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ÖÖ ZAČETEK ŠOLE

ÖÖ VEROUK

ÖÖ FARNI DAN

ÖÖ ALOJZIJ GROZDE 

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 39, št. 6 
SEPTEMBER 2019

ALI STE POSTAVILI BOGA 
V SVOJE NAČRTE ZA NOVO 
ŠOLSKO LETO 2019–2020?

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

«Iščem 
 Boga«Ö

ZačetekÖ šolskegaÖ
letaÖ jeÖ priložnost,Ö daÖ
naredimoÖ okvirneÖ inÖ
podrobneÖ načrteÖ zaÖ
celoÖ leto.Ö KolikoÖ siÖ vÖ
tehÖ našihÖ načrtihÖ vza-
memoÖ časaÖ zaÖ Boga?Ö
Upam,Ö daÖ boÖ vsajÖ ne-
deljskaÖ svetaÖ mašaÖ vÖ
tedenskemÖ načrtuÖ do-
godek,Ö obÖ kateremÖ seÖ
boÖ odvijaloÖ življenjeÖ
vsakegaÖ našegaÖ faranaÖ
bodisiÖ otroka,Ö mlade-
ga,Ö aliÖ celihÖ družinÖ inÖ
starejšihÖ župljanov.Ö
SpodajÖ lahkoÖ prebere-
teÖ duhovnoÖ misel,Ö kiÖ
najÖbiÖnasÖvseÖspodbu-
dilaÖ kÖ duhovnemuÖ inÖ
verskemuÖživljenju:Ö

»MladeničÖ jeÖ sto-
pilÖkÖstaršemÖinÖjimÖre-
kel:Ö'IščemÖBoga!'ÖStaršiÖ
soÖbiliÖzeloÖveseli,ÖsajÖjeÖ
bilÖ njihovÖ pubertetnikÖ
zeloÖ uporniški.Ö BržÖ soÖ
muÖ preskrbeliÖ dobroÖ
verskoÖknjigoÖinÖmuÖjoÖ
daliÖvÖroke.ÖVendarÖmla-
deničÖniÖbilÖzadovoljen.Ö
MladeničÖ jeÖ stopilÖ doÖ
duhovnikaÖinÖmuÖrekel:Ö

Ö
GospodÖ župnikÖ jeÖ od-
govorilÖ sÖ pridigo,Ö kiÖ joÖ
jeÖ mladeničÖ potrpežlji-
voÖ poslušal.Ö PoÖ koncuÖ
pridigeÖ seÖ jeÖ mlade-
ničÖ žalostenÖ napotilÖ kÖ
škofu.Ö 'IščemÖ Boga,'Ö jeÖ
rekelÖ škofu.Ö GospodÖ
škofÖ jeÖ pravkarÖ končalÖ
pastirskoÖ pismo.Ö Pre-
bralÖ gaÖ je.Ö MladeničÖ
jeÖ prijaznoÖ poslušalÖ
škofovoÖ pisanje,Ö ven-
darÖjeÖobÖkoncuÖbranjaÖ
prasnilÖ vÖ jok,Ö sajÖ večÖ
niÖ mogelÖ zadrževatiÖ
svojihÖ tesnobnihÖ ob-
čutkov.Ö 'ZakajÖ jočeš?'Ö
gaÖvprašaÖškof,ÖkiÖgaÖjeÖ
takoÖ vedenjeÖ nekolikoÖ
zmedlo.Ö 'IščemÖ Boga,Ö
dajejoÖ paÖ miÖ besede,'Ö
poveÖ mladenič,Ö potemÖ
koÖsiÖopomore.
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TistoÖ nočÖ soÖ star-
ši,ÖžupnikÖinÖškofÖimeliÖ
enakeÖsanje.ÖSanjaliÖsoÖ
oÖ nekom,Ö kiÖ jeÖ umiralÖ
odÖ žeje,Ö nekdoÖ paÖ muÖ
jeÖposkušalÖpomagatiÖzÖ
dolgimÖpredavanjemÖoÖ
vodi.«Ö(VzetoÖizÖizročilaÖ
frančiškanskeÖ duhov-
nosti).

