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ÖÖ POST

ÖÖ PASTIRSKO PISMO

ÖÖ DUHOVNE VAJE

ÖÖ MOJ CANKAR

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 39, št. 2 
MAREC 2019

VSTOPAMO V POSTNI ČAS

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

ČeÖimamoÖvÖdruži-
ni,ÖnaÖdelovnemÖmestuÖ
aliÖ soseskiÖ blokadeÖ inÖ
neporavnaneÖ medse-
bojneÖ odnose,Ö vključi-
moÖ molitev,Ö postÖ inÖ
miloščinoÖ vÖ taÖ namenÖ
inÖ prosimoÖ Gospoda,Ö
odÖ kateregaÖ prihajaÖ
vsakÖ doberÖ dar,Ö daÖ zÖ
NjimÖ vstopimoÖ vÖ postÖ
inÖosebniÖodnos.Ö

PostÖ najÖ boÖ mojaÖ
odločitevÖ inÖ vajaÖ vÖ
duhovniÖ rasti,Ö zatoÖ miÖ
neÖboÖtežakÖčas,ÖampakÖ
časÖ milostiÖ osvobajan-
jaÖinÖveselja.

PostÖ vključujeÖ
tudiÖ odpovedÖ temu,Ö
karÖ meÖ zasužnjujeÖ inÖ
karÖ namÖ sÖ prevaroÖ oÖ
srečiÖobiljaÖponujaÖsvetÖ
inÖhudiÖduh,ÖkiÖželi,ÖdaÖ
biÖ ostaliÖ vÖ sužnostiÖ inÖ
temi.

EgiptovskaÖ suž-
nostÖ jeÖ prototipÖ našihÖ
suženjstev,Ö izÖ katerihÖ
nasÖhočeÖBogÖpopeljatiÖ
vÖobljubljenoÖdeželo.

KoÖ seÖ odpovemÖ
določenimÖ stvarem,Ö
hrani,Ö pijači,Ö govorjen-
juÖ oÖ drugih,Ö aliÖ mno-
gimÖ nepomembnimÖ

PostÖ jeÖ časÖ predÖ
VelikoÖ nočjo,Ö jeÖ časÖ
čiščenja,Ö brstenjaÖ inÖ
novegaÖrojevanja.ÖTudiÖ
vÖ naraviÖ seÖ vseÖ pre-
bujaÖ inÖ brstiÖ zaÖ novoÖ
rast.Ö SmoÖ tudiÖ samiÖ
pripravljeniÖnaÖvse,ÖkarÖ
nasÖčakaÖvÖpomladnihÖ
mesecih?Ö CeloÖ ptičkiÖ
siÖpletejoÖnovaÖgnezda,Ö
daÖbiÖvÖnjihÖzraselÖnoviÖ
rod.

GospodarÖ našegaÖ
življenjaÖ jeÖ predÖ vratiÖ
inÖ trka.Ö OdprimoÖ muÖ
vrataÖ inÖ gaÖ povabimoÖ
vÖ našÖ post,Ö samoÖ našÖ
postniÖčas.ÖLetosÖboÖtoÖ
spetÖenkratnaÖpomlad.

NajÖ namÖ postÖ neÖ
boÖ samoÖ vÖ nekiÖ od-
povedi,Ö kiÖ nasÖ delaÖ
čemerne,ÖampakÖvÖde-
janjuÖljubezni,ÖdobroteÖ
inÖ odpuščanja,Ö kiÖ nasÖ
osvobajaÖ inÖ pripravljaÖ
naÖ velikonočnoÖ skriv-
nostÖ vÖ našemÖ srcu,Ö
našihÖ ranah,Ö našemÖ
trpljenju.Ö DaÖ bomoÖ toÖ
globokoÖ BožjoÖ ljubez-
enÖ VstalegaÖ ZveličarjaÖ
doživeli,Ö jeÖ potrebnaÖ
pripravaÖ inÖnašeÖoseb-
noÖ inÖ svobodnoÖ sode-
lovanje.
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stvarem,Ö postajamÖ
odprtÖduhovnimÖpo-
budam,Ö kiÖ prihajajoÖ
odÖBoga:ÖpomnožimÖ
priÖ sebiÖ pogovorÖ
zÖ Ö Bogom,Ö obiskÖ sv.Ö
mašeÖmedÖ Ö tednom,Ö
žeÖ naÖ začetkuÖ postaÖ
stopimÖ vÖ spovedni-
co,Ö obiščemÖ kakegaÖ
bolnikaÖ aliÖ ostarele-
ga,Ö pomagamÖ domaÖ
aliÖkakiÖmladiÖdruži-
niÖzÖvečÖotroki,ÖdaÖra-
zbremenimÖstaršeÖ…

PraviÖ ciljÖ postaÖ
je,ÖdaÖbiÖpostaliÖboljÖ
svobodniÖ inÖ spreje-
mljiviÖ zaÖ BožjoÖ lučÖ
inÖ ljubezen.Ö TakoÖ
bomoÖ prosojniÖ inÖ
dobroÖ delovaliÖ naÖ
ljudiÖ sÖ katerimiÖ živi-
moÖskupaj.

NajÖboÖnašÖpost-
niÖ čas,Ö svetiÖ postniÖ
čas,ÖkiÖnasÖboÖprekoÖ
odpovediÖ inÖ križaÖ
pripeljalÖ vÖ vstajenj-
skoÖ razpoloženje,Ö kiÖ
jeÖ darÖ VstalegaÖ Zve-
ličarja.

Župnik Janez

VSEŽIVLJENJSKA KATEHEZA 
Pastirsko pismo za postni čas 2019 (1. del)

DragiÖ bratjeÖ inÖ
sestre,Ö prisrčenÖ po-
zdravÖvÖGospodu!

