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ÖÖ KRISTUS JE VSTAL

ÖÖ IZGUBLJENI SIN

ÖÖ VELIKONOČNE JEDI

ÖÖ PETER GROM

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 39, št. 3 
APRIL 2019

KRISTUS JE VSTAL!  
ZARES JE VSTAL!  
ALELUJA! ALELUJA!

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

neÖ inÖ trpljenje.Ö VÖ temÖ
duhuÖnamÖBožjaÖbese-
daÖšeÖposebnoÖpomagaÖ
zÖ besedamiÖ Sv.Ö Petra:Ö
»Bodite tega veseli, 
čeprav morate zdaj 
nekaj časa trpeti v raz-
nih preizkušnjah, da 
bo preizkušenost vaše 
vere veljala več kakor 
zlato, ki je minljivo, pa 
se v ognju preizkuša, 
vam v hvalo, slavo in 
čast, ko se bo razodel 
Jezus Kristus. Njega 
ljubite, čeprav ga niste 
videli. Verujete vanj, če-
prav ga zdaj ne vidite, 
veselite se v neizrekl-
jivem in poveličanem 
veselju, ko dosegate 
namen svoje vere, na-
mreč odrešitev duš.«Ö(1Ö
PtÖ1,6–9)

VelikonočnaÖ ne-
deljaÖ jeÖ danÖ zmageÖ
življenjaÖ nadÖ smrtjo,Ö
ljubezniÖ nadÖ sovra-
štvom,ÖupanjaÖnadÖdvo-
mom.ÖToÖjeÖdanÖzmageÖ
vstalegaÖ Jezusa,Ö »ki je 
uničil smrt in razsvetlil 
življenje in nepropadl-
jivost po evangeliju«Ö(2Ö
TimÖ 1,10).Ö VstaliÖ Kris-
tusÖ namÖ odpiraÖ novoÖ
pot,Ö vodiÖ nasÖ skoziÖ ži-
vljenjeÖ inÖ nasÖ usmerjaÖ
protiÖ večnosti.Ö KoÖ naÖ
tejÖ potiÖ iščemoÖ smiselÖ
življenja,Ö vztrajajmoÖ vÖ
dobrem,ÖsodelujmoÖpriÖ
oznanjanjuÖ evangelijaÖ
inÖ neÖ obupujemoÖ obÖ
trpljenju.Ö VedetiÖ mora-
mo,ÖdaÖnasÖsamÖKristusÖ
blagoslovlja,Ö kajtiÖ OnÖ
jeÖprviÖvzelÖ naseÖ našeÖ
težave,Ö stiske,Ö boleči-
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NosimoÖ torejÖ vÖ
srcihÖ radost,Ö upanjeÖ
inÖtrdnoÖveroÖvÖGos-
podovoÖ vstajenje!Ö
TeÖsveteÖželjeÖdelivaÖ
zÖ vami,Ö dragiÖ bratjeÖ
inÖ sestre,Ö naÖ veliko-
nočnoÖ nedeljo,Ö koÖ
skupajÖ praznujemoÖ
prehodÖizÖsmrtiÖvÖži-
vljenje,Ö svetoÖ pashoÖ
našegaÖzveličanja,ÖtoÖ
jeÖ KristusovoÖ vsta-
jenje.Ö

NajÖ radost,Ö sre-
ča,Ö ljubezenÖ inÖ pol-
nostÖ življenja,Ö kiÖ jihÖ
prinašaÖvelikonočnaÖ
milost,Ö napolnijoÖ
vašaÖ srcaÖ zaÖ vselej.Ö
InÖ najÖ vamÖ Marija,Ö
BožjaÖ porodnicaÖ inÖ
kraljicaÖ nebes,Ö vsakÖ
danÖ deliÖ milosti,Ö kiÖ
jihÖ potrebujeteÖ vÖ
življenju.Ö VseÖ vasÖ
prisrčnoÖ blagoslavl-
java.

Kaplan Rafael in 
župnik Janez

PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU: 
MISLI PAPEŽA FRANČIŠKA NA 4. 
POSTNO NEDELJO (LAETARE)

VÖ petnajstemÖ
poglavjuÖ LukovegaÖ
evangelijaÖ najdemoÖ
triÖ prilikeÖ usmiljenja:Ö
tistoÖoÖponovnoÖnajde-
niÖ ovciÖ (vv.Ö 4-7);Ö tistoÖ
oÖ ponovnoÖ najdenemÖ
kovancuÖ (vv.Ö 8-10);Ö inÖ
velikoÖprilikoÖoÖ izgubl-
jenemÖ sinu,Ö oziromaÖ
boljeÖ oÖ usmiljenemÖ
očetuÖ (vv.Ö 11-32).Ö Da-
nesÖbiÖbiloÖ lepo,ÖčeÖbiÖ
vsakdoÖ vzelÖ evangelij,Ö
toÖ 15.Ö poglavjeÖ Luko-
vegaÖevangelijaÖinÖpre-
bralÖtriÖprilike.

