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seljem,Ö žalÖ paÖ jeÖ vseÖ
prevečÖ takih,Ö kiÖ nasÖ
vznemirjajoÖ inÖ spravl-
jajoÖ vÖ slaboÖ voljo,Ö češÖ
sajÖseÖvseÖpodira.ÖPaÖniÖ
tako!

RadÖ biÖ vamÖ po-
vedal,Ö daÖ lahkoÖ samÖ
svobodnoÖ inÖ vÖ svojiÖ
okoliciÖ danes,Ö pravÖ taÖ
trenutek,Ö kiÖ gaÖ živimÖ
poÖbožjiÖnaklonjenosti,Ö
naredimÖ nekajÖ dobre-
gaÖinÖlepegaÖzaseÖinÖzaÖ
bližnjega.

GospodÖgovori:

Moje ljudstvo, po-
slušaj moje opomine, 
o moji izvoljenci, samo 
mene kličite. Nobenega 
drugega boga ne imejte, 
nobenega tujega boga 
ne molite. Jaz, Gospod, 
sem te izpeljal iz egip-
tovske dežele, prosi me 
še za večje dobrote in 
te uslišim. Toda moje 
ljudstvo me ni posluša-
lo, moji izvoljenci me 
niso ubogali. Zakrknje-
nosti njih srca sem  jih 
prepustil, naj hodijo po 
svojih načrtih. O da bi 
me moje ljudstvo poslu-
šalo, o da bi moji izvol-
jenci hodili po mojih 
potih! 

StaroÖ letoÖ 2018Ö jeÖ
zaÖnami,ÖnovoÖ2019ÖpaÖ
seÖžeÖodvijaÖinÖneizbež-
noÖ tečeÖ mimoÖ nasÖ kotÖ
reka,Ö aÖ seÖ premaloÖ
zavedamo,Ö daÖ jeÖ našÖ
samoÖsedanjiÖtrenutek.

ObÖ koncuÖ letaÖ seÖ
oziromaÖnazaj,ÖkajÖvseÖ
seÖjeÖdogajalo,ÖdelamoÖ
statistike,Ö poročila,Ö vÖ
začetkuÖ paÖ načrtuje-
mo,Ö kajÖ bomoÖ inÖ kakoÖ
bomoÖdelali.Ö ÖToÖsamoÖ
poÖ sebiÖniÖničÖnarobe,Ö
sajÖpoÖčloveškoÖsmemoÖ
inÖ moramoÖ načrtovati,Ö
todaÖ našoÖ osebnoÖ inÖ
svetovnoÖ zgodovinoÖ
paÖ imaÖ vÖ rokahÖ dobriÖ
inÖusmiljeniÖBog.ÖČeÖteÖ
zavestiÖneÖnosimoÖvsakÖ
danÖvÖvsehÖosebnihÖinÖ
svetovnihÖ dogodkih,Ö
bomoÖ vednoÖ ogroženiÖ
inÖvÖskrbehÖzaÖvse,ÖkarÖ
seÖnarobeÖdogajaÖdomaÖ
inÖ vÖ svetu,Ö terÖ bomoÖ
vednoÖkriviliÖdruge.Ö

KarÖ poglejmo,Ö
kakoÖ nasÖ oblikujejoÖ inÖ
zasipavajoÖmedijiÖvsakÖ
danÖzÖnovimiÖinÖnovimiÖ
novicami,Ö naÖ katereÖ
nimamoÖ vpliva.Ö ČeÖ soÖ
lepeÖ inÖ dobreÖ noviceÖ
nasÖ napolnjujejoÖ zÖ ve-
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ToÖnajÖboÖvodi-
loÖ mojegaÖ življenja,Ö
daÖ bomÖ vÖ letuÖ 2019Ö
izkoristilÖvsakÖtrenu-
tek,Ö kiÖ gaÖ miÖ darujeÖ
Bog,Ö živelÖ vÖ njego-
voÖ slavoÖ inÖ vsakÖ
trenutekÖ izkoristilÖ
zaÖ ljubezenÖ doÖ naj-
bližjih.ÖPotemÖboÖobÖ
koncuÖletaÖ2019ÖmojeÖ
življenjeÖradostnoÖinÖ
obogatenoÖ poÖ daru,Ö
kiÖgaÖmiÖdajeÖdobrot-
niÖBog.

PogumÖ inÖ zÖ ve-
seljemÖ sprejmimoÖ
vsakÖ trenutek,Ö vsakÖ
danÖ kotÖ milost,Ö kiÖ
prihajaÖodÖBoga.

Župnik Janez

POSLANICA PAPEŽA FRANČIŠKA ZA  
27. SVETOVNI DAN BOLNIKOV 2019 
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8)

DragiÖbratjeÖinÖsestre!

»ZastonjÖ steÖ pre-
jeli,Ö zastonjÖ dajajte«Ö
(MtÖ 10,8).Ö TeÖ besedeÖ
jeÖ JezusÖ izrekel,Ö koÖ jeÖ
poslalÖapostoleÖoznan-
jatÖevangelij,ÖdaÖbiÖnje-
govoÖ kraljestvoÖ rasloÖ
zÖ dejanjiÖ zastonjskeÖ
ljubezni.