PostniÖčasÖjeÖpredÖ
namiÖinÖvašiÖškofjeÖže-
limoÖzÖvamiÖnadaljeva-
tiÖ poglabljanjeÖ krstneÖ
zavesti,Ö oÖ kateriÖ smoÖ
vamÖpisaliÖlani.ÖKrstÖjeÖ
zaÖvsakegaÖprviÖkorakÖ
njegovegaÖ vstajenjaÖ
inÖ ponudbaÖ novegaÖ
življenja.ÖPoÖnjemÖsmoÖ
poklicaniÖkÖmisijonskiÖ
dejavnosti,Ö daÖ biÖ biliÖ
tudiÖ drugiÖ deležniÖ sa-
dovÖsmrtiÖ inÖvstajenjaÖ
JezusaÖ KristusaÖ terÖ
zaživeliÖ izÖ teÖ podar-
jeneÖ novostiÖ življen-
ja.Ö VÖ duhuÖ krstnegaÖ
poslanstvaÖ želimoÖ
razmišljatiÖ oÖ vseživl-
jenjskiÖ katehezi,Ö sajÖ
vÖ skrivnostÖ novegaÖ
življenjaÖneÖbomoÖmo-
gliÖ nikoliÖ prodretiÖ doÖ
konca.Ö GlavniÖ katehetÖ
jeÖvednoÖKristusÖsam.Ö
DanesÖ smoÖ vÖ evange-
lijuÖ slišaliÖdelÖnjegoveÖ
edinstveneÖ kateheze,Ö
imenovaneÖ govorÖ naÖ
gori.Ö PotemÖ koÖ jeÖ zÖ
blagriÖ razodelÖ načinÖ
BožjegaÖ delovanjaÖ doÖ
človekaÖ (pretekloÖ ne-
deljo),Ö vÖ današnjemÖ

odlomkuÖ pokažeÖ naÖ
tiste,Ö kiÖ muÖ želijoÖ sle-
diti,Ö kerÖ soÖ doživeli,Ö
daÖsoÖbiliÖ ljubljeni,ÖkoÖ
soÖ biliÖ šeÖ sovražnikiÖ
(RimÖ 5,6–11).Ö NaÖ os-
noviÖ teÖ izkušnjeÖ jimÖ
naroča:Ö »LjubiteÖ svojeÖ
sovražnike!«Ö LjubiteÖ
jih,Ö delajteÖ jimÖ dob-
ro,Ö blagoslavljateÖ jihÖ
inÖ moliteÖ zanjeÖ (LkÖ
6,27–28.35).Ö VerjetnoÖ
seÖ strinjamo,Ö daÖ zaÖ
takšnoÖposlanstvoÖnis-
moÖ nikoliÖ dokončnoÖ
pripravljeniÖ inÖ potre-
bujemoÖvseživljenjskoÖ
usposabljanje.

NekateriÖ seÖ šeÖ
spominjate,Ö daÖ jeÖ ne-
kočÖobstajalÖkrščanskiÖ
naukÖ neÖ leÖ zaÖ otroke,Ö
ampakÖ jeÖ potekalÖ obÖ
nedeljahÖ popoldneÖ zaÖ
vseÖ vernike.Ö SÖ spre-
minjanjemÖživljenjskihÖ
navadÖ smoÖ toÖ opus-
tili,Ö nismoÖ paÖ uspeliÖ
uvestiÖ novihÖ rednihÖ
oblikÖ verskegaÖ pouče-
vanjaÖ odraslih.Ö KoÖ vÖ
CerkviÖnaÖSlovenskemÖ
govorimoÖ oÖ katehezi,Ö
pomislimoÖ leÖ naÖ os-
novnošolskiÖ verouk,Ö
kotÖ gaÖ izvajamoÖ poÖ
župnijah.ÖAÖ»kateheza«Ö
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pomeniÖ več.Ö BesedaÖ
izviraÖ izÖ grškeÖ besedeÖ
katehein,Ö karÖ pomeniÖ
»odmevati«,Ö »oznanja-
ti«,ÖpaÖtudiÖ»uvajati«ÖinÖ
»poučevati«.Ö ToÖ paÖ niÖ
omejenoÖleÖnaÖotroškoÖ
dobo,ÖampakÖ jeÖ trajnaÖ
potrebaÖtudiÖodraslegaÖ
kristjana,Ö sajÖ pomeniÖ
vednoÖ globljeÖ vsto-
panjeÖvÖskrivnostÖvza-
jemnegaÖ odnosaÖ medÖ
BogomÖ inÖ človekom.Ö
InÖvečinoÖ tehÖkorakovÖ
neÖ moreÖ storitiÖ otrok,Ö
ampakÖ šeleÖ odraselÖ
človek.

VÖ zadnjihÖ deset-
letjihÖsmoÖvÖCerkviÖnaÖ
SlovenskemÖ zgradiliÖ
primerneÖ učilnice,Ö
kjerÖ seÖ katehetiÖ inÖ
katehistinjeÖ poÖ svo-
jihÖ najboljšihÖ močehÖ
trudijoÖ oznanjevatiÖ
inÖ učiti.Ö OznanjevalciÖ
imamoÖ različneÖ učneÖ
pripomočke,Ö obÖ ka-
terihÖ seÖ trudimoÖ po-
sredovatiÖ znanjeÖ inÖ
verskoÖizkušnjoÖudele-
žencemÖnašihÖsrečanj.Ö
VednoÖboljÖpaÖseÖzave-
damo,Ö daÖ jeÖ katehezaÖ
»srečevanjeÖ odraslih,Ö
mladineÖ inÖ otrokÖ vÖ