Danes,Ö vÖ okviruÖ
potiÖ postnegaÖ časa,Ö

namÖ evangelijÖ pred-
stavljaÖravnoÖtoÖprilikoÖ
oÖ usmiljenemÖ očetu,Ö
katereÖ protagonistÖ jeÖ
očeÖ zÖ dvemaÖ sinova.Ö
PripovedÖ namÖ dajeÖ
doumetiÖ nekatereÖ po-
tezeÖtegaÖočeta:Öje člo-
vek, ki je vedno pri-
pravljen odpustiti in 
ki upa proti vsakemu 
upanju.

PredvsemÖ jeÖ pre-
sunljivaÖ strpnostÖ tegaÖ
očeta,Ö koÖ seÖmlajšiÖ sinÖ
odločiÖ oditiÖ zdoma.Ö
LahkoÖ biÖ muÖ ugovar-
jal,Ö sajÖ jeÖ vedel,Ö daÖ šeÖ
niÖdovoljÖzrel,ÖdaÖ jeÖšeÖ
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mladÖfant.ÖAliÖpaÖbiÖpo-
iskalÖ odvetnikaÖ inÖ muÖ
neÖ biÖ dalÖ dediščine.Ö
AÖ namestoÖ tegaÖ muÖ
jeÖ dovolilÖ odpotovati,Ö
četudiÖ jeÖ predvidevalÖ
možnaÖ tveganja.Ö TakoÖ
BogÖ ravnaÖ zÖ nami:Ö
pušča nas svobodne, 
tudi, da se zmotimo;ÖkoÖ
nasÖ jeÖustvaril,ÖnamÖ jeÖ
namrečÖ dalÖ velikiÖ darÖ
svobode.ÖNaÖnasÖje,ÖdaÖ
gaÖdobroÖuporabljamo.Ö
VendarÖ paÖ jeÖ bilaÖ loči-
tevÖodÖsinaÖsamoÖfizič-
na.ÖOčeÖgaÖvednoÖnosiÖ
vÖ svojemÖ srcuÖ inÖ polnÖ
zaupanjaÖ pričakujeÖ
njegovoÖ vrnitev.Ö CestoÖ
opazujeÖ vÖ upanju,Ö daÖ
gaÖ boÖ zagledal.Ö InÖ ne-

kegaÖ dneÖ gaÖ jeÖ zaresÖ
zagledal,Ö koÖ jeÖ bilÖ šeÖ
daleč.Ö ToÖ pomeni,Ö daÖ
seÖ jeÖ taÖ očeÖ vsakÖ danÖ
povzpelÖ naÖ terasoÖ inÖ
gledal,ÖčeÖseÖnjegovÖsinÖ
vrača.Ö KoÖ gaÖ jeÖ videl,Ö
seÖmuÖjeÖzasmilil,ÖtekelÖ
muÖjeÖnaproti,ÖgaÖobjelÖ
inÖ gaÖ poljubil.Ö KolikoÖ
nežnosti!Ö TaÖ sinÖ gaÖ jeÖ
hudoÖ polomil.Ö TodaÖ
očeÖgaÖjeÖtakoÖsprejel.

OčetovaÖ držaÖ jeÖ
enakaÖtudiÖdoÖstarejše-
gaÖsina,ÖkiÖjeÖbilÖvednoÖ
doma,ÖaÖ jeÖ sedajÖogor-
čenÖinÖugovarja,ÖsajÖneÖ
razumeÖinÖseÖneÖstrinjaÖ
zÖ vsoÖ tistoÖ dobrotoÖ vÖ
odnosuÖ doÖ brata,Ö kiÖ
seÖ jeÖ zmotil.Ö OčeÖ greÖ

naprotiÖtudiÖtemuÖsinu.Ö
SpomniÖga,ÖdaÖstaÖbilaÖ
vednoÖ skupaj,Ö daÖ jimaÖ
jeÖvseÖskupno,ÖaÖdaÖ jeÖ
potrebnoÖ zÖ veseljemÖ
sprejetiÖ brata,Ö kiÖ seÖ jeÖ
končnoÖ vrnilÖ domov.Ö
ToÖ miÖ daÖ mislitiÖ gledeÖ
eneÖ stvari.Ö KoÖ seÖ ne-
kdoÖ počutiÖ grešnika,Ö
seÖ počutiÖ majhnega,Ö
umazanega.Ö DrugačeÖ
kotÖ tisti,Ö kiÖ seÖ počutiÖ
pravičnegaÖ inÖ meni,Ö
daÖdelaÖdobro.ÖOčeÖpaÖ
prideÖinÖiščeÖtudiÖte.ÖSajÖ
jeÖtudiÖtaÖdržaÖslaba,ÖjeÖ
napuhÖinÖjeÖodÖhudiča.Ö
OčeÖ pričakujeÖ tiste,Ö
kiÖ seÖ prepoznajoÖ kotÖ
grešnikeÖinÖgreÖterÖiščeÖ
tiste,ÖkiÖseÖpočutijoÖpra-
vične.ÖToÖjeÖnašÖOče.