NaÖ 27.Ö svetovniÖ
danÖ bolnikov,Ö kiÖ gaÖ
bomoÖ slovesnoÖ obha-
jaliÖ 11.Ö februarjaÖ 2019Ö
vÖ KalkutiÖ vÖ Indiji,Ö nasÖ
CerkevÖ –Ö MatiÖ vsehÖ
svojihÖ otrok,Ö zlastiÖ
bolnikovÖ –Ö spominjaÖ
naÖ to,Ö daÖ soÖ veliko-
dušnaÖ dejanja,Ö kotÖ jeÖ
dejanjeÖ usmiljenegaÖ
Samarijana,Ö najboljÖ
verodostojnaÖ sredstvaÖ
evangelizacije.ÖSkrbÖzaÖ
bolneÖzahtevaÖstrokov-
nost,Ö ljubeznivostÖ terÖ
iskrena,Ö preprostaÖ inÖ
svobodnaÖ dejanja,Ö kotÖ
jeÖobjem,ÖkiÖbližnjemuÖ
govoriÖoÖtem,ÖdaÖjeÖdru-
gemuÖ»drag«.

ŽivljenjeÖ jeÖ BožjiÖ
dar.Ö SvetiÖ PavelÖ opo-
minja:Ö»KajÖimaš,ÖčesarÖ
biÖ neÖ prejel?«Ö (1Ö KorÖ
4,7).Ö PravÖ zato,Ö kerÖ jeÖ

človeškoÖ življenjeÖ dar,Ö
gaÖ niÖ mogočeÖ omejitiÖ
naÖ osebnoÖ lastninoÖ aliÖ
zasebnoÖ posest,Ö karÖ
veljaÖpredvsemÖzaÖme-
dicinskiÖ inÖ biotehno-
loškiÖ napredek,Ö kiÖ biÖ
lahkoÖzamikalÖčloveka,Ö
daÖ biÖ prikrojilÖ »drevoÖ
življenja«Ö (prim.Ö 1Ö MzÖ
3,24).

VÖ današnjiÖ kul-
turiÖ odmetavanjaÖ inÖ
ravnodušnostiÖ biÖ želelÖ
poudariti,Ö daÖ jeÖ »dar«Ö
kategorija,Ö kiÖ najboljÖ
postavljaÖ predÖ preiz-
kušnjoÖdanašnjiÖindivi-
dualizemÖ inÖ družbenoÖ
razdrobljenost,Ö hkratiÖ
paÖ spodbujaÖ noveÖ od-
noseÖ inÖ načineÖ sode-
lovanjaÖ medÖ ljudmiÖ inÖ
kulturami.ÖDialog,ÖkiÖjeÖ
predpogojÖ daru,Ö lahkoÖ
ustvarjaÖ možnostiÖ zaÖ
človeškoÖrastÖ inÖrazvojÖ
terÖ premagaÖ uveljavl-
jeneÖ načineÖ izvajanjaÖ
oblastiÖ vÖ družbi.Ö PriÖ
»daru«Ö neÖ greÖ leÖ zaÖ
samoÖ podarjanje;Ö vkl-
jučujeÖ razdajanjeÖ sebeÖ
inÖ niÖ leÖ prenosÖ lastni-
neÖ aliÖ predmetov.Ö PriÖ
»daru«ÖneÖgreÖleÖzaÖpo-
darjanje,Ö kerÖ vključujeÖ
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zastonjskiÖ darÖ človekaÖ
samegaÖ inÖ željoÖ poÖ
vzpostavitviÖ odnosa.Ö
GreÖ zaÖ potrditevÖ dru-
gih,Ö karÖ paÖ jeÖ temeljÖ
družbe.Ö»Dar«ÖjeÖodsevÖ
BožjeÖ ljubezni,Ö kiÖ do-
sežeÖ vrhunecÖ vÖ učlo-
večenjuÖ SinaÖ inÖ izlitjuÖ
SvetegaÖDuha.

VsakÖ odÖ nasÖ jeÖ
ubog,Ö vÖ stiskiÖ inÖ siro-
mašen.Ö KoÖ seÖ rodimo,Ö
potrebujemoÖskrbÖsvo-
jihÖ staršev,Ö daÖ lahkoÖ
preživimo,Ö inÖ vÖ vsehÖ
obdobjihÖ življenjaÖ vÖ
določenemÖ smisluÖ
ostajamoÖ odvisniÖ odÖ
pomočiÖdrugih.ÖVednoÖ
seÖ bomoÖ zavedaliÖ svo-
jihÖ omejitevÖ »ustvarje-
nihÖbitij«Ö vÖodnosuÖdoÖ
drugihÖ posameznikovÖ
inÖsituacij.ÖOdkritoÖpri-
znanjeÖ teÖ resniceÖ nasÖ
ohranjaÖponižneÖinÖnasÖ
spodbuja,Ö daÖ smoÖ vÖ
življenjuÖ dejavnoÖ soli-
darni.

TakšnoÖ priznanjeÖ
nasÖ vodiÖ kÖ odgovor-
nemuÖ ravnanjuÖ zaÖ
spodbujanjeÖ dobrega,Ö
kiÖ jeÖ takoÖ osebnoÖ kotÖ
skupno.Ö ŠeleÖ tedaj,Ö koÖ

sebeÖneÖvidimoÖkotÖlo-
čeneÖodÖdrugih,ÖampakÖ
vÖ bratskemÖ odnosuÖ zÖ
njimi,Ö lahkoÖ razvijemoÖ
družbenoÖ praksoÖ soli-
darnosti,Ö kiÖ jeÖ usmer-
jenaÖ vÖ skupnoÖ dobro.Ö
NeÖbojmoÖseÖnaseÖgle-
datiÖkotÖnaÖljudiÖvÖstiskiÖ
aliÖ kotÖ naÖ odvisneÖ odÖ
drugih,Ö kajtiÖ kotÖ posa-
meznikiÖ inÖ zÖ lastnimiÖ
prizadevanjiÖ neÖ more-
moÖ premagatiÖ svojihÖ
omejitev.Ö ZatoÖ seÖ neÖ
bojmoÖ priznatiÖ tehÖ
omejitev,ÖkajtiÖsamÖBogÖ
seÖjeÖpoÖJezusuÖponižalÖ
kÖnamÖ(prim.ÖFilÖ2,8)ÖinÖ
seÖ ponižujeÖ šeÖ naprej.Ö
VÖnašemÖuboštvuÖnamÖ
pomagaÖinÖnamÖnaklan-
jaÖdarove,ÖkiÖpresegajoÖ
našoÖdomišljijo.