določeniÖ katehetskiÖ
skupiniÖpodÖvodstvomÖ
katehetaÖ zÖ namenom,Ö
daÖ biÖ trajnoÖ rasliÖ vÖ
veri«.ÖSÖtemiÖbesedamiÖ
katehezoÖ opredeljujeÖ
novÖ SlovenskiÖ kate-
hetskiÖnačrt,ÖkiÖtemeljiÖ
naÖ katehumenatskemÖ
modeluÖ oznanjevanjaÖ
inÖ smoÖ gaÖ škofjeÖ predÖ
kratkimÖpotrdiliÖzaradiÖ
bistvenoÖ spremenje-
nihÖ razmer.Ö »KristjanÖ
seÖ neÖ rodi,Ö temvečÖ toÖ
postane,«Ö jeÖ znanÖ Ter-
tulijanovÖrek,ÖkiÖ seÖneÖ
nanašaÖleÖnaÖosnovno-
šolce,Ö ampakÖ tudiÖ naÖ
odrasle.ÖPostajatiÖved-
noÖboljÖkristjan,Öposta-
jatiÖvednoÖboljÖBožji,ÖjeÖ
doživljenjskaÖ naloga.Ö
TorejÖ smoÖ katehezeÖ
potrebniÖ vsiÖ neÖ gledeÖ
naÖ starost,Ö spol,Ö stanÖ
aliÖ poklic.Ö TudiÖ odra-
sliÖ moraÖ vednoÖ znovaÖ
srečatiÖ oznanjevalca,Ö
kiÖ muÖ sporočiÖ veseloÖ
vestÖ oÖ odrešenjuÖ vÖ
njegoviÖ noviÖ situaciji;Ö
daÖseÖznovaÖodloči,ÖaliÖ
boÖ KristusaÖ sprejelÖ zaÖ
svojegaÖodrešenikaÖaliÖ
paÖ boÖ iskalÖ odrešenjeÖ
zgoljÖ vÖ sebiÖ inÖ vÖ po-
nudbahÖ sveta.Ö VÖ temÖ

zasijeÖpraviÖnamenÖka-
teheze:ÖpomagatiÖkrist-
januÖ zoretiÖ vÖ zavestiÖ
njegoveÖ osnovneÖ živl-
jenjskeÖ odločitve,Ö daÖ
boÖvÖvsemÖiskalÖBožjoÖ
voljoÖ inÖ poÖ njejÖ živel.Ö
VseÖ doÖ »popolnegaÖ
človeka,Ö doÖ primerneÖ
doraslostiÖ vÖ Kristuso-
viÖ polnosti«Ö (EfÖ 4,13).Ö
NoviÖ katehetskiÖ na-
črtÖ takoÖ opredeljujeÖ
osnovneÖ katehetskeÖ
naloge:ÖpodpiranjeÖpo-
znavanjaÖ vere,Ö učenjeÖ
molitve,Ö vzgojaÖ vÖ li-
turgiji,Ö vzgojaÖ zaÖ ob-
čestvoÖ inÖ uvajanjeÖ vÖ
držoÖrazločevanja.ÖNe-
kajÖtakšneÖkatehezeÖjeÖ
žeÖnavzočeÖvÖrazličnihÖ
duhovnihÖ gibanjih,Ö
priÖ deluÖ zÖ odraslimi,Ö
vÖžupnijskihÖskupinahÖ
inÖmordaÖšeÖkje.ÖŠkofjeÖ
močnoÖ spodbujamoÖ
župnijskaÖ občestva,Ö
zlastiÖ župnijskeÖ pasto-
ralneÖsvete,ÖdaÖskupajÖ
iščejoÖvÖtejÖsmeriÖnoveÖ
možnostiÖinÖdaÖzaÖnjih-
ovoÖizvedboÖposkrbijoÖ
tudiÖ zaÖ usposobljeneÖ
katehisteÖ inÖ katehis-
tinje.Ö ZgledÖ praveÖ go-
rečnostiÖnamÖspetÖdajeÖ
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JezusÖ sam,Ö kiÖ seÖ kate-
heziÖneÖodpoveÖnitiÖpoÖ
vstajenju.Ö SpomnimoÖ
se,ÖdaÖstaÖseÖučencaÖnaÖ
potiÖvÖEmavs

pogovarjalaÖ oÖ
preteklihÖ dogodkihÖ
inÖoÖnjihÖgovorilaÖ tudiÖ
sÖ tujcem,Ö kiÖ seÖ jimaÖ
jeÖ pridružilÖ naÖ poti.Ö
PrisluhnilÖ jimaÖ jeÖ inÖ
pričelÖrazlagoÖtam,ÖkjerÖ
staÖbila.ÖDanesÖbiÖmor-
daÖrekliÖnaÖnjunemÖpo-
birmanskemÖ verskemÖ
nivoju.Ö PotrpežljivoÖ
jeÖ razlagalÖ inÖ »ogrevalÖ
srce«.Ö ČistoÖ naÖ koncu,Ö
koÖstaÖžeÖmislila,ÖdaÖjeÖ
vseÖpovedal,ÖjeÖsprejelÖ
njunoÖ vabiloÖ kÖ obeduÖ
inÖ obÖ lomljenjuÖkruhaÖ
staÖgaÖspoznala.ÖKoÖseÖ
jeÖdotaknilÖnjunihÖsrc,Ö
jimaÖ jeÖ izginilÖ izpredÖ
očiÖ inÖ onadvaÖ staÖ po-
stalaÖ oznanjevalcaÖ izÖ
izkustva.ÖŠlaÖ staÖnazajÖ
vÖ JeruzalemÖ inÖ pove-
dala,Ö kakoÖ staÖ srečalaÖ
VstalegaÖGospoda.ÖPo-
stalaÖstaÖkateheta.