V tej priliki 
lahko zaslutimo še 
tretjega sina.ÖTretjegaÖ
sina?Ö Kje?Ö SkritÖ je!Ö ToÖ
jeÖtisti,ÖkiÖniÖštelÖzaÖpri-
vilegijÖ»svojeÖenakostiÖzÖ
Očetom,ÖampakÖjeÖsamÖ
sebeÖ izpraznilÖ tako,Ö
daÖ jeÖ prevzelÖ podoboÖ
služabnika«Ö (FilÖ 2,6-7).Ö
»TaÖSin-SlužabnikÖjeÖJe-
zus,ÖjeÖrazširitevÖOčeto-
vihÖ rokÖ inÖ srca:Ö OnÖ jeÖ
sprejelÖ izgubljenegaÖ inÖ
umilÖnjegoveÖumazaneÖ
noge;Ö OnÖ jeÖ pripravilÖ
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gostijoÖ zaÖ praznovanjeÖ
odpuščanja.ÖOn,ÖJezus,Ö
nasÖ učiÖ bitiÖ 'usmiljeniÖ
kakorÖOče'.«

Lik očeta iz pri-
like razodeva srce 
Boga.Ö OnÖ jeÖ usmiljeniÖ
Oče,ÖkiÖnasÖljubiÖvÖJezu-
suÖ prekoÖ vsakeÖ mere;Ö
kiÖvedno,ÖvsakičÖkoÖseÖ
zmotimo,Ö čakaÖ našeÖ
spreobrnjenje;Ö priča-
kujeÖ našoÖ vrnitev,Ö koÖ
seÖodÖNjegaÖoddaljimoÖ
misleč,Ö daÖ zmoremoÖ
sami;ÖvednoÖjeÖpripravl-
jen,Ö daÖ zaÖ nasÖ odpreÖ
svojeÖ roke,Ö karkoliÖ seÖ
jeÖ zgodilo.Ö TakoÖ kakorÖ
očeÖ izÖ evangelijaÖ nasÖ

imaÖtudiÖBogÖšeÖnaprejÖ
zaÖ svojeÖ otroke,Ö kadarÖ
smoÖseÖizgubili,ÖinÖnamÖ
prihajaÖ naprotiÖ zÖ než-
nostjo,ÖkoÖseÖvrnemoÖkÖ
Njemu.ÖInÖnamÖgovoriÖzÖ
velikoÖ dobroto,Ö kadarÖ
seÖimamoÖzaÖpravične.Ö
Napake,Ö kiÖ jihÖ zagre-
šimo,Ö četudiÖ velike,Ö
neÖ odgrnejoÖ zvestobeÖ
njegoveÖ ljubezni.Ö VÖ
zakramentuÖ spraveÖ
lahkoÖ vednoÖ znovaÖ
nadaljujemo:Ö »On nas 
sprejme, povrne nam 
dostojanstvo svojih 
otrok. Reče nam: 'Poj-
di naprej. Bodi miren. 
Vstani, pojdi naprej.«

VÖtemÖčasu,ÖkiÖnasÖ
šeÖ ločiÖ odÖ velikeÖ noči,Ö
smoÖ poklicaniÖ poživitiÖ
notranjoÖpotÖspreobrn-
jenja.Ö Pustimo,Ö daÖ nasÖ
dosežeÖOčetovÖpogled,Ö
polnÖ ljubezni.Ö VrnimoÖ
seÖ kÖ NjemuÖ zÖ vsemÖ
srcem,Ö zavrnimoÖ vsakÖ
kompromisÖ zÖ grehom.Ö
DevicaÖ MarijaÖ paÖ najÖ
nasÖ spremljaÖ vseÖ doÖ
poživljajočegaÖ objemaÖ
zÖBožjimÖusmiljenjem.

Vir:Ö

www.vaticannews.va
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kovegaÖdela.ÖVÖzahodniÖ
civilizacijiÖ veljaÖ kruhÖ
zaÖ osnovnoÖ človeškoÖ
hrano.Ö KotÖ znamenjeÖ
življenjaÖ spominjaÖ naÖ
KristusoveÖ besedeÖ oÖ
zrnu,Ö kiÖ moraÖ vÖ ze-
mljiÖ umreti,Ö daÖ lahkoÖ
obrodiÖ sadÖ (prim.Ö JnÖ
12,24).ÖToÖzrnoÖjeÖKris-
tus,Ö kiÖ jeÖ moralÖ skoziÖ
trpljenjeÖinÖsmrt.ÖJezusÖ
jeÖvÖpuščaviÖkruhÖ tudiÖ
čudežnoÖ pomnožil.Ö VÖ
molitviÖ duhovnikÖ pro-
si,Ö daÖ biÖ vernikiÖ kruhÖ
uživaliÖ sÖ hvaležnostjoÖ

