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ÖÖ ODPUSTKI

ÖÖ BDENJE

ÖÖ SPLAV

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 38, št. 5 
SEPTEMBER - OKTOBER 2018

SPOMINJAJ SE  SMRTI  
IN VEKOMAJ NE BOŠ GREŠIL

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

KadarÖ inÖ čeÖ semÖ
zÖ milostjoÖ vÖ srcu,Ö daÖ
bomÖvÖkratkemÖzapus-
tilÖ taÖ svet,Ö meÖ boÖ toÖ
pogostoÖ odvračaloÖ odÖ
vsega,Ö karÖ neÖ vodiÖ vÖ
večnost.Ö

MesecÖ november,Ö
kiÖnasÖuvajaÖvÖtoÖdržo,Ö
jeÖ čudovitaÖ šolaÖ zaÖ
obiskÖ naÖ pokopališču.Ö
TamÖ seÖ vÖ našoÖ zavestÖ
ukoreninjaÖ misel,Ö daÖ
bomÖ tudiÖ samÖ kmaluÖ
medÖnjimi.

MiselÖ naÖ minlji-
vostÖmeÖučiÖpravÖživetiÖ
inÖ zoretiÖ zaÖvečnoÖsre-
čo.

SpominjajÖseÖsmr-
tiÖ inÖ vekomajÖ neÖ bošÖ
grešil.

Janez Kompare

CerkevÖ nasÖ neÖ
vzgajaÖ samoÖ zaÖ živl-
jenjeÖnaÖtemÖminljivemÖ
svetu,Ö ampakÖ tudiÖ zaÖ
to,ÖdaÖbiÖnaÖtemÖsvetu,Ö
vÖ temÖmarljivemÖčasu,Ö
takoÖživeli,ÖdaÖbiÖzÖBož-
joÖ milostjoÖ inÖ sodelo-
vanjemÖ zÖ njoÖ dospeliÖ
doÖvrat,ÖkiÖseÖbodoÖod-
prlaÖzaÖvsoÖvečnost.

PravÖ je,Ö daÖ naÖ tejÖ
prihodnjiÖ potiÖ neÖ po-
zabimÖ naÖ končniÖ cilj,Ö
kiÖgaÖgradimÖinÖseÖvanjÖ
usmerjamÖ vsakÖ dan.Ö
KakoÖ seÖ boritiÖ protiÖ
oviramÖ naÖ tejÖ poti,Ö kiÖ
meÖ neprestanoÖ vabijoÖ
inÖ usmerjajoÖ leÖ vÖ taÖ
minljiviÖčas.

NajÖ nasÖ vÖ našemÖ
vsakdanuÖspremljaÖmi-
sel,ÖdaÖjeÖnašeÖživljenjeÖ
leÖpotÖvÖvečno.
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NAUK CERKVE O ODPUSTKIH

VÖ zadnjemÖ časuÖ
smoÖ naÖ odpustkeÖ sko-
rajÖ pozabili.Ö KerÖ seÖ
bomoÖ vÖ mesecuÖ no-
vembruÖvečÖspominjaliÖ
svojihÖpokojnihÖinÖzan-
jeÖmolili,ÖjeÖprav,ÖdaÖseÖ
nekolikoÖ seznanimoÖ sÖ
cerkvenimÖ naukomÖ oÖ
odpustkih.

VÖ KatekizmuÖ Ka-
toliškeÖ CerkveÖ imamoÖ
naÖ vprašanje,Ö kajÖ soÖ
odpustki,ÖtaleÖodgovor:Ö
»OdpustekÖ jeÖ odpuš-
čanjeÖčasneÖkazniÖpredÖ
BogomÖ zaÖ tisteÖ grehe,Ö
katerihÖ krivdaÖ jeÖ žeÖ
odpuščena.Ö PrejmeÖ
gaÖ kristjan,Ö kiÖ jeÖ pra-
vilnoÖ pripravljenÖ podÖ
določenimiÖ pogojiÖ obÖ
pomočiÖCerkve,ÖkateraÖ
vÖ službiÖ odrešenjaÖ zÖ
oblastjoÖ razdeljujeÖ inÖ
naklanjaÖzakladÖzados-
titevÖKristusaÖinÖsvetni-
kov.«

OdpustekÖ seÖ deliÖ
naÖdelenÖinÖpopoln,Ö toÖ
pomeniÖgledeÖnaÖtoÖaliÖ
nasÖdelnoÖaliÖpopolno-
maÖ rešiÖ časnihÖ kazniÖ
oziromaÖ posledicÖ zaÖ
naseÖ grehe.Ö VsakÖ stor-
jenÖgrehÖimaÖposledice,Ö
osebneÖ inÖ družbeneÖ
(naÖ primerÖ narkomanÖ

neÖ prizadeneÖ samoÖ
samegaÖ sebe,Ö ampakÖ
vsoÖ svojoÖ družino).Ö InÖ
šeÖtoÖjeÖpomembno,ÖdaÖ
odpustkeÖ lahkoÖ prej-
memoÖ zaseÖ aliÖ paÖ jihÖ
poklonimoÖrajnim.

PoÖ naukuÖ kato-
liškeÖ CerkveÖ zaÖ velikeÖ
inÖ maleÖ grehe,Ö katerihÖ
krivdaÖ namÖ jeÖ od-
puščenaÖ priÖ spovedi,Ö
ostanejoÖ časneÖ kazni.Ö
ZaÖodsluženjeÖ tehÖkaz-
niÖbomoÖtrpeliÖvÖvicah,Ö
čeÖ neÖ bomoÖ zanjeÖ za-
dostiliÖ žeÖ naÖ zemljiÖ aliÖ
paÖseÖ jihÖrešiliÖsÖpreje-
momÖodpustkov.