PodobnoÖ najÖ
seÖ godiÖ priÖ katehezi.Ö
KatehetÖ oznanja,Ö karÖ
nosiÖ vÖ svojemÖ srcu,Ö
oznanjaÖsvojeÖizkustvoÖ
BožjeÖ navzočnostiÖ inÖ

svojeÖ odrešenostiÖ sre-
diÖ občestva.Ö OgrevaÖ
srca.Ö VabiÖ kÖ obredu.Ö
IščeÖ poti,Ö kakoÖ biÖ naÖ
najboljÖ prodorenÖ na-
činÖ razrahljalÖ zemljoÖ
srcaÖ zaÖ BožjoÖ besedo.Ö
BratjeÖ inÖ sestreÖ paÖ
poslušajo,Ö opazujejo,Ö
gledajoÖinÖpremišljuje-
jo,Ö iščejoÖ zgled,Ö iščejoÖ
avtentičnost.Ö KritičniÖ
so.Ö Tako,Ö kotÖ staÖ bilaÖ
kritičnaÖobaÖučenca.ÖAÖ
JezusÖjeÖtisti,ÖkiÖseÖjimaÖ
jeÖ pridružil,Ö niÖ čakal,Ö
daÖ biÖ prišlaÖ sama.Ö BilÖ
jeÖposlušalecÖinÖtisti,ÖkiÖ
jeÖ spregovoril.ÖVÖkate-
heziÖniÖdelitveÖnaÖ»mi«Ö
inÖ»vi«,ÖampakÖjeÖdogo-
dekÖ skupnosti.Ö NovaÖ
zavezaÖ nasÖ kličeÖ kÖ
osebniÖ odgovornosti.Ö
JezusÖjeÖnaÖvečerÖveli-
kegaÖ četrtkaÖ učencemÖ
umilÖnogeÖinÖsvojeÖde-
janje,ÖpoÖbesedahÖapo-
stolaÖ Janeza,Ö sklenilÖ zÖ
besedami:Ö »ZgledÖsemÖ
vamÖnamrečÖdal,ÖdaÖbiÖ
tudiÖviÖdelaliÖ tako,Öka-
korÖsemÖjazÖvamÖstoril.Ö
Resnično,Ö resnično,Ö
povemÖvam:ÖSlužabnikÖ
niÖ večjiÖ kakorÖ njegovÖ
gospodarÖ inÖ poslanecÖ
neÖ večjiÖ kakorÖ tisti,Ö kiÖ
gaÖ jeÖposlal.Ö /…/ÖKdorÖ

sprejmeÖ tistega,Ö kiÖ gaÖ
pošljem,Ö meneÖ sprej-
me;Ö kdorÖ paÖ meneÖ
sprejme,ÖsprejmeÖtiste-
ga,ÖkiÖmeÖjeÖposlal«Ö(JnÖ
13,15–16.20).

SÖ temÖ JezusovimÖ
zgledomÖ inÖ močnoÖ
spodbudo,Ö daÖ biÖ seÖ vÖ
vsehÖprebudilÖkatehet,Ö
daÖbiÖbiliÖkatehetiÖinÖneÖ
biÖleÖdelaliÖkotÖkateheti,Ö
seÖ danesÖ poslavljamoÖ
inÖvamÖpošiljamoÖsvojÖ
pastirskiÖblagoslov!

 Vaši škofje
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BožjoÖ ljubezen,Ö kdoÖ
namÖ jeÖ razlagalÖ BožjoÖ
besedo,Ö kakšenÖodnosÖ
doÖ molitveÖ smoÖ pre-
jeliÖ izÖ svojihÖ primar-
nihÖ družin,Ö kdoÖ namÖ
jeÖ posredovalÖ čutÖ zaÖ
sveto.Ö NatoÖ smoÖ seÖ vÖ
paruÖpogovarjali,Ö kakoÖ
kotÖstaršÖteÖštiriÖstebreÖ
evangelizacijeÖ posre-
dujemÖsvojimÖotrokom,Ö
kajÖ miÖ uspeva,Ö kajÖ biÖ
lahkoÖ spremenilÖ aliÖ
naÖ novoÖ vpeljal,Ö semÖ
doberÖ aliÖ slabÖ zgled.Ö
SestraÖ RebekaÖ jeÖ od-

NaÖ čudovitoÖ
zimskoÖ sobotoÖ smoÖ
seÖ staršiÖ DružinskegaÖ
veroukaÖ odpeljaliÖ vÖ
KanjiÖDol.ÖNaÖsončnemÖ
pobočjuÖÖJavornikaÖnasÖ
jeÖ vÖ domuÖ EdenÖ toploÖ
sprejelaÖsestraÖRebeka,Ö
kiÖ jeÖskrbnoÖposkrbelaÖ
zaÖ našoÖ dušoÖ inÖ telo.Ö
PripravilaÖ namÖ jeÖ zeloÖ
zanimivoÖ duhovnoÖ
obnovoÖoÖvzgojiÖzaÖro-
dovitnost.Ö KotÖ redov-
nicaÖ inÖ pedagoginjaÖ zÖ
dolgoletnimiÖ izkušnja-
miÖ jeÖ takojÖ vÖ začetkuÖ