BlagoslovÖ jedilÖ jeÖ
obredÖ ljudskeÖ pobož-
nosti,Ö namenjenÖ zave-
danjuÖ BožjeÖ dobroteÖ
doÖ človeka,Ö daÖ biÖ taÖ
lažjeÖ začutilÖ BožjoÖ bli-
žinoÖ inÖ navzočnostÖ vÖ
vsakdanjemÖ življenju.Ö
PrekoÖ zunanjihÖ zna-
menjÖ prebujaÖ miselÖ inÖ
hvaležnostÖ zaÖ milosti,Ö
kiÖ izhajajoÖ izÖ velikeÖ
noči,Ö inÖ nasÖ opozarjaÖ
naÖ BožjoÖ bližino.Ö VÖ
našihÖ krajihÖ blagoslovÖ
jediÖ potekaÖ naÖ velikoÖ
soboto,Ö navadnoÖ priÖ
samostojnemÖ bo-
goslužnemÖ opraviluÖ
(vÖ cerkvi,Ö Ö kapelah,Ö
vendarÖtudiÖpriÖkrižih,Ö
zunanjihÖ kapelicahÖ
inÖpodobno),ÖaliÖmedÖ
češčenjemÖ priÖ Bož-
jemÖgrobu.

Velikonoč-
naÖ jedilaÖ vÖ družiniÖ
ustvarjajoÖ BožjiÖ pros-
tor,Ö okoljeÖ inÖ soÖ naÖ
nekiÖ načinÖ podobaÖ
velikonočneÖ večerje,Ö
kiÖ joÖ jeÖJezusÖobhajalÖ
sÖ svojimiÖ učenci,Ö po-
sebnoÖ paÖ tudiÖ maše,Ö
evharistije,Ö veliko-
nočneÖpasheÖaliÖgosti-
je,ÖnaÖkateroÖsmoÖvsiÖ
povabljeni.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

BlagoslovÖ seÖ za-
čneÖ zÖ besednimÖ bo-
goslužjem,ÖkiÖmuÖslediÖ
nagovorÖ inÖ prošnjeÖ zaÖ
vseÖpotrebe.ÖNatoÖjeÖnaÖ
vrstiÖblagoslovÖjedil,ÖkiÖ
soÖ hkratiÖ znamenjaÖ zÖ
globljoÖvsebinoÖinÖsim-
boliko.Ö TukajÖ jeÖ nekajÖ
napotil,Ö kiÖ namÖ bodoÖ
vÖpomočÖzaÖlažjeÖrazu-
mevanjeÖtehÖvelikonoč-
nihÖznamenj.

KruhÖ (tudiÖ
potica)Ö jeÖ znamenjeÖ
BožjeÖdobroteÖinÖčlove-
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inÖgaÖvÖobhajiluÖspoštl-
jivoÖ prejemali.Ö PoticaÖ
posebejÖ paÖ spominjaÖ
tudiÖnaÖkronoÖinÖjeÖkotÖ
takaÖ lahkoÖ tudiÖ podo-
boÖvstalegaÖKristusaÖinÖ
njegovegaÖkraljevstva.

MesoÖ (priÖ
nasÖ zvečineÖ vÖ oblikiÖ
kuhaneÖ šunke)Ö jeÖ po-
dobaÖ JezusaÖ Kristusa,Ö
pravegaÖ velikonočne-
gaÖ Jagnjeta,Ö kiÖ jeÖ biloÖ
darovanoÖ zaÖ našeÖ gre-
he.Ö SpominjaÖ tudiÖ naÖ
velikonočnoÖ jagnje,Ö kiÖ
soÖ gaÖ IzraelciÖ uživaliÖ

vÖspominÖnaÖrešitevÖ izÖ
egiptovskeÖsužnosti.ÖVÖ

KÖ blagoslovuÖ ver-
nikiÖ prinesejoÖ petÖ rde-

čihÖ pirhov.Ö KotÖ

dokazujejoÖ arheološkiÖ
ostanki,Ö jeÖ poslikavaÖ
jajcÖznanaÖžeÖizÖprazgo-
dovine.ÖDomnevnoÖnajÖ
biÖ toÖ znamenjeÖ upo-
rabljaliÖžeÖprviÖkristjaniÖ
vÖ Mezopotamiji,Ö nava-
daÖ paÖ najÖ biÖ seÖ prekÖ
pravoslavnegaÖ krščan-
stvaÖ kasnejeÖ razširilaÖ
tudiÖ naÖ katoliškeÖ de-
žele.ÖNaÖeniÖstraniÖpirhiÖ