ČasneÖ kazniÖ seÖ
namÖ odpustijoÖ tudiÖ
zÖ deliÖ usmiljenjaÖ inÖ
ljubezni,Ö neÖ samoÖ zÖ
molitvijoÖ inÖ različni-
miÖ oblikamiÖ postaÖ inÖ
pokore,Ö temvečÖ tudiÖ
sÖ potrpežljivimÖ pre-
našanjemÖ trpljenjaÖ inÖ
preizkušenj,ÖkiÖnasÖdo-
letijo.

Katekizem kato-
liške Cerkve navaja 
splošne pogoje za 
prejem popolnih in 
delnih odpustkov:

1)ÖBitiÖmoramoÖ
vÖBožjiÖmilosti;

2)ÖtrebaÖjeÖimetiÖ
namen,ÖdaÖjihÖhočemoÖ
prejeti;ÖhvalevrednaÖ
jeÖnavada,ÖdaÖnamenÖ
obudimoÖžeÖzjutrajÖzaÖ
vseÖodpustke,ÖkiÖjihÖtaÖ
danÖlahkoÖprejmemo;

3)ÖizpolnitiÖ
moramoÖpredpisanoÖ
delo,ÖinÖtoÖravnoÖnaÖ
predpisaniÖdan;ÖčeÖjeÖ
odpustekÖvezanÖnaÖ
poboženÖobiskÖcerkveÖ
aliÖkapele,ÖjeÖtrebaÖpo-
legÖsplošnihÖpogojevÖ
zmolitiÖočenašÖinÖvero.

PopolniÖodpustekÖ
lahkoÖprejmemoÖleÖ
enkratÖnaÖdan,ÖdelnegaÖ
paÖtudiÖvečkrat.ÖPriÖpo-
polnemÖodpustkuÖseÖ
namÖodpustijoÖvseÖčas-
neÖkazni,ÖpriÖdelnemÖ
paÖleÖdelno.ÖPopolneÖ
inÖdelneÖodpustkeÖ
lahkoÖnaklonimoÖ
dušamÖvÖvicahÖpoÖna-
činuÖpriprošnje,ÖneÖpaÖ
živimÖnaÖzemlji;ÖnjimÖ
lahkoÖpomagamo,ÖdaÖ
seÖsamiÖodločijoÖzanje.

Kakšni pa so 
pogoji za prejem 
popolnega odpust-
ka? Poleg zgoraj 
navedenih treh 
pogojev so še štirje:
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1)ÖNenaveza-
nostÖnaÖnobenÖgreh,Ö
tudiÖnaÖmalegaÖne;

2)ÖprejemÖzakra-
mentaÖpokore;ÖtoÖjeÖ
lahkoÖvečÖdniÖprejÖaliÖ
pozneje;ÖkdorÖrednoÖ
hodiÖkÖmesečniÖspo-
vedi,ÖlahkoÖvsakÖdanÖ
prejmeÖvseÖmožneÖ
odpustke,ÖčeÖizpolniÖ
potrebneÖpogojeÖinÖ
živiÖvÖposvečujočiÖ
BožjiÖmilosti;

3)ÖvredenÖprejemÖ
svetegaÖobhajila;

4)ÖmolitevÖpoÖ
namenuÖsvetegaÖoče-
ta;ÖzadostujejoÖvera,Ö
očenašÖinÖzdravama-
rijaÖterÖslavaočetu.

So pa še pred-
pisana dela, na 
katera je prav tako 
vezan prejem po-
polnega odpustka:

a)ÖČeščenjeÖ
NajsvetejšegaÖvsajÖpolÖ
ure;ÖčeÖmanj,Öprejme-
moÖdelniÖodpustek;

b)ÖkriževÖpotÖpriÖ
pravilnoÖpostavljenihÖ
postajah,ÖsÖ14Ökriži;

c)ÖspoštljivoÖ
duhovnoÖbranjeÖaliÖ
poslušanjeÖSvetegaÖ

pismaÖ(čeÖsamiÖneÖ
moremoÖbrati)ÖvsajÖ
polÖure;ÖčeÖmanj,ÖjeÖ
odpustekÖleÖdelen;

č)ÖmolitevÖrož-
negaÖvencaÖvÖcerkvi,Ö
kapeliÖaliÖvÖdružini,Ö
vÖsamostanskiÖskup-
nostiÖaliÖverskemÖ
združenjuÖterÖvÖzboruÖ
vernikov;ÖčeÖmanjkaÖ
kakšenÖpogoj,ÖjeÖ
odpustekÖleÖdelen;

d)ÖpobožnoÖ
sodelovanjeÖpriÖpa-
peškemÖblagoslovu;

e)ÖudeležbaÖpriÖ
procesijiÖnaÖpraznikÖsv.Ö
RešnjegaÖtelesaÖinÖkrvi;

f)ÖvsakÖpetekÖvÖ
postu,ÖčeÖpoÖobhajiluÖ
predÖKrižanimÖmo-
limoÖ»Glej,ÖoÖdobriÖ
inÖusmiljeniÖJezus«

g)ÖobÖprejemuÖ
sveteÖpopotnice,ÖkoÖ
duhovnikÖpodeliÖ
bolnikuÖpapeškiÖ
blagoslovÖinÖzÖnjimÖ
popolniÖodpustek.Ö