NajÖ boÖ JezusÖ Kri-
stusÖ našÖ načrtÖ zaÖ šol-
skoÖ letoÖ 2019–2020Ö inÖ
takratÖbomoÖizkusiliÖ inÖ
spoznali,Ö daÖ bodoÖ vsiÖ
ostaliÖ načrtiÖ prežetiÖ zÖ
BožjimÖblagoslovom.Ö

Kaplan Rafael

POSLANICA NADŠKOFA 
STANISLAVA ZORETA OB ZAČETKU 
ŠOLSKEGA LETA 2019/20

boÖpotrebno,ÖdaÖbosteÖ
dobiliÖ dobreÖ oceneÖ
zaÖ svojeÖ znanje.Ö Pred-
vsemÖ paÖ vasÖ prosim,Ö
daÖ seÖ vÖ temÖ letuÖ vašeÖ
srceÖ učiÖ enakoÖ zavze-
to,Ö kotÖ seÖ bodoÖ učileÖ
vašeÖ glave.Ö Vednost,Ö
kiÖ joÖ sprejemajoÖ našeÖ
glave,Ö jeÖ sevedaÖ zeloÖ
pomembna.Ö ŠeÖ velikoÖ
boljÖ pomembnoÖ paÖ jeÖ
tistoÖznanje,ÖkiÖoblikujeÖ
našaÖsrca.ÖČeÖbosteÖnaÖ
širokoÖodprliÖvrataÖsrcaÖ
zaÖ znanostÖ ljubezni,Ö
bosteÖodkrili,ÖkakoÖdo-
briÖprijateljiÖpostajateÖsÖ
sošolciÖinÖkakoÖodličneÖ
učiteljeÖ imate.Ö ZnanjeÖ
našeÖ glaveÖ nasÖ lahkoÖ
narediÖsebične,ÖznanjeÖ
srcaÖpaÖnasÖvednoÖpo-
vežeÖ zÖ vsemiÖ drugimiÖ
ljudmi.Ö ToÖ paÖ človekaÖ
zeloÖosreči.

Dragi starši.

ZačetekÖ šolskegaÖ
letaÖjeÖzaÖvasÖzahteven.Ö

Dragi šolarji.

VsakÖ začetekÖ
šolskegaÖ letaÖ jeÖ polnÖ
vsegaÖ lepega.Ö VelikoÖ
vasÖje,ÖkiÖkomajÖčakate,Ö
daÖ bosteÖ srečaliÖ svojeÖ
sošolce.Ö ZÖ nekaterimiÖ
seÖ nisteÖ videliÖ vseÖ odÖ
zadnjegaÖšolskegaÖdne-
va.Ö KakoÖ lepoÖ jimÖ boÖ
povedati,Ö kajÖ vseÖ steÖ
doživeliÖ medÖ počitni-
cami.ÖHkratiÖpaÖjeÖsrceÖ
polnoÖpričakovanj.ÖKajÖ
bomoÖ vÖ temÖ letuÖ do-
živeliÖ vÖ šoli?Ö ČesaÖ seÖ
bomoÖ naučili?Ö KogaÖ
bomoÖ mordaÖ naÖ novoÖ
spoznali?ÖZravenÖpaÖseÖ
mordaÖprimešaÖtudiÖči-
stoÖmaloÖskrbi;ÖbomoÖsÖ
sošolciÖšeÖnaprejÖprija-
telji,Ö kakšniÖbodoÖnoviÖ
učitelji,Ö kiÖ jihÖ bomoÖ
dobili,Ö bomÖ pridobilÖ
vseÖznanje,ÖkiÖ seÖzaÖ taÖ
razredÖpredvideva?

LepoÖ je,Ö daÖ seÖ
veseliteÖ začetkaÖ inÖ šeÖ
lepšiÖjeÖtaÖnemirÖpriča-
kovanja,ÖkiÖgaÖdoživlja-
teÖ vÖ sebi.Ö TudiÖ naučiliÖ
seÖ bosteÖ vsega,Ö karÖ
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Spoštovani učitelji.