DRUŽINSKI VEROUK – DUHOVNA OBNOVA V KANJEM DOLU

pridobilaÖ našeÖ polnoÖ
zanimanjeÖ sÖ proniclji-
voÖizjavo,ÖdaÖvÖSvetemÖ
pismuÖ lahkoÖ dobimoÖ
odgovoreÖnaÖvseÖvzgoj-
neÖ izziveÖ inÖprobleme.Ö
VÖ nadaljevanjuÖ smoÖ
razmišljaliÖ oÖ štirihÖ
stebrihÖ evangelizacije:Ö
(I)ÖprvoÖoznaniloÖ–ÖBogÖ
jeÖ ljubezen,Ö (II)Ö razla-
gaÖ BožjeÖ besede,Ö (III)Ö
spodbuda,Ö (IV)Ö čutÖ zaÖ
sveto.Ö PotemÖ paÖ smoÖ
biliÖ izzvani,Ö daÖ vsakÖ
samÖ priÖ sebiÖ razmisli,Ö
kdoÖ jeÖ namÖ oznanjalÖ
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ličnaÖ pripovedovalka,Ö
zeloÖ poduhovljenaÖ
sogovornica,ÖzatoÖjoÖjeÖ
biloÖprijetnoÖposlušati.Ö
DobiliÖ smoÖ resÖ velikoÖ
zanimivihÖ vzgojnihÖ
inÖ duhovnihÖ iztočnic.Ö
ZlatoÖ praviloÖ vÖ vzgojiÖ
jeÖslikovitoÖpredstavilaÖ
karÖzÖbesedamiÖnašegaÖ
blaženegaÖAntonaÖMar-
tinaÖ Slomška:Ö »ZgledÖ
odraslihÖ večÖ veljaÖ kotÖ
vsakaÖ pridiga.«Ö PoÖ
odličnemÖ kosilu,Ö smoÖ

seÖ šliÖ naužitÖ šeÖ son-
ca,Ö nadihatÖ svežegaÖ
zrakaÖ inÖ naužitÖ lepotÖ
BožjegaÖ stvarstva.Ö Po-
vzpeliÖ smoÖ seÖ naÖ vrhÖ
Javornika.Ö DuhovnoÖ
obnovoÖ smoÖ zaključiliÖ
sÖ sv.Ö mašo.Ö ObÖ krasniÖ
večerniÖ zarjiÖ smoÖ seÖ
polniÖ elanaÖ odpeljaliÖ
nazajÖvÖdolino,ÖvÖnašeÖ
domove,Ö novimÖ izzi-
vomÖnaprotiÖ...

Katja Venko

Vtisi udeležencev

Zelo lepo mi je 
bilo en cel dan deliti 
življenje z ljudmi, ki jih 
tedensko srečujem pri 
Družinskem verouku – 
skupno premišljevanje, 
pogovori, podelitev, 
izlet v naravo, obroki, 
maša ... Da je bilo vse 
to res bogato, povezo-
valno in domače, pa 
je bistveno prispevalo 
okolje, ki ga v Kanjem 
Dolu ustvarja s. Rebe-
ka. S svojo iskrenostjo, 
pristnostjo in gorečnost-
jo je v nas prebujala 
voljo in željo, da bi 
zares živeli svojo vero 
in v njej vzgajali svoje 
otroke. 

Mica

ObaÖ svaÖ zeloÖ
navdušena,Ö splohÖ nadÖ
katehezami,ÖkiÖsmoÖjihÖ
imeliÖÖsÖs.ÖRebeko.ÖNav-
dušenaÖ tudiÖ nadÖ lepo,Ö
umirjenoÖokolico.Ö

Tanja in Milan

Duhovna obnova 
v Kanjem Dolu je bila 
za naju čudovita izkuš-
nja. Bog nas je blagoslo-
vil s krasnimi ljudmi, 
lepim vremenom in s. 



FARNI LIST

7

Rebeko, ki nam je odpr-
la drugačen pogled na 
vzgojo in razumevanje 
svetega pisma. Skratka, 
duhovno bogat in doži-
vet dan. 

Magda in Gregor

NavdušenaÖ nadÖ
razmišljanjemÖ inÖ de-
lovanjemÖ s.Ö Rebeke.Ö
KakoÖ jeÖ življenjeÖ lahkoÖ
enostavno,ÖvendarÖsiÖgaÖ
samiÖ zakompliciramo.Ö
ŽelelaÖbi,ÖdaÖšeÖkdajÖpo-
novimo.Ö:)Ö

Andreja

Najbolj nama 
odzvanja vzpodbuda za 
vzgojo otrok, da bi otro-
ke vzgojila v osebe, ki 
bi ih drugi imeli radi, da 
se spoštovanje pokaže z 
uboganjem, poslušnost-
jo; da so otroci veliko 
več sposobni kot mis-
liva!Posvojila sva tudi 
vzpodbudo za nedelj-
ske zajtrke z branjem 
evangelija in razlago ter 
obnovila vrednost treh 
oltarjev: jedilne mize, 
zakonske postelje in ol-
tarja v cerkvi.Preživela 
sva zelo lep dan, všeč 
nama je bil začetni krog 
pogovora, kjer smo se 

predstavili in poveda-
li tri dobre lastnosti o 
sozakoncu. S tem smo 
drug drugega še bolj 
spoznali in se med 
sabo povezali v lepih 
stvareh. Rezultat cele-
ga dne pa je bila sveta 
maša, ki je bila zame 
prav posebno srečanje 
z Gospodom. Domov 
sva prišla hvaležna za 
Družinski verouk, za 
družine ki ga obiskuje-
mo ter za s Rebeko in 
njene vzpodbude. 

Metka in Lev

Vsakič,ÖkoÖseÖvra-
čavaÖ izÖ KanjegaÖ Dola,Ö
seÖ sprašujeva,Ö kakoÖ
sestriÖ RebekiÖ uspevaÖ
...ÖInÖvsakičÖpridevaÖdoÖ
tega,ÖdaÖjeÖhiša,ÖokolicaÖ
prepojenaÖ zÖ molitvijoÖ
otrok,Ö sestreÖ inÖ zaradiÖ
tegaÖ prepojenoÖ zÖ bla-
goslovom.ÖZeloÖhvalež-
noÖzrevaÖvÖÖdan,ÖkiÖsmoÖ
gaÖpreživeliÖskupaj.Ö