h)ÖvsiÖnavzočiÖ
priÖslovesnostiÖprvegaÖ
svetegaÖobhajila;

i)ÖpriÖduhov-
nihÖvajah,ÖkiÖtrajajoÖ
vsajÖtriÖdni;

j)ÖsodelovanjeÖpriÖ
obredihÖnaÖvelikiÖčetr-
tek,ÖpetekÖinÖsoboto;

k)ÖobÖobnoviÖ
krstnihÖobljubÖnaÖ
velikoÖsobotoÖinÖobÖ
obletniciÖsvojegaÖkrsta;

l)ÖposlušanjeÖ
vsajÖnekajÖnagovo-
rovÖpriÖljudskemÖ
misijonuÖinÖpriÖnje-
govemÖzaključku;

m)ÖobÖnoviÖmašiÖ
inÖobÖmašnihÖjubilejihÖ
(25-,Ö50-,Ö60-,Ö70-letni-
ca)ÖzaÖvseÖnavzoče;

p)ÖvÖžupnijskiÖ
cerkviÖnaÖdanÖzavetni-
kaÖcerkve,Ö2.Öavgusta;Ö
vselejÖpolegÖsplošnihÖ
pogojevÖzmolimoÖ
očenašÖinÖvero;

r)ÖpobožnoÖso-
delovanjeÖpriÖpetjuÖ
aliÖrecitiranjuÖhimneÖ
Pridi,ÖSvetiÖDuhÖ(1.Öja-
nuarjaÖinÖnaÖbinkošti),Ö
inÖTebe,ÖBoga,ÖhvalimoÖ
(naÖzadnjiÖdanÖleta).

Za popolni od-
pustek samo za rajne 
pa je potrebno troje:

a)ÖNaÖvernihÖ
dušÖdanÖ(lahkoÖžeÖnaÖ
praznikÖvsehÖsvetih),Ö
kjerÖvÖcerkviÖpolegÖ
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rednihÖpogojevÖzmo-
limoÖočenašÖinÖvero;

b)ÖobÖmolitviÖzaÖ
rajneÖnaÖpokopališču,Ö
odÖ1.ÖdoÖ8.Önovembra;Ö
čeÖobÖdrugihÖčasihÖmo-
limoÖnaÖpokopališčuÖ
zaÖrajne,ÖdobimoÖzaÖ
rajneÖdelniÖodpustek;

c)ÖvselejÖlah-
koÖvseÖodpustke,Ö
delneÖinÖpopolne,Ö
naklonimoÖrajnimÖpoÖ
načinuÖpriprošnje.

Povzeto po: https://
katoliska-cerkev.si/

Ö

MOLITVENO BDENJE

VÖ nočiÖ izÖ soboteÖ
naÖ nedeljo,Ö 20.–21.ok-
tobraÖ 2018,Ö Ö jeÖ biloÖ vÖ
našiÖ župnijskiÖ cerkviÖ
molitvenoÖ bdenjeÖ vÖ
podporoÖ patruÖ TadejuÖ
Strehovcu.ÖProtiÖnjemuÖ
tečeÖ montiranÖ sodniÖ
proces,ÖkerÖseÖjeÖposta-
vilÖ vÖ branÖ nerojenimÖ
otrokom,Ö kiÖ jimÖ groziÖ
splav.

JezusÖ jeÖ večkratÖ
nočÖ prebedelÖ vÖ mo-
litvi,Ö predvsemÖ predÖ
pomembnimiÖ dogodkiÖ
aliÖ paÖ »karÖ tako«,Ö daÖ
jeÖ leÖ bilÖ vÖ povezaviÖ sÖ
svojimÖ Očetom.Ö KotÖ
soÖžeÖstariÖ ljudjeÖ rekli,Ö
daÖ imaÖnočÖsvojoÖmočÖ
inÖ daÖ imaÖ ponočiÖ hu-
dičÖ šeÖvečÖdela,Ö gaÖobÖ
BožjiÖ pomočiÖ najboljeÖ
premagujemoÖ ravnoÖ
ponoči.Ö Ponoči,Ö koÖ seÖ
namÖ pričneÖ spati,Ö koÖ
zaradiÖmrazaÖzačnemoÖ
razmišljati,ÖkakoÖprijet-
noÖ biÖ biloÖ vÖ topliÖ po-
stelji,ÖpostanejoÖtoÖnaj-
dragocenejšiÖ trenutki,Ö
koÖseÖnasÖBogÖvÖresniciÖ
dotakne.

PravÖ toÖ semÖ do-
življalÖ toÖ noč.Ö Psalmi,Ö
kiÖ soÖ biliÖ tokratÖ oblikaÖ
našeÖ molitve,Ö soÖ kaza-
liÖ naÖ mojoÖ ranljivost,Ö

mojoÖ nemoč,Ö obenemÖ
paÖ naÖ bližinoÖ inÖ noroÖ
ljubezenÖ Vsemogoč-
nega,Ö kiÖ lahkoÖ šeÖ takoÖ
bednoÖ stanjeÖ aliÖ dogo-
dekÖspremniÖvÖzmago.Ö

VÖ trenutkih,ÖkoÖ jeÖ
kazalo,ÖdaÖbomÖostalÖvÖ
cerkviÖsam,Ö jeÖGospodÖ
pošiljalÖ ljudi,Ö daÖ smoÖ
skupajÖ vztrajaliÖ Ö doÖ
jutra.ÖDragocenoÖmiÖ jeÖ
bilo,Ö kerÖ vÖ zvonikuÖ niÖ
bilaÖura.ÖTakoÖnisemÖbilÖ
obremenjenÖ sÖ časomÖ
inÖ semÖ seÖ lažeÖ predalÖ
GospodoviÖbesedi.