VašeÖ poslanstvoÖ
jeÖ čudovito.Ö KoÖ naÖ za-
četkuÖ šolskegaÖ letaÖ sÖ
pogledomÖ ocenjujemÖ
težoÖ šolskihÖ torb,Ö meÖ
prevzameÖmisel,ÖdaÖseÖ
boÖvseÖznanjeÖizÖučbe-
nikovÖ preliloÖ vÖ glave,Ö
kiÖ paÖ zaradiÖ tegaÖ neÖ
bodoÖničÖtežje.ÖČudovitÖ
procesÖbogatenja,ÖkiÖpaÖ
neÖ obremeni,Ö ampakÖ
vednoÖ boljÖ osvobaja.Ö
BoditeÖ tisti,Ö kiÖ bodoÖ
staršemÖ pomagali,Ö daÖ
bodoÖ njihoviÖ otrociÖ
stopaliÖ naÖ potÖ svo-
bode.Ö KotÖ učiteljiÖ inÖ
vzgojiteljiÖ oblikujeteÖ
prihodnostÖ zaÖ velikoÖ
desetletijÖ naprej.Ö Otro-
keÖinÖvzgajajteÖtako,ÖdaÖ
bodoÖ sposobniÖ obliko-
vatiÖdružbo,ÖvÖkateriÖbiÖ
siÖ viÖ samiÖ želeliÖ živetiÖ
naÖstaraÖleta.Ö

Dragi kateheti 
in katehistinje.

TudiÖ viÖ bosteÖ delÖ
našihÖ otrokÖ sprejeliÖ zÖ
pričakovanjemÖstaršev,Ö
daÖ jimÖ bosteÖ pomagaliÖ
rastiÖvÖveri.ÖRastÖvÖveriÖ
paÖ jeÖ najprejÖ rastÖ vÖ

odnosuÖdoÖJezusaÖKri-
stusa,ÖkiÖjeÖzaÖnasÖumrlÖ
inÖ vstal.Ö Otroci,Ö kiÖ jimÖ
bosteÖ pomagaliÖ hoditiÖ
zaÖJezusom,ÖnajÖvidijo,Ö
kakoÖzeloÖviÖ samiÖzau-
pateÖJezusu.ÖVašÖzgledÖ
jimÖboÖpomagalÖobliko-
vatiÖ osebniÖ odnosÖ pri-
jateljstvaÖ zÖ Jezusom.Ö
KoÖseÖvamÖzahvaljujemÖ
zaÖ vašeÖ poslanstvoÖ inÖ
pripravljenost,ÖvasÖpro-
sim,ÖdaÖsvojeÖveroukar-
jeÖ inÖ njihoveÖ družineÖ
stalnoÖ spremljateÖ tudiÖ
sÖsvojoÖmolitvijo.Ö

VsemÖželimÖboga-
toÖ letoÖnovihÖspoznanjÖ
inÖnoveÖrasti.Ö

Msgr. Stanislav 
Zore OFM

Ljubljanski nad-
škof metropolit

Prvotna objava:  
https://katoliska-
cerkev.si/

KolikoÖstvariÖvasÖskrbi,Ö
kajtiÖšola,ÖzaÖkateroÖnajÖ
biÖ vsestranskoÖ poskr-
beliÖdrugi,ÖvÖresniciÖležiÖ
naÖ vašihÖ ramenihÖ inÖ
vašiÖ skrbi.ÖKakšnaÖšol-
skaÖtorbaÖboÖvšečÖvaše-
muÖ šolarju?Ö PotemÖ paÖ
jeÖtrebaÖtorboÖnapolnitiÖ
zÖ učbeniki,Ö delovnimiÖ
zvezkiÖinÖvsemÖdrugim,Ö
karÖ vamÖ ponujajoÖ kotÖ
potrebno,ÖpaÖseÖpotemÖ
pokaže,ÖdaÖjeÖšloÖsamoÖ
zaÖposlovniÖpoteze.