VÖ lučiÖ slovesnegaÖ
praznovanjaÖvÖIndijiÖseÖ
želimÖvÖduhuÖveseljaÖinÖ
občudovanjaÖ spomnitiÖ
naÖlikÖsveteÖmatereÖTe-
rezijeÖizÖKalkuteÖ–ÖvzorÖ
ljubezni,Ö kiÖ jeÖ ubogimÖ
inÖ bolnimÖ izkazovalaÖ
BožjoÖljubezen.ÖObÖka-
nonizacijiÖsemÖomenil,Ö
daÖjeÖbilaÖmatiÖTerezijaÖ
»vseÖ življenjeÖ veliko-
dušnaÖdelivkaÖBožjegaÖ

usmiljenja,Ö sajÖ jeÖ bilaÖ
vsemÖnaÖvoljo,ÖtakoÖdaÖ
jeÖsprejemalaÖ inÖbrani-
laÖ človeškoÖ življenje,Ö
tudiÖ nerojeno,Ö za-
puščenoÖ inÖ zavrženo.Ö
[…]ÖSklanjalaÖseÖjeÖnadÖ
umirajoče,Ö kiÖ soÖ jihÖ
pustiliÖumiratiÖnaÖrobuÖ
ceste,ÖinÖjimÖpriznavalaÖ
dostojanstvo,ÖkiÖ jimÖgaÖ
jeÖdalÖBog;ÖnjegovÖglasÖ
jeÖdalaÖslišatiÖmogočni-
komÖ tegaÖ sveta,Ö daÖ biÖ
priznaliÖ svojoÖ krivdoÖ
zaÖ kriminalnoÖ revšči-
no,ÖkiÖsoÖjoÖustvariliÖoniÖ
sami.ÖUsmiljenjeÖjeÖbiloÖ
zanjoÖ‚sol‘,ÖkiÖdajeÖokusÖ
vsakemuÖ njenemuÖ
delu,Ö inÖ ‚luč‘,ÖkiÖ jeÖraz-
svetljevalaÖ temoÖ tistih,Ö
kiÖ nisoÖ imeliÖ večÖ nitiÖ
solza,ÖdaÖbiÖobjokovaliÖ
svojoÖ revščinoÖ inÖ trpl-
jenje.Ö NjenaÖ poklica-
nostÖnaÖobrobjeÖmestaÖ
inÖ obrobjeÖ bivanjaÖ sa-
megaÖ namÖ tudiÖ danesÖ
zgovornoÖ pričaÖ oÖ tem,Ö
daÖjeÖBogÖblizuÖnajboljÖ
ubogimÖ medÖ ubogimi«Ö
(Pridiga,Ö 4.Ö septembraÖ
2016).

SvetaÖ matiÖ Tere-
zijaÖ namÖ pomagaÖ ra-
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zumeti,Ö daÖ moraÖ bitiÖ
edinoÖ meriloÖ delovan-
jaÖ nesebičnaÖ ljubezenÖ
doÖvsakegaÖčloveka,ÖneÖ
gledeÖ naÖ njegovÖ jezik,Ö
kulturo,Ö narodnostÖ aliÖ
vero.Ö NjenÖ zgledÖ nasÖ
šeÖ naprejÖ vodiÖ inÖ namÖ
odpiraÖ obzorjaÖ veseljaÖ
inÖupanjaÖzaÖvse,ÖkiÖpo-
trebujejoÖ razumevanjeÖ
inÖljubezen,ÖšeÖzlastiÖzaÖ
tiste,ÖkiÖtrpijo.

VelikodušnostÖ
navdihujeÖ inÖ podpiraÖ
deloÖ številnihÖ prosto-
voljcev,Ö katerihÖ vlogaÖ
jeÖvÖsocialiÖinÖzdravstvuÖ
zeloÖ pomembnaÖ inÖ kiÖ
zgovornoÖ utelešajoÖ
duhovnostÖ usmiljene-
gaÖ Samarijana.Ö Zahval-
jujemÖseÖvsemÖzdruže-
njemÖ prostovoljcev,Ö kiÖ
seÖ posvečajoÖ prevozuÖ
inÖ pomočiÖ bolnikom,Ö
inÖvsemÖtistim,ÖkiÖorga-
nizirajoÖ krvodajalskeÖ
akcije,Ö darovanjeÖ tkivÖ
inÖ organov.Ö PosebnoÖ
področje,Ö vÖ kateremÖ
vašaÖnavzočnostÖizražaÖ
skrbÖCerkve,ÖjeÖvarstvoÖ
pravicÖ bolnikov,Ö zlastiÖ
tistih,ÖkiÖsoÖjihÖprizade-
leÖbolezni,ÖkiÖzahtevajoÖ
posebnoÖ negoÖ terÖ šte-
vilnaÖ prizadevanjaÖ zaÖ