GospoduÖ semÖ
hvaležen,Ö kerÖ miÖ jeÖ
pokazalÖnačin,ÖkakoÖseÖ
muÖ lahkoÖ približam.Ö
SpoznalÖ sem,Ö kakoÖ jeÖ
NjegovaÖ besedaÖ živaÖ
tudiÖ danes,Ö vÖ današ-
njihÖ zmedenihÖ časih.Ö
HvaleženÖ sem,Ö kerÖ miÖ
jeÖ dalÖ spoznatiÖ kakoÖ
semÖ samÖ nemočenÖ inÖ
ranljiv,Ö zÖ NjimÖ paÖ semÖ
lahkoÖmočan.

TudiÖ TebiÖ želimÖ
takoÖsrečanjeÖzÖBogom.

Dušan
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aliÖ fantka,Ö kiÖ gaÖ danesÖ
postrgajoÖ izÖ materniceÖ
aliÖmuÖsÖkleščamiÖstre-
joÖglavo,ÖčezÖsedemÖletÖ
neÖbomoÖmogliÖpospre-
mitiÖvÖ1.Örazred!

NaÖ spletnemÖ
omrežjuÖfacebookÖ(FB)Ö
seÖ jeÖ vnelaÖ razpravaÖ
okoliÖ izjaveÖ članiceÖ
omenjenegaÖ lobijaÖ ge.Ö
BarbareÖ Rajgljeve,Ö daÖ
seÖ počutiÖ zaradiÖ raz-
kritjaÖ njenegaÖ imenaÖ
slabo.Ö Dobro,Ö semÖ joÖ
nagovoril,ÖčeÖčutiteÖob-
javoÖ imenÖabortivnegaÖ
lobijaÖkotÖzaušnico,ÖpaÖ
udariteÖ šeÖ viÖ sÖ sezna-
momÖ tistih,Ö kiÖ soÖ »proÖ
life«,ÖzaÖživljenje!Ö

PredlagalÖ semÖ ji,Ö
najÖ naÖ prvoÖ mestoÖ za-
pišeÖ karÖ mojeÖ ime!Ö NiÖ
miÖodgovorila!

TrebaÖ boÖ najtiÖ
dlakoÖvÖjajcu,ÖdaÖseÖdr.Ö
TadejaÖ Strehovca,Ö pro-
fesorjaÖ moralneÖ teolo-
gijeÖinÖbioetikeÖobsodi.Ö
ToÖpaÖnajÖbiÖbileÖnare-
jeneÖ solze!Ö Poglejte,Ö
kajÖ semÖ jazÖdoživel:Ö S.Ö
Ć.ÖmiÖ jeÖ zagrozil:Ö »AÖ siÖ
uredu.ÖPaziÖseÖtiÖstricevÖ
izÖozadja,ÖdaÖtiÖneÖbodoÖ
hemoroideÖrazdrmal«(-
dobesedenÖ prepis).Ö

PotemÖ jeÖ šeÖ vohljalÖ zaÖ
manoÖ inÖ mojÖ naslovÖ
objavilÖ naÖ FB.Ö Sovra-
ženÖ govor?Ö Že,Ö ampakÖ
rajeÖ gaÖ toleriram,Ö kotÖ
daÖ namÖ spetÖ uvedejoÖ
verbalniÖ delikt!Ö (JeÖ paÖ
toÖočitnaÖgrožnjaÖsÖpsi-
hopatološkimÖ inÖ per-
verznimÖ pridihom.Ö ZaÖ
naÖ policijo!Ö BesediloÖ
zÖ ikonicamiÖ jeÖ naÖ FB,Ö
AlešÖPrimc,ÖdeljenaÖob-
javaÖ JožetaÖ Tanka,Ö 18.Ö
sept.Ö2018).

Mi,Ö kiÖ smoÖ moliliÖ
predÖ porodnišnico,Ö
nismoÖ prišliÖ sodit,Ö
ampakÖ pomagat.Ö PriÖ
nasÖ mnogiÖ ginekologiÖ
prehitroÖ podpišejoÖ
umetnoÖ prekinitevÖ
nosečnosti,Ö čepravÖ biÖ
nesrečneÖ matereÖ lah-
koÖ napotiliÖ poÖ drugoÖ
mnenjeÖ nevladnimÖ
»proÖ life«Ö društvom.Ö VÖ
NemčijiÖmoraÖnosečni-
caÖnaÖtriÖrazgovore,ÖdaÖ
dobiÖpodpis.