ProsimÖ vas,Ö dra-
giÖ starši,Ö daÖ zÖ enakoÖ
pozornostjoÖ inÖ skrb-
nostjo,Ö kotÖ napolniteÖ
šolskoÖ torboÖ svojegaÖ
otroka,ÖtudiÖvseÖšolskoÖ
letoÖ spremljate,Ö sÖ čimÖ
polnijoÖ glaveÖ inÖ srcaÖ
vašihÖ otrok.Ö SicerÖ jeÖ
KalilÖ GibranÖ zapisal:Ö
»VašiÖ otrociÖ nisoÖ vašiÖ
otroci,«Ö aÖ vasÖ vseenoÖ
prosim,Ö daÖ neÖ pozabi-
te,ÖdaÖsoÖvamÖzaupani.Ö
NeÖdovolite,ÖdaÖvamÖjihÖ
vÖletihÖšolanjaÖkdorkoliÖ
vzame.Ö VednoÖ znovaÖ
preverjajte,ÖkakoÖinÖkajÖ
jihÖ učijo.Ö PogovarjajteÖ
seÖ zÖ otroki,Ö daÖ bosteÖ
mogliÖ pravočasnoÖ po-
staviÖmejeÖmorebitnimÖ
stranpotem.



4

FARNI LIST

TradicionalniÖ far-
niÖdanÖ jeÖ letosÖpotekalÖ
vÖ nedeljo,Ö 16.Ö junija,Ö
podÖ geslomÖ »BodiÖ pri-
pravljen«.Ö EnakoÖ kotÖ
vÖ preteklihÖ letihÖ seÖ jeÖ
začelÖ sÖ sv.Ö mašo,Ö kiÖ joÖ
jeÖ darovalÖ monsinjorÖ
ToneÖKompare,ÖinÖsicerÖ
vÖzahvaloÖzaÖ25ÖletÖne-
prekinjenegaÖ delova-
njaÖskavtovÖinÖSkupineÖ
NazaretÖvÖnašiÖ župniji.Ö
VÖ okviruÖ kulturnegaÖ
programa,ÖkiÖjeÖpotekalÖ
naÖ TrguÖ sv.Ö Nikolaja,Ö
jeÖ navzočeÖ nagovorilaÖ
poslankaÖ DržavnegaÖ
zboraÖ ga.Ö IvaÖ Dimic,Ö
kiÖ jeÖ poudarila,Ö daÖ seÖ
moramoÖ kristjaniÖ zaÖ

svojeÖ vrednoteÖ truditiÖ
inÖjihÖživetiÖtudiÖvÖvsak-
danjemÖ življenju,Ö karÖ
veljaÖ tudiÖ zaÖ politike.Ö
VzporednoÖ sÖ kultur-
nimÖ programomÖ soÖ
potekaleÖ delavniceÖ inÖ
predstavitveÖ aktivno-
stiÖ LogaškihÖ skavtovÖ
podÖvodstvomÖg.ÖNejcaÖ
Slabeta,Ö odprloÖ paÖ seÖ
jeÖtudiÖrazstavo,ÖkiÖpri-
kazujeÖ petindvajsetÖ letÖ
delovanjaÖ SkupineÖ Na-
zaretÖpodÖvodstvomÖga.Ö
KatiÖDolenc.ÖTudiÖletosÖ
jeÖ bilÖ sÖ pomočjoÖ mno-
goÖ donatorjevÖ organi-
ziranÖ bogatÖ srečelovÖ zÖ
večÖ kotÖ 1500Ö dobitkov,Ö
izkupičekÖsrečelovaÖpaÖ

jeÖ vÖ celotiÖ namenjenÖ
delovanjuÖ Medgenera-
cijskegaÖ centraÖ DomaÖ
MarijeÖinÖMarteÖterÖMi-
klavževegaÖvrtca.ÖVÖžu-
pnijskemÖ pastoralnemÖ
svetuÖ smoÖ hvaležniÖ
vsem,Ö kiÖ steÖ poÖ svojihÖ
močehÖ pomagaliÖ priÖ
organizacijiÖ farnegaÖ
dne,Ö zahvaljujemoÖ seÖ
donatorjemÖzaÖdobitkeÖ
srečelovaÖ inÖ Komunal-
nemuÖpodjetjuÖLogatecÖ
zaÖopremo,ÖkiÖseÖjoÖpo-
trebujeÖpriÖorganizaciji.