ozaveščanjeÖ inÖ spod-
bujanjeÖ preventive.Ö
ProstovoljnoÖ delo,Ö kiÖ
gaÖ opravljateÖ vÖ zdrav-
stvenihÖ ustanovahÖ
inÖ naÖ domu,Ö odÖ zago-
tavljanjaÖ zdravstveneÖ
oskrbeÖ doÖ nudenjaÖ
duhovneÖ podpore,Ö jeÖ
ključnegaÖpomena.ÖŠte-
vilniÖ ljudje,Ö kiÖ soÖ bol-
ni,Ö osamljeni,Ö starejšiÖ
aliÖ šibkiÖ naÖ duhuÖ aliÖ
telesu,Ö lahkoÖ koristijoÖ
toÖ podporo.Ö BoditeÖ
šeÖ naprejÖ znamenjeÖ
navzočnostiÖ CerkveÖ vÖ
sekulariziranemÖ svetu.Ö
ProstovoljecÖ jeÖ doberÖ
prijatelj,Ö kiÖ muÖ lahkoÖ
zaupašÖ osebneÖ misliÖ
inÖ čustva.Ö ProstovoljciÖ
sÖ potrpežljivimÖ poslu-
šanjemÖomogočajoÖbol-
nikom,Ö daÖ preidejoÖ izÖ
pasivnihÖ prejemnikovÖ
oskrbeÖvÖdejavneÖude-
leženceÖ vÖ odnosu,Ö kiÖ
lahkoÖpovrneÖupanjeÖinÖ
spodbudiÖ odprtostÖ zaÖ
nadaljnjeÖ zdravljenje.Ö
SÖprostovoljnimÖdelomÖ
seÖprenašajoÖvrednote,Ö
vrsteÖvedenjaÖinÖnačiniÖ
življenja,Ö kiÖ izhajajoÖ
izÖ globokeÖ željeÖ poÖ ra-
dodarnosti.Ö PravÖ takoÖ
paÖ jeÖ prostovoljstvoÖ

tudiÖ sredstvoÖ zaÖ boljÖ
humanoÖ zdravstvenoÖ
oskrbo.

DimenzijaÖzastonj-
skostiÖbiÖmoralaÖšeÖzlas-
tiÖnavdihovatiÖkatoliškeÖ
zdravstveneÖ ustanove,Ö
bodisiÖ vÖ boljÖ razvitihÖ
bodisiÖ vÖ revnejšihÖ
delihÖ našegaÖ sveta,Ö
sajÖ svojoÖ dejavnostÖ
opravljajoÖvÖ lučiÖevan-
gelija.Ö KatoliškeÖ insti-
tucijeÖ soÖ poklicaneÖ kÖ
zglednemuÖ razdajanjuÖ
bližnjim,Övelikodušnos-
tiÖ inÖ solidarnostiÖ kotÖ kÖ
odgovoruÖnaÖmiselnostÖ
dobičkaÖzaÖvsakoÖceno,Ö
dajanja,ÖdaÖbiÖpridobili,Ö
inÖ izkoriščanja,Ö kiÖ neÖ
gledaÖnaÖljudi.

VseÖ skupajÖ po-
zivamÖ kÖ spodbujanjuÖ
kultureÖ velikodušnos-
tiÖ inÖ darovanja,Ö kiÖ jeÖ
nepogrešljivaÖ priÖ pre-
magovanjuÖkultureÖdo-
bičkaÖ inÖ odmetavanja.Ö
KatoliškeÖ zdravstveneÖ
ustanoveÖ neÖ smejoÖ leÖ
voditiÖ poslov,Ö ampakÖ
morajoÖ boljÖ kotÖ zaÖ do-
bičekÖ skrbetiÖ zaÖ ljudi.Ö
Vemo,Ö daÖ jeÖ zdravjeÖ
stvarÖ odnosovÖ inÖ jeÖ
odvisnoÖodÖ interakcijeÖ
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nostÖ zÖ obdarovanjem.Ö
DanesÖ jeÖ razvodenelÖ
vÖ obdarovanjeÖ zaljubl-
jencevÖnaÖsplošno.

NajprejÖ nekajÖ be-
sedÖoÖtem,ÖkdoÖjeÖsplohÖ
bilÖ zgodovinskiÖ svetiÖ
Valentin.Ö CerkvenaÖ
zgodovinaÖ gaÖ beležiÖ
kotÖ rimskegaÖ duhovni-
ka,Ö kiÖ jeÖ pretrpelÖ mu-
čeništvoÖpodÖcesarjemÖ
KlavdijemÖ II.Ö (268–270Ö
poÖ Kr.).Ö KerÖ jeÖ poro-
čalÖ krščanskeÖ pareÖ
inÖ tudiÖ sicerÖ pomagalÖ

zÖdrugimi,ÖpotrebniÖpaÖ
soÖ zaupanje,Ö prijatelj-
stvoÖ inÖ solidarnost.ÖToÖ
jeÖ zaklad,Ö vÖ kateremÖ
lahkoÖ uživamoÖ le,Ö čeÖ
gaÖ delimo.Ö RadostÖ ve-
likodušnegaÖrazdajanjaÖ
jeÖ pokazateljÖ zdravjaÖ
kristjana.