TudiÖčeÖprepovedÖ
umetneÖ prekinitveÖ
nošenčkovegaÖ živl-
jenjaÖ zakonskoÖ niÖ pre-
povedana,Ö odločitevÖ
zaÖ takšnoÖ dejanjeÖ neÖ
moreÖ obitiÖ našeÖ vesti!Ö
»SplavÖ jeÖ nedvomnoÖ

»OkrožniÖ državniÖ
tožilecÖ MarkoÖ GodecÖ
jeÖ prevzelÖ pregonÖ naÖ
predlogÖ petnajstÖ to-
žiteljev,Ö kiÖ soÖ biliÖ letaÖ
2016Ö medÖ podpisnikiÖ
pobudeÖ zaÖ prepovedÖ
molitveÖ predÖ ljubl-
janskoÖ porodnišnico.Ö
GeneralnegaÖ tajnikaÖ
SlovenskeÖ škofovskeÖ
konferenceÖ (SŠK)Ö Ta-
dejaÖ StrehovcaÖ tožijo:Ö
MatejaÖ Capek,Ö EvaÖ
Gračanin,Ö AndrejaÖ Ho-
čevar,Ö AnjaÖ Koletnik,Ö
TinaÖMahkota,ÖMarjetaÖ
MencinÖ Čeplak,Ö JasnaÖ
Mažgon,ÖPetraÖPeterka,Ö
HeidiÖ Pungartnik,Ö Tan-
jaÖ Rener,Ö KatjaÖ Sešek,Ö
AnaÖ MarijaÖ Sobočan,Ö
TinaÖVlaj,ÖMojcaÖKovačÖ
ŠebartÖinÖMitjaÖBlažič.«Ö
TakoÖberemoÖvÖ40.Öšte-
vilkiÖrevijeÖReporter.

Dr.Ö TadejÖ Streho-
vecÖ seÖ jeÖ takojÖ odzvalÖ
naÖ pobudoÖ zaÖ prepo-
vedÖmolitveÖpredÖljubl-
janskoÖporodnišnicoÖinÖ
objavilÖ seznamÖ članovÖ
abortivnegaÖ lobija,Ö
kiÖ nasprotujejoÖ polniÖ
praviciÖ nošenčkovÖ doÖ
nadaljnjegaÖ življenja.Ö
DejstvoÖ jeÖ namrečÖ jas-
no:Ö nošenčka,Ö punčkoÖ

OD MOLITEV DO ZAPORA
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družbenoÖ zlo!«,Ö jeÖ žeÖ
predÖ 20Ö letiÖ zapisalaÖ
naÖtematskiÖstraniÖžen-
skeÖvÖdemokracijiÖvÖSPÖ
DnevnikaÖ ginekologin-
jaÖdr.ÖMatejaÖKožuh-No-
vak.ÖČeÖmorašÖ čezÖ de-
ročoÖ inÖ umazanoÖ rekoÖ
naÖ drugiÖ breg,Ö predenÖ
skočišÖ vÖ vodo,Ö poglej,Ö
čeÖjeÖnaÖdoseguÖkakšnaÖ
brv!

VÖUstaviÖjeÖzagoto-
vljenaÖpravicaÖdoÖnačr-
tovanjaÖdružineÖinÖpra-
vicaÖdoÖnedotakljivostiÖ
življenja.Ö KoÖ načrtuje-
moÖšteviloÖljudiÖvÖnekiÖ
skupnosti,Ö paÖ izbere-
moÖvseÖkajÖdrugegaÖkotÖ
odvzemÖživljenja.

NosečimÖ žen-
skam,Ö kiÖ soÖ vÖ stiski,Ö jeÖ
trebaÖdatiÖvečÖpodporeÖ
inÖupanja.ÖLepÖodzivÖbiÖ
bil,Ö čeÖ biÖ nosečnicamÖ
izplačaliÖ devetÖ noseč-
niškihÖdodatkovÖ–Öspod-
bud.ÖInÖpodpretiÖcivilnoÖ
družbo,Ö kiÖ seÖ boriÖ zaÖ
življenje!Ö Navsezadnje:Ö
sajÖ novorojenčkaÖ neÖ
prineseÖštorklja,ÖampakÖ
staÖnosečnicaÖinÖnošen-
čekÖvÖnajtesnejšemÖod-
nosuÖžeÖdevetÖmesecevÖ
predÖ rojstvom.Ö InÖ rav-
noÖ vÖ temÖ občutljivemÖ
obdobjuÖ potrebujeÖ
nosečnicaÖ vsestranskoÖ
podporo,ÖdaÖseÖjiÖneÖza-
šibijoÖkolenaÖinÖneÖobu-
paÖnadÖsvojimÖmaterin-

stvomÖ inÖ prihodnostjoÖ
nošenčka.

PredÖ letiÖ semÖ po-
magalÖpriÖzaključkuÖšo-
lanjaÖmladiÖmamici.ÖKoÖ
jeÖ uspešnoÖ maturiralaÖ
inÖseÖjeÖotročičekÖžeÖpo-
stavljalÖpokonciÖvÖstaji-
ci,Ö semÖ jiÖ namignil,Ö daÖ
meÖ dajeÖ radovednost.Ö
»Vem«,Ö jeÖ dejala,Ö »kajÖ
meÖ želiteÖ vprašati:Ö aliÖ
semÖ pomislilaÖ kdajÖ naÖ
splav?«Ö»O,Öja,ÖceleÖnočiÖ
semÖ prebedelaÖ vÖ takš-
nemÖ razmišljanju!«Ö »PaÖ
zdaj?«,Ö semÖ bilÖ karÖ ne-
kakoÖneroden.ÖIzÖnjenihÖ
toplihÖočiÖsoÖjiÖprivreleÖ
solzeÖsreče.