Samo Venko, 
tajnik ŽPS

FARNI DAN 2019
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

RAZVIJANJE SAMOSPOŠTOVANJA:  
KDO JE SVETEL ČLOVEK?

v četrtek, 19. septembra 2019, ob 19.30. uri Ö
vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

PredavalÖboÖp. Silvo Šinkovec

SamospoštovanjeÖ jeÖ jedroÖ osebnosti.Ö ToÖ jeÖ občutekÖ lastneÖ vrednosti,Ö kiÖ
seÖ odražaÖ vÖ tem,Ö daÖ čutimo,Ö daÖ smoÖ vredniÖ ljubezni,Ö pozornosti,Ö naklonjenostiÖ
drugihÖ terÖ čutimo,Ö daÖ smoÖ kosÖ nalogam,Ö kiÖ jihÖ življenjeÖ prinaša.Ö NoveÖ nalogeÖ seÖ
neÖ ustrašimo,Ö kerÖ vemo,Ö daÖ seÖ stvari,Ö kiÖ jeÖ neÖ znamo,Ö lahkoÖ naučimo.Ö TakÖ člo-
vekÖ tekmujeÖ samÖ sÖ sebojÖ inÖ neÖ zÖ drugimi.Ö Človek,Ö kiÖ imaÖ visokoÖ samospoštova-
nje,Ö jeÖ telesnoÖ inÖ duševnoÖ boljÖ zdrav,Ö učnoÖ inÖ delovnoÖ uspešen,Ö ustvarjaÖ topleÖ
odnoseÖ inÖ socialnoÖ prijetnoÖ okolje.Ö KdorÖ seÖ spoštujeÖ inÖ ceni,Ö jeÖ svetelÖ človek.ÖÖ

P. dr. Silvo Šinkovec je diplomiral iz specialne pedagogike v Ljubljani, študiral 
filozofijo v Ljubljani in v Dublinu, teologijo v Rimu, magistriral iz psihologije v Rimu 

in doktoriral iz edukacijskih ved v Kopru. Bil je vzgojitelj v dijaškem domu, šolski 
svetovalni delavec na gimnaziji, terapevt, voditelj delavnic in seminarjev, predava-
telj, voditelj duhovnih vaj in duhovni spremljevalec. Bil je duhovni spremljevalec 

Skupnosti krščanskega življenja, spremlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije, 
kot supervizor sodeluje pri društvu Samarijan, ureja revijo Vzgoja, je direktor In-
štituta Franca Pedička ter sodeluje z Ljubhospicem pri spremljanju umirajočih.  

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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ZAČETEK VEROUČNEGA LETA 2019/2020

NovoÖveroučnoÖletoÖbomoÖzačeliÖvÖnedeljo,Ö8.ÖseptembraÖ2019,ÖsÖsvetoÖ
mašoÖobÖ10.Öuri.ÖPrisrčnoÖpovabljeniÖvsiÖveroučenciÖinÖstarši.

VPIS OTROK IN UVODNA SREČANJA:

◊Ö  Vpis otrok v 1. razred bo v ponedeljek, 9. 9. 
2019, ob 15.30 uri v veliki učilnici. Spoznali 
boste katehistinje in se dogovorili za urnik.

◊Ö  Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 9. 9.  
do 12. 9. 2019 po rednem urniku.

◊Ö  Uvodno srečanje s starši veroučencev 6. 
razreda (brez otrok) bo v torek, 10. 9. 2019, 
po sv. maši, 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, 10. 9. 2019, 
ob 20. uri v Jožefovi dvorani.

◊Ö  Z družinskim veroukom pričnemo v četrtek, 12. 
septembra, ob 17.30 uri, v dvorani Sv. Jožefa. Kateheze 
bodo vsak četrtek ob 17.30 uri za starše in za otroke, 
od predšolskih do vključno 7. razreda. Otroci, ki se 
bodo udeleževali verouka za družine, bodo s tem 
nadomestili redno uro verouka za njegov razred. 