VseÖ vasÖ izročamÖ
Mariji,Ö ZdravjuÖ bolni-
kov.Ö NajÖ namÖ pomaga,Ö
daÖ bomoÖ darove,Ö kiÖ
smoÖ jihÖ prejeli,Ö lahkoÖ
razdajaliÖvÖduhuÖdialo-
gaÖinÖvzajemnegaÖspre-
jemanja,ÖdaÖbomoÖžive-
liÖkotÖbratjeÖinÖsestre,ÖkiÖ
soÖpozorniÖnaÖpotrebeÖ
bližnjih,ÖrazdajaliÖzÖve-
likodušnimÖsrcemÖinÖseÖ
učiliÖ radostiÖ nesebič-
negaÖsluženjaÖbližnjim.Ö
ZÖ velikoÖ naklonjenost-
joÖvamÖzagotavljam,ÖdaÖ
semÖ zÖ vamiÖ vÖ molitvi,Ö
vsemÖ paÖ prisrčnoÖ na-
klanjamÖapostolskiÖbla-
goslov.

VÖVatikanu,ÖÖ
25.ÖnovembraÖ2018,ÖÖ

naÖpraznikÖÖ
JezusaÖKristusa,Ö
KraljaÖvesoljstva

 Frančišek

VÖdanašnjiÖdružbiÖ
jeÖ valentinovo,Ö kiÖ seÖ
obeležujeÖ14.Öfebruarja,Ö
postaloÖ moda,Ö kiÖ paÖ
skorajÖ nimaÖ večÖ nobe-
neÖ zvezeÖ sÖ praznikomÖ
mučencaÖsv.ÖValentina.Ö
ZgodiloÖ seÖ jeÖ namreč,Ö
daÖ seÖ jeÖ podÖ vplivomÖ
angleškihÖinÖfrancoskihÖ
običajev,ÖkiÖsoÖbileÖpo-
temÖ izvoženeÖ vÖ Ame-
riko,Ö taÖ danÖ vÖ medna-
rodnoÖ uveljavilÖ kotÖ
danÖ zaročencev.Ö TiÖ siÖ
medÖsebojÖnaÖposebenÖ
načinÖ izkažejoÖ pozor-

VALENTINOVO IN GOD SV. VALENTINA
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kristjanom,Ö kiÖ jihÖ jeÖ
cesarÖ preganjal,Ö soÖ gaÖ
rimskeÖ oblastiÖ priprle.Ö
VÖ tistemÖ časuÖ jeÖ bilaÖ
namrečÖpomočÖkristja-
nomÖ kaznivoÖ dejanje.ÖÖ
CesarÖKlavdijÖ jeÖnaÖza-
četkuÖ hotelÖ ValentinuÖ
prizanesti,ÖaÖkoÖgaÖjeÖtaÖ
skušalÖ spreobrniti,Ö seÖ
jeÖ končnoÖ odločil,Ö daÖ
gaÖobsodiÖnaÖsmrt.ÖDalÖ
gaÖjeÖpretepstiÖsÖkoliÖinÖ
kamenjati,ÖnazadnjeÖpaÖ
soÖgaÖkončnoÖobglaviliÖ
priÖFlaminijskihÖvratih.Ö
OÖ njemÖ seÖ jeÖ spletloÖ
večÖ legend,Ö kiÖ imajoÖ
sevedaÖ vprašljivoÖ zgo-
dovinskoÖvrednost.ÖPoÖ
eniÖ izmedÖ njihÖ najÖ biÖ
svetnikÖ vrnilÖ vidÖ slepiÖ
poganskiÖ deklici,Ö kiÖ seÖ
jeÖ poÖ spregledanjuÖ zÖ
vsoÖdružinoÖdalaÖkrsti-
ti.Ö Sv.Ö ValentinÖ jeÖ zatoÖ
ponekodÖ tudiÖ zavetnikÖ
zaÖ očesnoÖ zdravjeÖ inÖ
pravoÖ notranjeÖ spo-
znanje.ÖNekaÖdrugaÖ le-
gendaÖpaÖgovoriÖoÖtem,Ö
daÖnajÖbiÖsvetnikÖozdra-
vilÖ epileptičnegaÖ sinaÖ
pogana,Ö zatoÖ gaÖ tudiÖ
upodabljajoÖzÖotrokom,Ö
kiÖmuÖležiÖpodÖnogami,Ö
zvitÖ vÖ krčuÖ zvit,Ö inÖ naÖ
tejÖosnoviÖveljaÖtudiÖzaÖ

priprošnjikaÖ epileptič-
nihÖbolnikov.

ČeščenjeÖ sv.Ö Va-
lentinaÖ seÖ jeÖ hitroÖ raz-
širiloÖ poÖ Evropi.Ö Nje-
govÖ godÖ soÖ praznovaliÖ
tudiÖvÖzaupanjuÖvÖmočÖ
njegoveÖ priprošnje.Ö
NjegovoÖ imeÖ izhajaÖ izÖ
latinskeÖbesedeÖvalens,Ö
karÖ pomeniÖ močanÖ inÖ
zdrav,ÖzatoÖsoÖgaÖ imeliÖ
zaÖ priprošnjikaÖ zoperÖ
telesneÖslabostiÖinÖkuž-
naÖobolenja.ÖSvetnikovÖ
godÖ seÖ največkratÖ ob-
hajaÖ vÖ predpustnemÖ
času,Ö kiÖ jeÖ bilÖ vsajÖ odÖ
srednjegaÖ vekaÖ na-
menjenÖ porokamÖ inÖ
svatbam.Ö ToÖ jeÖ tudiÖ
glavniÖ razlog,Ö zakajÖ soÖ
seÖmuÖpriporočaliÖ tudiÖ
novoporočenci.Ö DoÖ
komercializacijeÖ tegaÖ
svetnikaÖ jeÖ prišloÖ žeÖ
vÖ AnglijiÖ vÖ 18.Ö stoletja.Ö
TedajÖ seÖ pojaviÖ nava-
da,Ö daÖ siÖ zaljubljenciÖ
začnejoÖ pisatiÖ karticeÖ
aliÖ pismaÖ sÖ simbolomÖ
srcaÖ (kiÖ takratÖ šeleÖ za-
čneÖ pomenitiÖ roman-
tičnoÖ ljubezen).Ö PriÖ
temÖ soÖ bilaÖ običajnaÖ
tudiÖmajhnaÖdarila,ÖkotÖ
soÖ bombonjere,Ö rožeÖ