Peter Zidar
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IZJAVA KOMISIJE PRAVIČNOST IN MIR PRI 
SŠK O KAZENSKEM PREGONU GENERALNEGA 
TAJNIKA SŠK DR. TADEJA STREHOVCA

KomisijaÖ Pravič-
nostÖ inÖ mirÖ priÖ Sloven-
skiÖškofovskiÖkonferenciÖ
(SŠK)Ö zaskrbljenoÖ spre-
mljaÖ sprožitevÖ sodnegaÖ
procesaÖprotiÖdr.ÖTadejuÖ
Strehovcu,Ö tajnikuÖ Slo-
venskeÖ škofovskeÖ kon-
ference,Ö kiÖ jeÖ obtožen,Ö
daÖ jeÖ sÖ podporoÖ katoli-
čanom,Ö kiÖ soÖ moliliÖ zaÖ
nerojeneÖ otroke,Ö terÖ sÖ
svojimÖ zagovarjanjemÖ
katoliškegaÖ naukaÖ oÖ
splavuÖ zagrešilÖ kaznivoÖ
dejanjeÖ sovražnegaÖ go-
voraÖprotiÖtistim,ÖkiÖima-
joÖsplavÖzaÖmoralnoÖdo-
pustnoÖaliÖceloÖpovsemÖ
sprejemljivoÖdejanje.Ö

GledeÖnaÖteorijoÖinÖ
dosedanjoÖ sodnoÖ prak-
soÖvÖzadevahÖ»sovražne-
gaÖ govora«Ö jeÖ jasno,Ö daÖ
soÖ zakonskeÖ osnoveÖ zaÖ
obtožnicoÖ nične.Ö ZatoÖ
ostaneÖ samoÖ razlaga,Ö
daÖgreÖzaÖposkusÖzastra-
ševanjaÖčlanovÖ inÖpred-
stavnikovÖ KatoliškeÖ
cerkve,ÖzaÖkateroÖjeÖzna-
no,Ö daÖ njenÖ moralniÖ inÖ
verskiÖnaukÖodločnoÖna-
sprotujeÖteorijamÖinÖide-
ologijam,ÖkiÖzagovarjajo,Ö
daÖ jeÖ umorÖ nerojenegaÖ

otrokaÖ moralnoÖ pov-
semÖ dopustnoÖ dejan-
jeÖ inÖ daÖ celoÖ sodiÖ vÖ
izključnoÖ pristojnostÖ
nosečihÖ žensk.Ö GreÖ
torejÖ zaÖposkusÖnapa-
daÖ naÖ naukÖ oziromaÖ
doktrinoÖ KatoliškeÖ
cerkve,Ö kateriÖ jeÖ zÖ
mednarodnimÖ spora-
zumomÖ medÖ SvetimÖ
sedežemÖinÖRepublikoÖ
SlovenijoÖ zajamčenaÖ
»svobodaÖ delovanja,Ö
bogočastjaÖ inÖ katehe-
ze«Ö(3.Öčlen).ÖGreÖtudiÖ
zaÖposkusÖomejevanjaÖ
eneÖ najboljÖ temelj-
nihÖ demokratičnihÖ
svoboščinÖ –Ö praviceÖ
doÖsvobodeÖgovoraÖinÖ
izražanjaÖmisli,ÖmnenjÖ
inÖ nazorov.Ö Predstav-
nikiÖ gibanj,Ö kiÖ zago-
varjajoÖ neomejenoÖ
svobodoÖ splavaÖ inÖ kiÖ
stojijoÖ zaÖ sprožitvijoÖ
tegaÖ kazenskegaÖ pre-
gona,Ö nameravajoÖ sÖ
temÖ uveljavitiÖ svojoÖ
ideologijoÖ zaÖ edinoÖ
dopustnoÖinÖobvezno,Ö
karÖ niÖ ničÖ drugegaÖ
kotÖ poskusÖ vračanjaÖ
vÖ nedemokratičneÖ
čase,Ö odÖ katerihÖ smoÖ

seÖ zÖ demokratičnimiÖ
spremembamiÖpredÖ27Ö
letiÖ hoteliÖ dokončnoÖ
posloviti.Ö TegaÖ sevedaÖ
pobudniki,Ö lobistiÖ inÖ
zagovornikiÖ pravosod-
negaÖ pregonaÖ dr.Ö Stre-
hovcaÖneÖbodoÖprizna-
li,Ö ampakÖ seÖ skrivajoÖ
zaÖnamišljenoÖobtožboÖ
sovražnegaÖgovora,ÖkarÖ
jeÖ staraÖ inÖ preverjenaÖ
praksaÖ montiranihÖ
sodnihÖ procesov.Ö ZatoÖ
KomisijaÖPravičnostÖ inÖ
mirÖ vseÖ teÖ poskuseÖ inÖ
pritiskeÖ ostroÖ obsojaÖ
inÖpričakuje,ÖdaÖboÖpri-
stojnoÖsodiščeÖobtožni-
coÖ vÖ najkrajšemÖ časuÖ
zavrniloÖkotÖneosnova-
no.

VÖLjubljani,ÖÖ
8.ÖoktobraÖ2018

Msgr. ddr. Anton Stres
Predsednik komisije 

Pravičnost in mir

Vir: https://kato-
liska-cerkev.si/
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ADORAMUS Z ZLATIM ODLIČJEM IZ ČRNE GORE

MešaniÖ pevskiÖ
zborÖ AdoramusÖ jeÖ naÖ
MednarodnemÖ zbo-
rovskemÖ festivaluÖ vÖ
ČrniÖGoriÖosvojilÖprvoÖ
nagrado,Ö navdušilÖ
žirijoÖ inÖ prejelÖ izvrst-
nihÖ zlatihÖ 98Ö točk.Ö
TekmovalnoÖ žirijoÖ jeÖ
prepričalÖzÖ raznolikimÖ

repertoarjem,Ö čistimÖ
zvokom,Ö jasnoÖ intona-
cijoÖinÖizjemnoÖenergi-
joÖpevcev.Ö