OtrokaÖ kÖ verou-
kuÖ vpišeteÖ starši,Ö sajÖ
jeÖ polegÖ vpisaÖ toÖ tudiÖ
priložnostÖ zaÖ srečanjeÖ
otrok,Ö starševÖ inÖ ka-
teheta.Ö ObÖ vpisuÖ najÖ
otrociÖ vrnejoÖ podpisa-
naÖspričevala.Ö

ObÖ vpisuÖ bosteÖ
poravnaliÖ prispevek 
za stroške (10 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
objavljenaÖtudiÖnaÖsple-
tniÖ straniÖ župnijeÖ Dol.Ö
Logatec.
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Dan Čas
Velika
učilnica Katehet

Mala
učilnica Katehet Katehet

PON

15:15 7. razred
(kapela DMM)

A. Cergolj

15:30 1. razred D. Turk 1. razred L. Tomazin
8. razred 
(v cerkvi)

R. Kedzierski

16:30 8. razred 
v cerkvi)

R. Kedzierski

17:00 9. razred K. Nagode

TOR

7:00 7. razred A. Cergolj

15:30 3. razred K. Bajc

16:00 5. razred N. Mezeg

16:30 3. razred K. Bajc

17:00 5. razred N. Mezeg

18:30 6. razred
(Jožefova dvorana)

R. Kedzierski

SRE 17:00 2. razred D. Turk

ČET

15:00 4. razred S. Mihelčič

16:00 4. razred S. Mihelčič

17:30 družinski verouk
(Jožefova dvorana)

župnik

OB SLOVESU

»KakoÖ čudniÖ smoÖ
ljudje!Ö ŠeleÖ koÖ smrtÖ
udariÖ vÖ našoÖ bližino,Ö
koÖ seÖ zavemoÖ njeneÖ
bližine,Ö koÖ naÖ svojemÖ
obrazuÖ začutimoÖ njenÖ
dihÖinÖvÖsvojiÖnotranjo-
stiÖ njenÖ hlad,Ö seÖ zave-
mo,Ö daÖ smoÖ minljivi.«Ö

TakoÖ jeÖ zapisalÖ BorisÖ
KraljÖvÖknjigiÖ»Bežanja,Ö
beganja,Öiskanja«.

BoljÖkotÖslovenskiÖ
igralecÖ jeÖ taÖ NotranjecÖ
znanÖkotÖpoštenÖSlove-
nec.Ö TudiÖ taÖ njegovaÖ
knjigaÖmeÖ jeÖopozorilaÖ

naÖ vÖ vsakemÖ človekuÖ
prisotnaÖ »Bežanja,Ö is-
kanja,Öbeganja«.ÖMnogeÖ
inÖ tudiÖmeneÖ jeÖprese-
netilÖ šeÖposebnoÖzÖ »Is-
kanjem«,Ö kiÖ seÖ poÖ nje-
govemÖ mnenjuÖ začneÖ
zÖ iskanjemÖ človekaÖ vÖ
samemÖsebiÖinÖpoÖnjemÖ
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tudiÖ Boga.Ö IskanjeÖ člo-
vekaÖ vÖ BoguÖ aliÖ BogaÖ
vÖ človekuÖ paÖ seÖ naj-
večkratÖ začneÖ velikoÖ
prepoznoÖ inÖ vÖ velikoÖ
ljudehÖnaÖžalostÖnikoli,Ö
takoÖ zaključujeÖ enegaÖ
svojihÖrazmislekov.

SprejemljivaÖ jeÖ
miselÖ dr.Ö A.Ö Trstenja-
ka,Ö zapisanaÖ obÖ izdajiÖ
omenjeneÖ knjige,Ö daÖ
seÖjeÖB.ÖKraljÖtudiÖsÖtemÖ
iskrenimÖ pisanjemÖ po-
stavilÖ medÖ tisteÖ maloÖ
številneÖ poštenjake,Ö kiÖ
gaÖ kažeÖ šeÖ naprejÖ pre-
birati.

TeÖ besedeÖ meÖ
vzpodbujajoÖ kÖ razmi-
šljanjuÖoÖIvanuÖOmanu,Ö
človeku,Ö odÖ kateregaÖ
smoÖseÖposloviliÖteÖdni.Ö
BilÖ jeÖ verenÖ človekÖ zÖ
zdravimÖ pogledomÖ naÖ
Cerkev,Ö kotÖ ustanovo,Ö
inÖ samoniklimÖ pogle-
domÖ naÖ prihodnostÖ
Slovenije.