inÖ podobno.Ö VÖ 19.Ö sto-
letjuÖ potemÖ vÖ AmerikiÖ
žeÖ začnejoÖ masovnoÖ
proizvajatiÖ tipičnaÖ da-
rilcaÖinÖkartice,ÖnavadaÖ
seÖ takoÖ razširiÖ čezÖ celÖ
severniÖ kontinentÖ inÖ
paÖ tudiÖ Ö poÖ ZahodniÖ
Evropi.Ö PoÖ padcuÖ ko-
munizmaÖ se,Ö takoÖ kotÖ
drugiÖ»prazniki«,ÖkotÖsoÖ
nočÖ čarovnic,Ö božičekÖ
itd.,Ö začneÖ uveljavljatiÖ
tudiÖ priÖ nas.Ö InternetÖ
seÖ zdi,Ö daÖ jeÖ taÖ pojavÖ
samoÖšeÖpospešil.ÖZdajÖ
ostajaÖ samoÖ šeÖ formaÖ
brezÖ vsebine.Ö NihčeÖ
odÖ mladihÖ nitiÖ neÖ ve,Ö
kakšenÖjeÖpomen,ÖinÖjihÖ
tudiÖ neÖ zanima,Ö važnoÖ
je,ÖdaÖjeÖmoderno.ÖNaj-
boljÖ smiselnoÖ biÖ biloÖ
sevedaÖpomenÖpraznikÖ
vrnitiÖvÖokvirÖzarokeÖinÖ
zaročneÖ dobe.Ö VendarÖ
jeÖ poÖ drugiÖ straniÖ res,Ö
daÖvÖnašiÖtradicijÖtaÖgodÖ
niÖ nikoliÖ imelÖ takšne-
gaÖ pomena.Ö PriÖ nasÖ jeÖ
znanÖ boljÖ aliÖ manjÖ poÖ
izreku,ÖdaÖimaÖsvetiÖVa-
lentinÖ ključeÖ odÖ kore-
nin,ÖseÖpraviÖdaÖseÖvÖna-
raviÖnekjeÖglobokoÖ(priÖ
koreninah)Ö žeÖ začneÖ
pripravljatiÖpomlad.

DM
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Z ADVENTNIM VENCEM NA NIKOLAJEVEM 
TRGU V LOGATCU PRIČAKALI BOŽIČ 

TudiÖ letosÖ jeÖ naÖ
TrguÖ sv.Ö NikolajaÖ vÖ
LogatcuÖ opozarjalÖ naÖ
prihajajočeÖ rojstvoÖ
OdrešenikaÖ JezusaÖ
KristusaÖ adventniÖ
venec,Ö kiÖ jeÖ bilÖ na-
meščenÖ naÖ tradicio-
nalniÖ mlaj.Ö TakoÖ mlajÖ
kotÖ tudiÖ pletenjeÖ sa-
megaÖvencaÖsoÖizvedliÖ
predstavnikiÖ različnihÖ
skupin,Ö kiÖ delujejoÖ vÖ
okviruÖ ŽupnijeÖ Doln-
jiÖ Logatec.Ö AdventniÖ
venecÖ jeÖ pomembenÖ
izÖ verskegaÖ stališča,Ö
sajÖ vernikeÖ opominja,Ö
najÖ seÖ pripravijoÖ naÖ
prihodÖ BožjegaÖ Dete-
ta,Ö pomembenÖ paÖ jeÖ
tudiÖ zaradiÖ krepitveÖ
narodneÖ samozavestiÖ
inÖ ohranjanjaÖ bogateÖ
narodneÖ dediščine.Ö
TakoÖ soÖ medÖ pleten-
jemÖ vencaÖ vsakolet-
noÖ prisotniÖ mladi,Ö kiÖ
seÖ odÖ starejšihÖ učijoÖ
spretnostiÖpletenjaÖinÖsÖ
temÖohranjanjaÖnesno-
venÖkulturneÖinÖnarod-
neÖ dediščine.Ö StarejšiÖ
paÖ obÖ temÖ tudiÖ obuja-
joÖ spomineÖ naÖ svojoÖ
mladost,ÖdaÖseÖohranjaÖ
zgodovinskiÖ spomin.ÖÖ
ZaÖ vseÖ teÖ aktivnostiÖ

greÖ velikaÖ zahvalaÖ
župnikuÖ g.Ö JanezuÖ
KomparetuÖ –Ö Častne-
muÖ občanuÖ ObčineÖ
Logatec,ÖkiÖjeÖodprtÖzaÖ
vseÖ tovrstneÖ pobudeÖ

inÖjihÖtudiÖpodpira.

dr. Samo Venko, 
Tajnik Župnijskega 

pastoralnega 
sveta Župnije 

Dolnji Logatec    
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TRADICIONALNA RAZSTAVA JASLIC  
V DOMU MARIJE IN MARTE V LOGATCU