Damjana in Iztok

ServaÖ ordinemÖ inÖ
ordoÖservabitÖte.Ö

kpl Rafael
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MOJ CANKAR

VÖ gimnazijskihÖ
letihÖ nasÖ jeÖ spoštljiviÖ
profesorÖ slovenšči-
neÖ FrancÖ CapuderÖ
obÖ branjuÖ obvezne-
gaÖ berilaÖ HišaÖ MarijeÖ
pomočniceÖ opozorilÖ
naÖ branjeÖ Cankarja.Ö ZÖ
rahlimÖ namigom,Ö daÖ
jeÖ trebaÖCankarjaÖpazl-
jivoÖ brati.Ö VÖ pogovoruÖ
smoÖ šeleÖ razumeli,Ö daÖ
soÖ ''šolska''Ö berilaÖ več-
kratÖprevedenaÖvÖčasuÖ
primerniÖ miselnosti.Ö
PodobnoÖ opozoriloÖ jeÖ
biloÖ mogočeÖ razbratiÖ
tudiÖ obÖ poslušanjuÖ
profesorÖ Ziherla,Ö kiÖ jeÖ
študenteÖ opozarjalÖ naÖ
zloraboÖ popravljanjaÖ
originalnihÖ spisovÖ vÖ
prevodihÖKarlaÖMarxa.Ö
BeriteÖ vÖ originalu,Ö jeÖ
ponavljal.Ö

KotÖ praviÖ AlojzÖ
RebulaÖ (»Credo«,Ö str.Ö
32,ÖDružina,Ö10.ÖfebruarÖ
2019)ÖoÖzapisiÖoÖnašemÖ
največjemÖ pripovedni-
ku,Ö imaÖ ''dejanskoÖ so-
cialistÖvÖCankarjuÖpravÖ
tolikoÖ argumentovÖ zaÖ
svojaÖ stališča,Ö kolikorÖ
jihÖimaÖkristjanÖvÖistemÖ
CankarjuÖzaÖsvoja.ÖLah-
koÖ biÖ gaÖ imeliÖ zaÖ naj-
večjegaÖ krščanskegaÖ

pisatelja,ÖsevedaÖneÖpoÖ
bogoslužnihÖ vzorcih,Ö
ampakÖ poÖ duhuÖ evan-
gelija.''

IvanÖ Cankar,Ö či-
garÖ letoÖ jeÖ zaÖ nami,Ö jeÖ
ustvarjalec,ÖkiÖdaÖmisli-
tiÖvsem,ÖrazširjaÖ inÖpo-
vezujeÖčloveškost.ÖIgorÖ
GrdinaÖ(Čas,Ö105,Ö janu-
arÖ 2019)Ö genialnemuÖ
pisateljuÖpripisujeÖ tudiÖ
sposobnostÖ zaÖ dialogÖ
zÖ vsemiÖ inÖ vsakršnimiÖ
bralci.Ö

PoÖ premaloÖ pre-
branemÖ CankarjuÖ da-
nesÖdvomimÖoÖspornihÖ
razlagahÖ oÖ Cankarje-
vemÖmnenjuÖoÖdružini,Ö
njegoviÖ nevernosti,Ö
tudiÖ koÖ prebiramÖ stav-
keÖ kotÖ so:Ö ''LučÖ jeÖ inÖ
BogÖ je,Ö radostÖ inÖ živl-
jenje''.Ö UstvarjamÖ siÖ
svojeÖmnenjeÖoÖnašemÖ
soseduÖVrhničanu.ÖSta-
raÖmatiÖseÖgaÖjeÖspomin-
jalaÖtudiÖkotÖvečkratne-
gaÖ obiskovalcaÖ našegaÖ
kraja.Ö

RazmislekiÖ oÖ
njegovemÖ bivanjuÖ vÖ
SarajevuÖ priÖ bratuÖ
duhovnikuÖ inÖmaličen-
juÖ njegoveÖ človeškeÖ
iskrenostiÖ poÖ spreje-

PRAZNIK LURŠKE 
MATERE BOŽJE

VsakoÖ letoÖ 11.Ö
februarjaÖ katoličaniÖ
praznujemoÖ praznikÖ
LurškeÖMatereÖBožjeÖvÖ
spomin,ÖkoÖseÖ jeÖnaÖ taÖ
danÖ letaÖ 1858Ö vÖ bližiniÖ
franconskegaÖ mestaÖ
LurdÖDevicaÖMarijaÖpr-
vičÖprikazalaÖmladiÖšti-
rinajstletniÖ BernardkiÖ
Soubirous.Ö BožjaÖ MatiÖ
MarijaÖ datumaÖ zagoto-
voÖniÖizbralaÖnaključno,Ö
sajÖjeÖbiloÖtočnoÖčetrtoÖ
letoÖ poÖ razglasitviÖ ver-
skeÖresniceÖsÖstraniÖ ta-
kratnegaÖ papežaÖ Ö PijaÖ
IX.,Ö daÖ jeÖ bilaÖ MarijaÖ
spočetaÖbrezÖizvirnegaÖ
greha.Ö ToÖ verskoÖ res-
nicoÖ jeÖ potrdilaÖ tudiÖ
samaÖ MarijaÖ medÖ na-
daljnjimiÖ prikazovanjiÖ
mladiÖBernardki.