simbolizirajoÖ petÖ Jezu-
sovihÖ ranÖ oziroma,Ö čeÖ
soÖpobarvaniÖnaÖrdeče,Ö
tudiÖ kapljeÖ JezusoveÖ
krvi,ÖnaÖdrugiÖstraniÖpaÖ
soÖ tudiÖ podobaÖ grobaÖ
inÖ simbolÖ vstajenja.Ö VÖ
jajcuÖseÖnamrečÖskrivaÖ
življenje,Ö kiÖ obÖ dolo-
čenihÖ pogojihÖ zdrobiÖ
lupinoÖinÖprideÖnaÖdan.Ö
LupinaÖjeÖpodobaÖskal,Ö
kiÖsoÖzapiraleÖKristusovÖ
grob,ÖaÖjihÖjeÖKristusÖobÖ
vstajenjuÖodvalil.

KorenineÖ

hrenaÖ spominjajoÖ
naÖ triÖ žeblje,Ö sÖ
katerimiÖ jeÖ biloÖ
JezusovoÖ teloÖ pribitoÖ
naÖ križ.Ö KoÖ okušamoÖ
njegovoÖ ostrino,Ö seÖ
spominjamo,Ö daÖ jeÖ
KristusovoÖ trpljenjeÖ
cenaÖnašegaÖodrešenja.Ö
GrenkobaÖnasÖspominjaÖ
naÖ KristusovoÖ žejoÖ naÖ
križu,Ö kiÖ niÖ bilaÖ samoÖ
telesnaÖ žeja,Ö ampakÖ
predvsemÖ žejaÖ poÖ
človeškiÖinÖBožjiÖbližini.

Prirejeno po 
www.katoliska-

-cerkev.si/
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NAŠE DELO

SodelavkeÖ KARI-
TASÖugotavljamo,ÖdaÖseÖ
zÖvsakimÖletomÖboljÖsta-
ramo.Ö ZatoÖ potrebuje-
moÖnovih,ÖmlajšihÖmoči.Ö
DobrodošliÖvsi,ÖkiÖvasÖtoÖ
deloÖ veseli.Ö Verjemite,Ö
daÖseÖbomoÖimeliÖlepo.

AÖ kljubÖ temuÖ smoÖ
letoÖ pričeliÖ delovno.Ö
ObiskaliÖsmoÖgospoÖPav-
lo,ÖkiÖjeÖpraznovalaÖčas-
titljivihÖ100Ölet.ÖObÖpijačiÖ
inÖ hraniÖ smoÖ seÖ veseloÖ
pogovarjaliÖ sproščenoÖ
inÖtudiÖpoučno.ÖVprašaliÖ
smoÖjoÖzaÖreceptÖzaÖtakoÖ
visokoÖstarost.ÖPravi,ÖdaÖ
neÖ prevečÖ jestiÖ neÖ piti,Ö
delatiÖ inÖpreizkušnje,ÖkiÖ
jihÖ pošiljaÖ Bog,Ö paÖ volj-
noÖsprejeti.

PotemÖ smoÖ zadnjiÖ
ponedeljekÖ vÖ mesecuÖ
januarjuÖ imeliÖ mašoÖ
zaÖ vseÖ lanskeÖ pokojne.Ö
BiloÖ jihÖ jeÖ karÖ veliko,Ö vÖ
domuÖ MarijeÖ inÖ MarteÖ
paÖsoÖsvojceÖumrlihÖtudiÖ
pogostiliÖ inÖ jimÖ daliÖ vÖ
spominÖ cd-jeÖ sÖ slikamiÖ
pokojnih.

UdeležujemoÖ seÖ
tudiÖ raznihÖ sestankov,Ö
predavanj,Ö kerÖ seÖ tudiÖ
priÖ KARITASÖ kajÖ spre-
meni.

VÖpreteklemÖme-
secuÖ smoÖ pripraviliÖ
koncert,ÖkiÖ jeÖbilÖ zeloÖ
dobroÖobiskan.ÖHvalaÖ
vsemÖ podpornikom,Ö
kiÖsteÖkupiliÖvstopnicoÖ
aliÖdarovaliÖdar.ÖPred-
vsemÖ hvalaÖ gospoduÖ
Pucu,Ö daÖ jeÖ našelÖ
gospodaÖ izÖ Primor-
ske,ÖkiÖjeÖdobrodušnoÖ
darovalÖ pršutÖ inÖ sala-
me,Ö pršutÖ paÖ jeÖ tudiÖ
razrezalÖ poÖ koncertuÖ
vÖ predverjuÖ dvorane.Ö
TudiÖ temuÖ gospoduÖ
iskrenaÖhvala.