MePZÖ AdoramusÖ
seÖ jeÖ medÖ 5.Ö inÖ 7.Ö ok-
tobromÖ udeležilÖ IV.Ö
mednarodnegaÖ zbo-
rovskegaÖ tekmovanjaÖ

vÖ ČrniÖ goriÖ (HercegÖ
Novi).Ö NaÖ tekmovanjuÖ
jeÖ sodelovaloÖ 10Ö zbo-
rovÖ izÖ Rusije,Ö Srbije,Ö
Ukrajine,Ö ČrneÖ gore,Ö
slovenskeÖbarveÖpaÖ jeÖ
podÖvodstvomÖdirigen-
taÖ MarjanaÖ Grdadol-
nikaÖ zastopalÖ logaškiÖ
Adoramus.Ö
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AdoramusÖ jeÖ naj-
prejÖ nastopilÖ naÖ otvo-
ritvenemÖkoncertuÖfes-
tivala,ÖkjerÖjeÖnastopiloÖ
petÖpevskihÖzasedbÖ inÖ
publikoÖ navdušilÖ sÖ
skladbamaÖ PaÖ seÖ slišÖ
(K.Ö Pahor)Ö terÖ Lauda-
teÖ DominumÖ (MarjanÖ
Grdadolnik).Ö Nasledn-
jiÖ danÖ soÖ pevciÖ vÖ tek-
movalnemÖ programuÖ
predstaviliÖ program,Ö
kiÖsoÖgaÖnekajÖdniÖpredÖ
tekmovanjemÖ pred-
staviliÖ tudiÖ domačiÖ
publikiÖ vÖ cerkviÖ sv.Ö
Nikolaja.Ö Tako,Ö kotÖ soÖ
navdušiliÖ domačeÖ ob-
činstvo,Ö soÖ navdušiliÖ
tudiÖ mednarodnoÖ žiri-
jo,Ö kiÖ soÖ joÖ sestavljaliÖ
predstavnikiÖ izÖ Srbije,Ö
BosneÖ inÖHercegovineÖ
inÖČrneÖgore.Ö

SkrbnoÖ izbranÖ
programÖ izÖ različnihÖ
časovnihÖ obdobijÖ (G.Ö
PalestrinaÖ -Ö SicutÖ cer-
vus,Ö F.Ö Mendelsshon:Ö
RichteÖ michÖ Gott,Ö T.Ö
Kverno:Ö AveÖ MarisÖ
Stella,Ö S.Ö Vovk:Ö TaÖ naÖ
solbici),Ö dovršenÖ na-
stop,Ö pevci,Ö kiÖ dihajoÖ
kotÖ eno,Ö povezanostÖ
zbora,ÖenergijaÖinÖžarÖvÖ
očehÖpevcev,ÖsoÖzboruÖ

prinesliÖkarÖ98ÖtočkÖterÖ
sÖtemÖzlatoÖpriznanje.Ö

PolegÖ tekmoval-
negaÖ programaÖ soÖ
pevciÖ sodelovaliÖ priÖ
bogoslužjuÖ vÖ kotorskiÖ
škofiji,Ö kjerÖ soÖ prepe-
valiÖ slovenskeÖ mariji-
neÖ pesmiÖ inÖ latinskoÖ
mašoÖ VinkaÖ Vodopiv-
ca.Ö SÖ svojimÖ petjeÖ vÖ
kotorskiÖ katedraliÖ soÖ
navdušiliÖ tamkajšnjeÖ
župnijskoÖ občestvo,Ö
kiÖ jimÖ jeÖ obÖ koncuÖ
bogoslužjaÖ nameniloÖ
velikÖ aplavz.Ö SrečaliÖ
soÖ seÖ tudiÖ sÖ tamkajšn-
jimÖškofomÖmons.ÖIlijoÖ
Janjićem,Ö kiÖ jeÖ zboruÖ
razkazalÖ najznameni-
tejšeÖcerkveneÖobjekteÖ
vÖ mestu.Ö PevciÖ soÖ siÖ
naÖpotiÖnaÖtekmovanjeÖ
inÖ domovÖ ogledaliÖ šeÖ
Ston,Ö Kotor,Ö Lovćen,Ö
BudvoÖ terÖ drugeÖ kra-
je,Ö zaÖ vseÖ paÖ jeÖ biloÖ
najlepšeÖpresenečenjeÖ
obiranjeÖ mandarinÖ vÖ
doliniÖ Neretve,Ö vožnjaÖ
zÖladjicoÖterÖprepevan-
jeÖ znanihÖ melodijÖ naÖ
njej.ÖÖ

PevciÖsoÖsiÖbiliÖpoÖ
prihoduÖ domovÖ enot-
ni:Ö toÖ jeÖ biloÖ šeÖ enoÖ

krasnoÖ pevskoÖ tekmo-
vanje,Ö naÖ kateremÖ po-
legÖ petjaÖ niÖ manjkaloÖ
plesa,Ö spoznavanjaÖ
znamenitosti,Ö odličneÖ
družbeÖterÖedinstveneÖ
energije,ÖkiÖjeÖpevceÖšeÖ
boljÖ povezalaÖ medÖ se-
boj.ÖLogatecÖinÖsloven-
skiÖ zborovskiÖ prostorÖ
staÖ takoÖ bogatejšaÖ šeÖ
zaÖ enoÖ žlahtnoÖ odlič-
je,ÖzboruÖpaÖtoÖdajeÖšeÖ
večjiÖzanosÖzaÖnadaljn-
jeÖ deloÖ terÖ projekteÖ vÖ
prihodnosti.Ö

M. L.
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

VERSKA SVOBODA V SLOVENIJI

v četrtek, 15. novembra 2018, ob 19. uri 

vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

PredavalaÖbo dr. Andrej Saje.