VÖavliÖmedgenera-
cijskegaÖ centraÖ DomaÖ
MarijeÖ inÖ MarteÖ vÖ Lo-
gatcuÖ jeÖbilaÖ tudiÖ letosÖ
tradicionalnaÖ razstavaÖ
jaslic,ÖkiÖjoÖjeÖtudiÖtokratÖ
organiziralaÖ župnijskaÖ
skupinaÖ NazaretÖ podÖ
vodstvomÖga.ÖKatarineÖ
Dolenc.Ö SvojeÖ jasliceÖ

vÖ različnihÖ tehnikahÖ
izdelaveÖ soÖ polegÖ dru-
žinÖ inÖ župnijskihÖ sku-
pinÖ razstavljaleÖ tudiÖ
drugeÖ skupineÖ zÖ ob-
močjaÖobčineÖLogatec,Ö
naÖkarÖsmoÖzeloÖhvalež-
niÖ inÖponosni,ÖsajÖ takoÖ
ŽupnijaÖDolnjiÖLogatecÖ
znovaÖ dokazuje,Ö daÖ jeÖ

integralniÖ delÖ lokalneÖ
skupnosti,Ö kiÖpovezujeÖ
občankeÖinÖobčaneÖce-
lotneÖobčine.

dr. Samo Venko, 
Tajnik Župnijskega 

pastoralnega 
sveta Župnije 

Dolnji Logatec
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DVOJNI PRAZNIK V ŽUPNIJSKI CERKVI 
SV. NIKOLAJA V DOLNJEM LOGATCU 

VÖ nedeljo,Ö 23.Ö
12.ÖjeÖbiloÖvÖžupnijskiÖ
cerkviÖ sv.Ö NikolajaÖ vÖ
DolnjemÖ LogatcuÖ šeÖ
posebejÖslovesnoÖza-
radiÖ dvojnegaÖ praz-
nika.Ö BilaÖ jeÖ zadnjaÖ
krstnaÖnedeljaÖvÖkole-
darskemÖ letuÖ priÖ ka-
teriÖjeÖsvojÖprviÖsvetiÖ
zakramentÖprejeloÖ12Ö
krščencev,Ö župljaniÖ
paÖ smoÖ presene-
čenjeÖ pripraviliÖ tudiÖ
našemuÖ duhovnemuÖ
pomočniku,ÖkiÖgaÖpo-
slovenjenoÖ kličemoÖ
RafaelÖ (orig.Ö Poljsko:Ö

RafałÖ Kędzierski).Ö NašÖ
RafaelÖjeÖnamrečÖ8.Ö12.Ö
2018Ö praznovalÖ svojÖ
40.Ö rojstniÖ dan,Ö kerÖ paÖ
jeÖbilÖ takratÖnaÖroman-
juÖ vÖ SvetiÖ deželi,Ö smoÖ
presenečenjeÖ prihrani-
liÖ zaÖ zadnjoÖ adventnoÖ
nedeljo.Ö SlavljencuÖstaÖ
seÖzaÖnjegovoÖsluženjeÖ
inÖ duhovnoÖ oskrboÖ vÖ
imenuÖ vsehÖ župljanovÖ
zahvalilaÖ ga.Ö MarijaÖ
KlančarÖpriÖprviÖjutran-
jiÖ sv.Ö maši,Ö priÖ drugiÖ
paÖ g.ÖBojanÖDoljak.ÖPoÖ
obehÖ sv.Ö mašahÖ paÖ jeÖ
biloÖpredÖcerkvijoÖdru-

ženjeÖsÖslavljencemÖobÖ
domačihÖdobrotah,Öka-
viciÖ inÖ toplemÖ čaju,Ö kiÖ
seÖvÖtehÖmrzlihÖdnehÖšeÖ
posebejÖprileže.

DuhovniÖ pomoč-
nikÖg.ÖRafaelÖprihajaÖ izÖ
Varšave,Ö kjerÖ jeÖ obis-
kovalÖ tudiÖ TeološkoÖ
fakultetoÖ –Ö PWTWÖ Św.Ö
JanezaÖ Krstnika.Ö PoÖ
duhovniškiÖ posvetitviÖ
jeÖ kotÖ zeloÖ priljubljenÖ
kaplanÖ službovalÖ vÖ
župnijiÖsv.ÖJožefaÖvÖVar-
šavi,Ö vÖ ŽupnijiÖ DolnjiÖ
LogatecÖpaÖ jeÖduhovniÖ
pomočnikÖodÖletaÖ2012.Ö

Fo
to

: M
ar

ja
n 

Ve
rč
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VÖ temÖ časuÖ seÖ jeÖ zeloÖ
dobroÖ naučilÖ Sloven-
ščine,Ö karÖ muÖ olajšaÖ
njegovoÖ pastoralnoÖ
deloÖ tudiÖ vÖ drugihÖ
župnijahÖvÖLjubljanskiÖ
nadškofiji,Ö kamorÖ jeÖ
prišelÖ kotÖ pomočÖ Var-
šavskegaÖnadškofaÖSlo-
venskiÖCerkvi.ÖNjegovaÖ
toplaÖ slovanskaÖ dušaÖ
velikokratÖ zahrepeniÖ
poÖ domoviniÖ Poljski,Ö
vÖ tehÖ težkihÖ trenutkihÖ
paÖ seÖvednoÖobračaÖ zÖ
molitvijoÖ kÖ velikemuÖ
poljskemuÖsvetnikuÖsv.Ö
papežuÖ JanezuÖ PavluÖ
II.,Ö kateregaÖ relikvijeÖ
imamoÖpravÖpoÖprošnjiÖ
g.ÖRafaelaÖtudiÖvÖžupnij-
skiÖ cerkviÖ sv.Ö NikolajaÖ
vÖDolnjemÖLogatcu.ÖTuÖ
siÖjihÖlahkoÖvsakÖogledaÖ
inÖ seÖ priporočaÖ temuÖ
svetnikuÖ našegaÖ časa,Ö
kiÖ jeÖbilÖvÖsvojemÖživl-
jenjuÖ zeloÖ naklonjenÖ
tudiÖ slovenskemuÖ na-
rodu,ÖverujemoÖpa,ÖdaÖ
jeÖtakoÖtudiÖsedaj,ÖkoÖjeÖ
vÖnebesih.