TrenutnoÖ jeÖ bilaÖ
aktivnaÖ tudiÖ skupinaÖ
zaÖ izdelavoÖ voščilnic,Ö
kiÖ seÖ jeÖ sestalaÖ vÖ pe-
tekÖ 22.Ö februarja.Ö VÖ
pomočÖ soÖ prišliÖ tudiÖ
nekateriÖ staršiÖ inÖ nji-
hoviÖotroci,ÖkiÖobisku-
jejoÖdružinskiÖverouk.Ö
BližajoÖseÖvelikonočniÖ
prazniki,Ö soÖ paÖ tudiÖ
našiÖfarani,ÖkiÖpraznu-
jejoÖvisokeÖjubileje.

ZeloÖsmoÖhvalež-
niÖ zaÖ vseÖ molitve,Ö kiÖ
namÖjihÖnamenite,ÖsajÖ
lahkoÖ leÖ sÖ pomočjoÖ
BogaÖ priÖ tejÖ starostiÖ
šeÖ kajÖ dobregaÖ nare-
dimo.

PohvaliliÖ biÖ tudiÖ
zaposleneÖ vÖ domu,Ö
predvsemÖ kuharskoÖ
osebje,ÖkiÖsoÖnamÖved-
noÖ naÖ voljo,Ö neÖ samoÖ
nam,Ö ampakÖ tudiÖ os-
talimÖ posameznikom.Ö
NaÖkoncuÖpaÖizrekamoÖ
voščiloÖvsemÖfaranom,Ö
vsem,ÖkiÖmolijoÖzaÖnasÖ
inÖ vsem,Ö kiÖ skritoÖ da-
rujeteÖ zaÖ KARITAS.Ö
PosebnoÖ voščimoÖ
gospoduÖ župnikuÖ terÖ
kaplanuÖRafaelu.

ŽelimoÖ vsemÖ ve-
likoÖ duhovnihÖ milostiÖ
vÖ preostalemÖ svetemÖ
postnemÖčasuÖinÖhkratiÖ
tudiÖvoščimoÖveseloÖinÖ
duhovnoÖ poglobljenoÖ
velikoÖnoč!

Župnijska skupina 
KARITAS



8

FARNI LIST

Ja,ÖtudiÖprijateljÖPeterÖ
biÖdejal:ÖkakoÖlepoÖjeÖbilo,Ö
daÖnasÖjeÖživljenjeÖzdruži-
loÖvÖvsemÖ lepem,ÖkarÖpo-
nujaÖpesem.

TudiÖ PetroveÖ staršeÖ
jeÖočaralaÖpesem.ÖInÖpravÖ
izÖtisteÖočaranostiÖseÖjeÖbilÖ
porodilÖpredÖ84ÖletiÖPeter,Ö
obdarjenÖsÖtalenti,ÖizÖkate-
rihÖ niÖ manjkaloÖ srčnosti,Ö
kiÖ jeÖ porajalaÖ raznotereÖ
čute:Ö

•Ö takoÖčutÖzaÖgovoricoÖlesa,ÖkiÖgaÖjeÖkotÖdalečÖnaokoliÖslovitiÖ
mizarskiÖmojsterÖplemenitilÖšeÖposebejÖspričoÖsrečanjÖ
sÖslikarjemÖLojzetomÖPerkom,ÖkiÖjeÖosveščalÖmojstruÖ
PetruÖmeroÖzaÖpoglobljenoÖpoklicnoÖestetičnost;ÖÖÖÖ

•Ö daljeÖčutÖzaÖgovoricoÖgledališča,ÖkjerÖjeÖPeterÖ
odigralÖvečÖodmevnihÖvlog,ÖmedÖtemiÖtudiÖnaslovnoÖ
vlogoÖHlestakovaÖvÖGogoljevemÖRevizorju;Ö

•Ö inÖšeÖposebejÖčutÖzaÖgovoricoÖglasbe,ÖkiÖseÖjiÖjeÖposvečalÖ
kotÖgodbenik,ÖkotÖzborovskiÖinÖsolističniÖpevec.

PETRU GROMU 
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InÖčutÖzaÖpresežnoÖ
govoricoÖ lesaÖ inÖ petjaÖ
jeÖskupajÖzÖnjemuÖljuboÖ
soprogoÖ IrenoÖ podarilÖ
tudiÖ obemaÖ sinovomaÖ
LovruÖinÖAndreju.ÖTakoÖ
seÖčutÖzaÖgovoricoÖlesaÖ
inÖ petjaÖ prenašaÖ kotÖ
žlahtnoÖ izročiloÖ nadal-
jnjimÖrodovom.Ö

Navsezadnje,Ö Pet-
raÖjeÖvÖjavnostiÖnajboljÖ
zaznamovaloÖ pevstvo.Ö
KulturiÖ petjaÖ seÖ jeÖ bilÖ
zapisalÖodÖmalegaÖinÖjiÖ
ostalÖzvestÖdoÖrobaÖsvo-
jihÖ življenjskihÖ močiÖ
–Ö začenšiÖ sÖ petjemÖ vÖ
otroškemÖ zboru,Ö prekÖ
mladinskegaÖ petja,Ö paÖ
petjaÖ vÖ cerkvenemÖ inÖ
prosvetnemÖ zboru.Ö
PetrovÖ dramatičniÖ te-
norÖ seÖ jeÖ preizkusilÖ
tudiÖ vÖ pomembnihÖ sa-
mospevih.Ö