PraznikÖ LurškeÖ
MatereÖ BožjeÖ smoÖ slo-
vesnoÖ praznovaliÖ tudiÖ
vÖ župnijiÖ DolnjiÖ Loga-
tecÖsÖsvečanoÖvečernoÖ
svetoÖ mašo,Ö kiÖ seÖ jeÖ
končalaÖsÖprocesijoÖnaÖ
TrguÖ sv.Ö Nikolaja,Ö kjerÖ
jeÖvÖsojuÖsvečkÖsÖproce-
sijeÖ močnoÖ odmevalaÖ
enaÖ najlepšihÖ lurdskihÖ
pesmiÖ ZvonoviÖ zvoni-
jo.Ö
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manjuÖ zakramentovÖ
meÖ spravljaÖ vÖ dvomeÖ
oÖ vrednotenjuÖ Cankar-
jeveÖ genialnostiÖ aliÖ paÖ
izničujeÖ CankarjevoÖ
duhovnost.ÖNo,ÖsamÖpoÖ
vsem,ÖkarÖsemÖspoznalÖ
oÖ CankarjuÖ neÖ moremÖ
sprejetiÖmaličenjaÖCan-
karjeveÖ duhovneÖ veli-
čineÖ inÖ očitkovÖ malo-
daneÖzlaganosti,ÖkiÖmuÖ
joÖnekateriÖpripisujejo.Ö

ŠeÖ enÖ pomislekÖ
imam,ÖsvojoÖmaterÖnajÖ
biÖrazglašalÖzaÖboljÖkotÖ
neÖpošast.ÖČeÖbiÖ samoÖ
pomislilÖ naÖ Cankarja,Ö
kiÖbiÖnosilÖvÖsebiÖgnevÖ
inÖ sovraštvoÖ doÖ mate-
re,ÖneÖbiÖmogelÖsprejetiÖ
njegovihÖbesedÖoÖtrpe-
čemÖ pisanjuÖ sÖ krvjo,Ö
kotÖ jeÖ napisalÖ naÖ Rož-
niku.Ö

NajÖpaÖšeÖsamÖpo-
doživimÖzÖljudmiÖvÖčasuÖ
inÖ Öprostoru,ÖkoÖ jeÖnašÖ
CankarÖ živelÖ naÖ našiÖ
zemlji.ÖPreprostÖnjegovÖ
zapis,ÖkiÖneÖodražaÖve-
likihÖidejÖinÖrazmišljanjÖ
oÖ trpljenju,Ö zÖ naslo-
vomÖ ''NašÖ laz''ÖmeÖtudiÖ
povezujeÖ sÖ preprostoÖ
podoboÖ inÖ življenjem,Ö
kiÖ niÖ biloÖ drugačnoÖ
odÖ vsakdanjeÖ Cankar-

jeveÖ resničnostiÖ ljudiÖ
inÖ prostora.Ö PredÖ očiÖ
miÖ stopajoÖ preprostaÖ
potovanjaÖ CankarjeveÖ
matereÖzÖotrociÖvÖkraš-
kaÖ pobočjaÖ Raskovca,Ö
podobnoÖ kotÖ semÖ jihÖ
doživelÖ sÖ svojoÖ mater-
jo,Ö kiÖ semÖ jo,Ö neÖ sicerÖ
takrat,Ö ampakÖ vsaÖ letaÖ
kasnejeÖnadvseÖspošto-
valÖinÖcenil.Ö

ČepravÖ semÖ Can-
karjaÖ najprejeÖ spozna-
valÖkotÖobveznoÖšolskoÖ
berilo,Ö vendarÖ miÖ jeÖ
njegovaÖ ''SkodelicaÖ
kave''Ö inÖ opisÖ materi-
negaÖžalostnegaÖumikaÖ
izÖ CankarjeveÖ bližineÖ
pogostoÖ opomnilaÖ inÖ
vzgajalaÖ vestÖ ''neÖ storiÖ
tudiÖtiÖtega''.Ö

InÖ neÖ moremÖ siÖ
zamisliti,ÖdaÖbiÖCankarÖ
kotÖ genialniÖ mislecÖ inÖ
pisateljÖ neÖ spoštovalÖ
vsegaÖ tega,Ö karÖ muÖ jeÖ
zgaranaÖmati,ÖpodobnoÖ
kotÖ mojaÖ meniÖ vsadi-
laÖ vÖ njegovÖ človeškiÖ
jaz.Ö ZatoÖ jeÖ tudiÖ pisalÖ
inÖ zatoÖ miÖ ostajaÖ nad-
povprečenÖtudiÖdanes.

MiP

NAŠ KAPLAN 
RAFAEL

Rafael,Ö poljskiÖ
duhovnikÖ inÖ kaplanÖ vÖ
našiÖ fariÖ Sv.Ö NikolajaÖÖ
vÖ DolnjemÖ Logatcu,Ö
niÖ samoÖ odličenÖ du-
šobrižnik,Ö temvečÖ tudiÖ
navdušenÖ planinecÖ inÖ
hribovec,ÖzÖdušoÖinÖte-
lesomÖBožjiÖotrok.ÖMočÖ
zaÖ duhovniškiÖ poklicÖ
jemljeÖ vÖ BožjemÖ stvar-
stvuÖ inÖhribolazništvu,Ö
kiÖvsebujeÖvelikÖnapor,Ö
daÖ neÖ rečemÖ trpljenje,Ö
močÖ inÖ vztrajnost,Ö daÖ
dosežeÖ večnoÖ radostÖ
terÖ bližinoÖ Boga.Ö TakoÖ
seÖ naučiÖ modrostiÖ kr-
ščanskegaÖ življenja.Ö
TakaÖ jeÖ pačÖ tudiÖ mojaÖ
inÖ tvojaÖ potÖ življenjaÖ
naÖ temÖsvetu.ÖNAPOR,Ö
TRPLJENJE,Ö VZTRAJ-
NOSTÖ INÖ VEČNAÖ RA-
DOST!ÖToÖjeÖizkustvenaÖ
molitevÖvÖBogu.ÖNjemuÖ
seÖ lahkoÖ zahvaljujemoÖ
zaÖ vseÖ karÖ namÖ daje,Ö
tudiÖ žalost,Ö sajÖ veseljeÖ
inÖvečnaÖsrečaÖnasÖča-
kataÖvÖnebesih.

Rafaelu,Ö kiÖ jeÖ bilÖ
nedavnoÖ žeÖ tretjičÖ naÖ
Triglavu,Ö ŠpikuÖ itn.Ö
želimÖ varenÖ korakÖ vÖ
hribihÖ inÖ najÖ boÖ angelÖÖ
varuhÖvednoÖzÖnjim!

