimÖ bomoÖ vsajÖ
delomaÖpokriliÖ stroškeÖ
elektrike,Ö ogrevanjaÖ
inÖ čiščenjaÖ veroučnihÖ
prostorov.

ObÖ vpisuÖ bosteÖ
lahkoÖkupiliÖtudiÖučbe-
nikeÖinÖdelovneÖzvezke.Ö
SeznamÖjeÖobjavljenÖnaÖ
oglasniÖdeski.

VÖ primeru,Ö daÖ neÖ
biÖ zmogliÖ poravnatiÖ
stroškovÖ prispevkaÖ aliÖ
nakupaÖ učbenikaÖ inÖ
delovnegaÖ zvezka,Ö seÖ
oglasiteÖpriÖžupnikuÖJa-
nezuÖKomparetu.

VsaÖ obvestilaÖ
soÖ objavljenaÖ tudiÖ naÖ
spletniÖ straniÖ župnijeÖ
Dol.ÖLogatec.
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2017/19

DAN ČAS
VELIKA

UČILNICA KATEHET
MALA

UČILNICA KATEHET ŽUPNIŠČE KATEHET

PON

14:00 3. razred župnik

15:00 8. razred
(v  cerkvi)

R. Kedzierski

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

16:00 8. razred 
(v  cerkvi)

R. Kedzierski

17:00 9. razred K. Nagode

TOR

7:00 7. razred A. Cergolj

16:00 7. razred A. Cergolj 5. razred N. Mezeg

17:00 5. razred N. Mezeg

18:00
6. razred
(Jožefova 
dvorana)

R. Kedzierski

SRE 16:00

družinski 
verouk

(Jožefova 
dvorana)

R. Kedzierski

ČET

15:00 4. razred S. Mihelčič

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

17:00 2. razred D. Turk

Razred Učbeniki in delovni zvezki Cena

1.
PraznujemoÖinÖseÖveselimoÖ1Ö
(CeljskaÖMohorjevaÖdružba)

10ÖEUR

2.,Ö3.,Ö
4.,Ö5.Ö

BesedeÖživljenjaÖ4Ö(založbaÖBratÖFrančišek)
zvezekÖpoÖdogovoru

10ÖEUR

6. PoÖdogovoru

7. PraznujemoÖcerkvenoÖletoÖ(ŠpelaÖFortuna) 10ÖEUR

8.Ö
ZaÖtvojoÖduhovnoÖrastÖÖ
(MarijaÖPrikeržnik;ÖCeljskaÖMohorjevaÖdružba)

8ÖEUR

9.Ö
TeologijaÖtelesaÖ
(JasonÖEvert)

DobiliÖvÖspominÖ
naÖsv.ÖbirmoÖ
(žeÖimajo)

VEROUČNI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
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FARNI LIST

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.

PAVEL MIHEVC, VEST IN ZAVEST

IzšlaÖ jeÖ
novaÖ knjigaÖ na-
šegaÖ sožupljanaÖ
PavlaÖ MihevcaÖ
sÖ pomenljivimÖ
naslovomÖVestÖinÖ
zavestÖ (Logatec,Ö
samozaložba,Ö
2018).Ö VÖ njejÖ jeÖ
zbranoÖ bogatoÖ
gradivo,Ö kiÖ gaÖ jeÖ
avtorÖ skozÖ de-
setletjeÖ inÖ večÖ
priobčevalÖ tudiÖ
vÖ našemÖ Far-
nemÖlistu.ÖKnjigaÖ
predstavljaÖ po-
membnoÖ oboga-
titevÖzaÖnašÖsvetiÖ
inÖposvetniÖpros-
tor.

Alen Širca