NadÖ40Ö letÖ jeÖsvojÖ
iskriviÖ inÖ zanesljiviÖ

tenorÖ posvečalÖ Logaš-
kemuÖ oktetu,Ö kiÖ gaÖ jeÖ
zÖ JanezomÖ GostišemÖ
soustanovil,Ö muÖ pred-
sedovalÖ inÖ vÖ njemÖ
prepelÖ tudiÖ premnogeÖ
solističneÖparte.ÖSÖsvo-
jimÖ bogatoÖ obarvanimÖ
glasomÖ jeÖ dajalÖ oktetuÖ
svojstvenoÖ prepoznav-
nost;Ö dejaliÖ smo,Ö daÖ
brezÖ PetrovegaÖ zvokaÖ
biÖ neÖ biloÖ LogaškegaÖ
okteta,Ö kiÖ jeÖ bilÖ tudiÖ
spričoÖ sodelovanjaÖ sÖ
TomažemÖ TozonomÖ
cenjenÖ domaÖ inÖ dalečÖ
poÖsvetu.

IzvrstniÖ zapisiÖ
posnetihÖ skladbÖ naÖ
ploščahÖ inÖ zgoščen-
kahÖ logaškeÖ osmericeÖ
bodoÖ šeÖ poznimÖ rodo-
vomÖpričaliÖoÖ glasovniÖ
izraznosti,ÖkiÖjoÖjeÖzmo-
gelÖ samoÖ Peter.Ö InÖ zaÖ
ustvarjalnoÖ zvestoboÖ
pevskiÖ kulturiÖ jeÖ PeterÖ

prejelÖGallusovoÖodlič-
jeÖ inÖ FebruarskoÖ pri-
znanjeÖ zaÖ življenjskoÖ
delo.Ö

ObÖdnevuÖslovesaÖ
seÖ dogodiloÖ prvič,Ö daÖÖ
jeÖ LogaškiÖ oktetÖ zapelÖ
brezÖPetra,ÖprvičÖ seÖ jeÖ
primerilo,ÖdaÖPeterÖniÖzÖ
oktetomÖ zapelÖ Lastov-
kiÖvÖslovo,ÖnjemuÖtakoÖ
ljubeÖ pesmi.Ö JeÖ paÖ Pe-
terÖ–ÖtamkajÖizzaÖsvetneÖ
obzorniceÖ –Ö prisluhnilÖ
svojimÖ pevskimÖ sopot-
nikomÖ izÖ okteta,Ö kiÖ soÖ
muÖ pravÖ toÖ pesemÖ za-
peliÖvÖslovo.

ObÖuriÖslovesaÖpaÖ
jeÖvzniknilaÖželja,ÖdaÖbiÖ
PeterÖvÖvečnemÖpokojuÖ
izsanjalÖšeÖvseÖneizpeteÖ
pesmi,Ö medÖ njimiÖ tudiÖ
šeÖneizpetoÖhozano.

Marcel Štefančič

OB URI SLOVESA 
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CELONOČNO BDENJE

Odzvala sem se 
na povabilo k celo-
nočnemu bdenju ob 
Najsvetejšem.

Že na poti do 
cerkve sem začutila 
neko veselje in mir. Bilo 
je ob 2h ponoči. Zelo mi 
je bilo všeč, ko smo bra-
li sveto pismo. Ob knjigi 
Razodetje sem razmišl-
jala o današnjem času 
in o tem, kako je po-
trebno veliko moliti za 
družine in za svetost 

življenja od spočetja do 
naravne smrti. Zver, ki 
jo omenja ta knjiga ,ju 
namreč močno napada.

Marinka

Tisto noč sem se 
odločila, da bom vstala 
ob 2h ponoči in šla k 
celonočnemu bdenju 
ob Najsvetejšem. Pre-
den sem okrog polnoči 
zaspala, sem si rekla: 
»Nič si ne bom pripra-

vila bujenja. Če me Bog 
želi imeti pri sebi, me 
bo že zbudil«. In očit-
no Mu je bilo do tega, 
da bi bila to noč nekaj 
časa ob Njem, saj sem 
se (me je) zbudila toč-
no ob 2h.  Z odejo pod 
roko sem stopala po 
tihi ulici, mimo blokov, 
hiš. Mislila sem si, kaj 
mi je treba sredi noči 
iz tople postelje v hlad-
no cerkev. Ali ima to 
res kakšen smisel? Ob 
tem razmišljanju sem 
odprla vrata cerkve in 
zaslišala glas: »Jaz sem 
Alfa in Omega, začetek 
in konec. Žejnemu bom 
dal zastonj od izvirka 
žive vode …« Pogledala 
sem proti monštranci, v 
kateri se je svetila hosti-
ja, živi, Prvi in Posled-
nji! O Gospod, kako si 
dober, kako hitro si mi 
z besedo iz Razodetja 
odgovoril na moje dvo-
me. Hvala, da sem ime-
la priložnost biti nekaj 
ur s Teboj. Izročala sem 
ti vse ljudi našega mes-
ta, duhovnike, mlade in 
družine, še posebej tis-
te, ki so v preizkušnjah, 
trpljenju in brezsmisel-
nosti. Lepo je bilo! Do-
ber uvod v postni čas.