Slavko Ogrizek
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VPIS OTROK V MIKLAVŽEV VRTEC 
IN DAN ODPRTIH VRAT

SpoštovaniÖstarši,ÖdragiÖotroci!

VabimoÖvasÖkÖvpisuÖotrokÖvÖMiklavževÖvrtecÖzaÖvrtčevskoÖletoÖ2019/20

VpisÖotrokÖboÖpotekalÖdo 31. marca, 2019Öoz.ÖdoÖzapolnitveÖmest.ÖVlogoÖzaÖ
vpisÖlahkoÖpošljeteÖpoÖpošti,Öe-poštiÖaliÖpaÖseÖosebnoÖzglasiteÖpriÖvodjiÖvrtca.

HkratiÖpaÖvasÖvabimoÖnaÖDAN ODPRTIH VRAT,ÖkiÖboÖv četrtek, 7. 
marca od 9.00 do 11.00  in od 14.00 do 16.00 vÖprostorihÖMiklavže-

vegaÖvrtcaÖ(ŠolskaÖpotÖ1,ÖLogatec).ÖÖwww.miklavzev-vrtec.si

Odgovorili bomo na vaša vprašanja in vam predstavili potek dneva v 
vrtcu. Otroci boste lahko spoznali nove prijatelje, se igrali in ustvar-
jali. Na dan odprtih vrat ste vabljeni vsi, še posebej tisti, ki ste vpisali 
otroka v naš vrtec ali pa si to želite.  Za lažjo organizacijo vas pro-
simo, da svojo udeležbo na dnevu odprtih vrat sporočite na telefon-

sko številko: 01 7509-440, ali e-naslov: miklavz1994@gmail.com 

VÖpričakovanju,ÖdaÖseÖvidimo,ÖvasÖlepoÖpozdravljamo.

Pomočnica direktorja – strokovna vodja
Ljiljana Gomerčič, prof. 

 in vzgojiteljice Miklavževega vrtca 

VABILO

KotÖmožnostÖduhovneÖpripraveÖnaÖpostniÖčasÖboÖvÖnašiÖžupnijiÖ

IZ SOBOTE 9. MARCA NA NEDELJO 10. MARCA 
OD VEČERNE DO JUTRANJE SVETE MAŠE

celonočnoÖmolitvenoÖbdenjeÖpredÖNajsvetejšim.

PosamezneÖureÖmolitveÖbodoÖvodileÖskupine,ÖkiÖdelujejoÖvÖnašiÖ
župniji,ÖvsakÖpaÖjeÖpovabljen,ÖdaÖseÖkaterokoliÖuro,ÖčeÖjeÖnago-

vorjenÖpaÖsevedaÖlahkoÖvečÖur,ÖosebnoÖsrečaÖzÖGospodom.

NeÖzamuditeÖpriložnosti!Ö
PrisrčnoÖvabljeni
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

  UČNE TEŽAVE OTROK IN  
MLADOSTNIKOV TER NAČINI POMOČI 

v četrtek, 21. marca 2019, ob 19. uri Ö
vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

PredavalaÖbo Tanja Černe, prof. defektologije

VÖ osnovnihÖ inÖ srednjihÖ šolahÖ opažamoÖ porastÖ učnihÖ težav,Ö kiÖ soÖ lah-
koÖ pogojeneÖ zÖ nevropsihološkimiÖ inÖ nevrofiziološkimiÖ vzroki,Ö manjÖ osvoje-
nimiÖ učnimiÖ navadami,Ö visokimiÖ pričakovanjiÖ starševÖ aliÖ neustreznimÖ nači-
nomÖ poučevanja.Ö VÖ predavanjuÖ bomoÖ osvetliliÖ posamezneÖ vzroke,Ö predstaviliÖ
posamezneÖ skupineÖ učnihÖ težavÖ terÖ seÖ pogovoriliÖ oÖ splošnihÖ smernicahÖ pomoči.ÖÖÖ

Tanja Černe se vsakodnevno ukvarja z otroki in mladostniki s splošnimi in speci-
fičnimi učnimi težavami, vodi skupine za uspešno učenje, svetuje staršem in učiteljem 
ter jih izobražuje. Zaposlena je v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše 
Ljubljana. Pomembno se ji zdi, da kljub učnim težavam, razvijajo otroci in mladostniki 
svoja močna interesna področja ter se pripravljajo na odgovorno in neodvisno življenje 

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. marecÖ
svetovni molitveni 
dan žensk; 

3. marecÖ
8. nedelja med letom, 
sv. maša ob 8h in 10h; 
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

4. marecÖ
srečanje Karitas

6. marecÖ
pepelnična sreda 
(začetek posta)

7. marec 
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

8 marecÖ
križev pot

10. marecÖ
1. postna nedelja, 
sv. maša ob 8h in 10h; 
ob 14h križev pot; ob 
19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

11. marecÖ
srečanje ŽPS

14. marecÖ
ob 19.30 kateheze za 
mladino in odrasle

15. marec 
križev pot; duhovne 
vaje za prvoobhajance

17. marecÖ
2. postna nedelja 
(papeška nedelja); sv. 
maša ob 8h in 10h; 
ob 14h križev pot

19. marecÖ
sv. Jožef, Jezusov 
rednik, zavetnik 
slovenskih dežel 
(teden družine)

22. marecÖ
križev pot

24. marecÖ
3. postna nedelja, 
sv. maša ob 8h in 
10h – sveti krst; ob 
14h križev pot

25. marecÖ
Gospodovo oznanjenje

29. marecÖ
križev pot

31. marec 
4. postna nedelja, 
sv. maša ob 8h in 10h; 
ob 14h križev pot

KOLEDAR

MAREC 

2019