VerskaÖ svobodaÖ jeÖ enaÖodÖ temeljnihÖ človekovihÖ pravic.Ö ŠčitijoÖ joÖmednarodniÖ
dokumentiÖ inÖkonvencije,ÖustavaÖ inÖ zakonodajaÖRepublikeÖSlovenije.ÖVÖkrščanskemÖ
pojmovanjuÖ spadaÖ verskaÖ svobodaÖ kÖ temeljnimÖ inÖ neodtujljivimÖ človekovimÖ pravi-
cam,ÖkiÖnisoÖinÖneÖmorejoÖbitiÖodvisneÖodÖdobreÖvoljeÖkonkretneÖoblasti,ÖtemvečÖspa-
dajoÖkÖčlovekoviÖnaraviÖinÖdostojanstvuÖsleherneÖosebe.ÖVÖSlovenijiÖjeÖverskaÖsvobodaÖ
gledeÖnaÖzakonodajoÖvarovanaÖvrednota,ÖvÖpraksiÖpaÖ seÖnjenoÖ izvrševanjeÖpogostoÖ
zapleta.ÖVÖzadnjemÖčasuÖsoÖbilaÖmedÖdrugimÖvÖsrediščuÖpozornostiÖvprašanjaÖfinan-
ciranjaÖkatoliškeÖosnovneÖ šole,ÖblagoslovÖ šol,Ö zaposlovanjeÖduhovnikovÖvÖdržavnihÖ
ustanovah,Öitd.ÖVÖpredavanjuÖboÖpredstavljenaÖzakonodajaÖsÖpodročjaÖverskeÖsvobodeÖ
inÖ odprtaÖ vprašanjaÖ gledeÖ njenegaÖ izvajanjaÖ vÖ praksi.Ö VprašaliÖ seÖ bomo,Ö kajÖ lahkoÖ
naredimoÖposameznikiÖinÖcivilnaÖdružba,ÖdaÖboÖsvobodaÖvestiÖvÖpraksiÖboljÖzaživela.ÖÖ

Andrej Saje je bil 1992 posvečen v duhovnika. Leta 2003 je v Rimu 
doktoriral iz cerkvenega prava. Po vrnitvi v Slovenijo je bil deset let taj-
nik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference. Na Teološki 
fakulteti Univerze v Ljubljani je docent za področje cerkvenega prava in 

predsednik cerkvenega metropolitanskega sodišča v Ljubljani. Kot duhovni 
pomočnik deluje v župnijah Sele in Bajdiše na avstrijskem Koroškem. 

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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MOLITEV ZA ZAKONCE 
Dobra starša Device Marije in stara starša 

našega Odrešenika Jezusa Kristusa!

Kadar je naše življenje videti jalovo, 
nam pomagajta zaupati v Božje usmiljenje.

Kadar se čutimo izgubljene, 
nam pomagajta najti pot k Bogu.

Kadar se izgubimo v puščavi, 
nas pripeljita k tistim, ki nam jih pošilja Bog, da jih ljubimo.

Kadar najin zakon odmira, 
nama pokažita Gospodovo večno mladost.

Kadar smo sebični, 
nas učita, da se oklenemo le tega, kar večno ostane.

Kadar nas je strah, 
nam pomagajta, da zaupamo v Boga.

Kadar nas je sram, 
nas spomnita, da smo Božji otroci.

Kadar grešimo, 
nas popeljita, da bomo vršili Božjo voljo.

Vedela sta, kaj je Božja volja za moža in ženo, 
pomagajta nam živeti v čistosti.

Vedela sta, kaj je Božja volja za družino, 
ohranita vse družine v svoji bližini.

Trpela sta, ker sta bila brez otrok, 
prosita za nerodovitne pare.

Zaupala sta v Božjo voljo, 
pomagajta nam spoštovati Božji dar rodovitnosti.

Rodila se vama je Devica Marija, 
navdihujta pare, da bodo Božji soustvarjalci.

Učila sta Božjo Mater, 
učita nas, kako naj hranimo otroke s svetim poukom.

Z vsem srcem sta zaupala Bogu, 
uslišita naše prošnje za …

OčeÖnašÖ…ÖZdravaÖMarijaÖ…ÖSlavaÖOčetuÖ…Ö
Sv. Ana in Joahim,ÖprositaÖzaÖmožeÖinÖžene!
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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.

DIŠEČA USTVARJALNICA
Bi radi pripravili dišeča presenečenja iz naravnih sestavin?

PridružiteÖseÖDIŠEČIÖUSTVARJALNICI:

vÖtorek, 6. 11. 2018Ö–ÖnaravnoÖmilo
vÖtorek, 20. 11. 2018 –ÖpenečeÖkopalneÖkroglice

v torek, 4. 12. 2018 –ÖMiklavževeÖdobrote

VseÖdelavniceÖbodoÖvÖžupnijskiÖučilniciÖvÖ
Dolnjem Logatcu od 16.30 do 18. ure.

PotrebnaÖpredhodnaÖprijavaÖna:Ödisecaustvarjalnica@gmail.com

ZaželjenÖprostovoljniÖprispevekÖvÖvišiniÖ5ÖeurÖzaÖkritjeÖstroškovÖmateriala.

Organizira Društvo Mladinski center sv. Nikolaja Logatec.