dr. Samo Venko, 
Tajnik Župnijskega 

pastoralnega 
sveta Župnije 

Dolnji Logatec    

VABILO NA KATEHEZE ZA 
MLADINO IN ODRASLE

“Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi,
in jaz vam bom dal počitek”

(Mt 11,28)

Ni pomembno  
kdo si ali kaj si!

BOG TE LJUBI
Srečanja, 

na katerih to lahko spoznaš 
v obliki katehez, 

 bodo od 27. januarja dalje, 
ob četrtkih in nedeljah ob 19.30

v učilnici pri župnišču 
 v Dolnjem Logatcu.

Tudi ti si dobrodošel.

    župnik in ekipa katehistov
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

  MALTEŠKI VITEŠKI RED

v četrtek, 21. februarja 2019, ob 19. uri 

vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

PredavalaÖbo dr. Tadej Jakopič.

RedÖ sv.Ö JanezaÖ KrstnikaÖ jeÖ bilÖ ustanovljenÖ vÖ Ö 11.Ö stoletjuÖ vÖ Jeruzalemu,Ö daÖ biÖ
skrbelÖ zaÖ romarjeÖ terÖnudilÖpomočÖbolnimÖ inÖpomočiÖpotrebnim.Ö ÖToÖ svojeÖposlan-
stvoÖ jeÖ nadaljevalÖ naÖ Cipru,Ö RodosuÖ inÖ Malti,Ö kjerÖ jeÖ bilÖ najdaljÖ časa,Ö zatoÖ jeÖ boljÖ
poznanÖ podÖ imenomÖ SuvereniÖ malteškiÖ viteškiÖ red.Ö SkoziÖ svojoÖ večÖ kotÖ 900Ö letnoÖ
zgodovinoÖ jeÖohranjalÖsvojoÖkarizmo,ÖpovzetoÖvÖredovnemÖvodiluÖTUITIOÖFIDEIÖETÖ
OBSEQUIUMÖPAUPERUMÖ-ÖZAŠČITAÖVEREÖINÖPOMOČÖUBOGIM.ÖMalteškiÖkriž,ÖkiÖodÖ
samegaÖ začetkaÖ redovneÖ zgodovineÖ simboliziraÖ osmereÖ blagre,Ö jeÖ naÖ SlovenskemÖ
postalÖ poznanÖ žeÖ vÖ letuÖ 1217,Ö koÖ jeÖ začelaÖ sÖ svojimÖ delovanjemÖ redovnaÖ komendaÖ
MeljeÖ (današnjiÖ delÖ Maribora),Ö njejÖ paÖ jeÖ sledilaÖ PolzelaÖ inÖ KomendaÖ priÖ Ljubljani.Ö
RedÖ nadaljujeÖ svojoÖ dejavnostÖ vÖ samostojniÖ SlovenijiÖ terÖ skrbiÖ zaÖ bolneÖ inÖ uboge.ÖÖ

Dr. Tadej Jakopič je od leta 1995 član Suverenega malteškega viteške-
ga reda ter  v Slovenski asociaciji Reda zadolžen za komunikacijo. Leta 

2005 je zaključil podiplomski študij z disertacijo o prvih stoletjih redovne 
zgodovine ter vpliva na podobo srednjeveškega viteštva in tudi  viteštva 

kasnejših obdobij. Že več let vodi skupine romarjev tudi na Malto. 

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.

1. februar:ÖprviÖ
petekÖvÖmesecu;Ö
obiskÖbolnikov

2. februar:Ösvečnica – 
Jezusovo darovanje;Ö
sobotaÖpoÖprvemÖ
petku;ÖpopoldanÖ
spovedovanje

3. februar:Ö4. nedelja 
med letom,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8hÖinÖ10h;ÖÖ
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

4. februar:Ö
srečanjeÖKaritas

7. februar:Öob 
19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

8. februar:ÖPrešernovÖ
dan,ÖslovenskiÖ
kulturniÖpraznikÖ

9. februar:ÖpopoldanÖ
spovedovanje

10. februar: 5. 
nedelja med letom,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8hÖinÖ10h;Ö
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

11. februar:ÖLurškaÖ
MatiÖBožja,Ö27.Ö
svetovniÖdanÖbolnikovÖ

14. februar:Ösv.Ö
Valentin,Ömučenec;Ö
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle 

17. februar:Ö6. nedelja 
med letom,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8hÖinÖ10h;ÖobÖ
19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

18. februar:Ö
pripravaÖnaÖkrst

21. februar: obÖ
19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

22. februar:ÖsedežÖ
apostolaÖPetra

23. februar:ÖpopoldanÖ
spovedovanje

24. februar:Ö7. 
nedelja med letom,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8hÖinÖ10h;Ö
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

28. februar: obÖ
19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

KOLEDAR

FEBRUAR 

2019
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