Sonja
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

  MLADI ZA MLADE:   
OD INDIVIDUALIZMA DO SKUPNOSTI

v četrtek, 11. marca 2019, ob 20. uri Ö
vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

GostjeÖvečeraÖbodoÖHelena Nagode, Veronika Brand,  
Matevž Mehle inÖdrugiÖmladi

NekateriÖ temeljniÖ izziviÖ priÖ deluÖ sÖ sodobnoÖ mladinoÖ soÖ pasivnost,Ö apatičnost,Ö
nezainteresiranostÖterÖodtujenost,ÖhÖkateriÖvÖvelikiÖmeriÖprispevaÖpretiranaÖinÖnepra-
vilnaÖuporabaÖsodobnihÖsocialnihÖomrežij.ÖDogodekÖboÖposkušalÖspodbuditiÖmladeÖ
udeleženceÖkÖvečjiÖdružbeniÖangažiranostiÖtakoÖznotrajÖobčineÖLogatec,ÖkotÖtudiÖširše.Ö
UdeleženkiÖSvetovnegaÖdnevaÖmladih,ÖdomačinkiÖHelenaÖNagodeÖinÖVeronikaÖBrand,Ö
bostaÖpodeliliÖizkušnjoÖsrečanjaÖvÖPanamiÖjanuarjaÖ2019,ÖkjerÖseÖjeÖzbraloÖokoliÖ200.000Ö
mladih.Ö GostÖ večeraÖ boÖ tudiÖ MatevžÖ Mehle,Ö direktorÖ KatoliškeÖ mladine*Ö (ZavodÖ zaÖ
vzgojo,Översko,ÖkulturnoÖinÖizobraževalnoÖdejavnostÖmladih),ÖkiÖboÖrazkril,ÖkakoÖpre-
rastiÖ usmerjenostÖ vÖ egoističnoÖ zaprtostÖ vase,Ö kakoÖ seÖ medgeneracijskoÖ povezatiÖ inÖ
delovatiÖvÖdobroÖmladih.ÖBistvenoÖje,ÖdaÖpriÖtemÖneÖspregledamoÖposameznikov,ÖzlastiÖ
tistih,ÖkiÖnajboljÖkričijoÖpoÖpozornostiÖinÖsprejemanju.ÖVečerÖboÖpovabilÖvÖrazmišljanjeÖ
oÖposlanstvuÖlokalneÖskupnostiÖinÖmladinskihÖorganizacijÖpriÖrazreševanjuÖvprašanjaÖ

mladihÖ–ÖkajÖinÖnaÖkakšenÖnačinÖnareditiÖprebojÖskupajÖzÖmladimiÖvÖkoristÖmladih.

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:Ö500 kos
SpletniÖnaslov:Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
PrispevkeÖpošljiteÖnaÖnaslov:Öfarni.list.logatec@gmail.comÖdoÖ15.ÖvÖmesecu.

1. april
srečanjeÖKaritasÖ

5. april
križevÖpot

6. april
spovedovanje

7. april
5. POSTNA nedelja,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8hÖinÖ10h;Ö
obÖ14hÖkriževÖpot

8. april
srečanjeÖŽPS

12. april
križevÖpot

13. april
spovedovanjeÖpredÖ
velikoÖnočjo

14. april
6. POSTNA nedeljaÖ
–ÖcvetnaÖnedelja,Ösv.Ö
mašaÖobÖ8hÖinÖ10h;ÖÖ
obÖ14hÖkriževÖpot

15. april
pripravaÖnaÖsvetiÖkrst

18. april
VELIKI ČETRTEK 

19. april
VELIKI PETEKÖ–ÖÖ
strogiÖpost

20. april
VELIKA SOBOTA

21. april
VELIKA NOČÖ–ÖÖ
priÖsv.ÖmašahÖofer

22. april
VELIKONOČNI  
PONEDELJEK

27. april
spovedovanje

28. april
2. VELIKONOČNA 
nedelja –ÖbelaÖnede-
lja,ÖnedeljaÖBožjegaÖ
usmiljenja,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8hÖinÖ10h,Ösv.Ökrst

KOLEDAR

APRIL 
 
2019