ZgodbaÖ oÖ IvanuÖ
OmanuÖ jeÖ preprostaÖ
inÖ njegovaÖ oporokaÖ jeÖ
njegovoÖ delo.Ö ZnalÖ jeÖ
stvariÖ postavitiÖ naÖ tr-
dneÖtemeljeÖinÖpriÖsvo-
jihÖodločitvahÖvztrajati.Ö
KotÖčlovekÖjeÖbilÖveren,Ö
preprost,Ö poštenÖ inÖ
razumevajoč,Ö inÖ takÖ jeÖ
ostalÖtudiÖkotÖpolitik.

Drugačen,Ö sa-
mosvoj,Ö velikÖ Slove-
necÖ odhajaÖ odÖ nas.Ö
SpoštljivoÖ inÖ pozornoÖ
semÖspremljalÖnjegovoÖ
preprostoÖ povedanoÖ
iskanjeÖtisteÖinÖtakeÖre-
snice,ÖkiÖseÖnikoliÖniÖod-
daljilaÖodÖglobokeÖvereÖ
vÖpoštenje,ÖvÖdobroÖzaÖ
vseÖljudi.

NjegovaÖ globokaÖ
veraÖ inÖ prepričanjeÖ je,Ö
daÖsamoÖnaÖkrščanskihÖ
vrednotahÖ temelječÖ
razvoj,Ö neÖ samoÖ samoÖ
Slovenije,Ö ampakÖ tudiÖ
Evrope,ÖjeÖedinaÖmogo-
čaÖpotÖzaÖpreživetje.

LahkoÖ seÖ pridru-
žimÖ mnenjemÖ IvanaÖ
Omana,Ö kiÖ jeÖ enaÖ po-
glavitnihÖ osebnostiÖ priÖ
oblikovanjuÖ prvihÖ ko-
rakovÖ demokratizacijeÖ
priÖ nas.Ö VÖ svojiÖ knjigiÖ
»ZaÖ našÖ dragiÖ domÖ inÖ
rod«Ö (Družina,Ö 2016),Ö
naÖ vprašanje,Ö kakšnaÖ
jeÖ poÖ njegovemÖ mne-
njuÖ rešitevÖ zaÖ Sloveni-
jo,Ö odločnoÖ odgovori:Ö
»TakšnaÖ kotÖ zaÖ celoÖ
Evropo.Ö EvropaÖ imaÖ
naÖizbiro,ÖdaÖseÖvrneÖhÖ
krščanstvu,ÖaliÖpaÖjeÖneÖ
bo,Ö oziromaÖ boÖ samoÖ
geografskiÖpojem.«

IvanÖ OmanÖ kotÖ
politikÖ inÖ razmišljujočiÖ

človekÖ paÖ niÖ edini,Ö kiÖ
izpostavljaÖ krščanstvoÖ
kotÖmožnoÖpotÖvÖnego-
tovoÖ prihodnost.Ö Nje-
govaÖ bogataÖ dediščinaÖ
boÖ namÖ vsemÖ obvezu-
jočÖokvirÖnašegaÖobna-
šanjaÖvÖprihodnje.ÖTudiÖ
niÖ odvečÖ ponovitiÖ nje-
govoÖ opozorilo,Ö daÖ seÖ
moraÖvsaÖnašaÖkrščan-
skaÖ skupnostÖ vrnitiÖ kÖ
praviÖresničnoÖzaživetiÖ
inÖneÖsamoÖdeklarativ-
niÖvernosti.

ZatoÖ lahkoÖ po-
novimoÖ miselÖ dr.Ö A.Ö
Gosarja,Ö kiÖ jeÖ zapisal,Ö
najÖ boÖ kristjanÖ previ-
den,Ö kadarÖ seÖ sklicujeÖ
naÖ svojeÖkatolištvo.ÖTaÖ
skušnjavaÖ jeÖ navzočaÖ
tudiÖvÖpolitikiÖ inÖsplohÖ
vÖ javnemÖ delovanju.Ö
ZdiÖ se,Ö daÖ obstajajoÖ
zablode,Ö kiÖ izhajajoÖ izÖ
udobnostiÖ dvojneÖ mo-
rale:ÖevangeljskeÖzaÖza-
sebno,ÖpragmatičneÖpaÖ
zaÖjavnoÖživljenje.

JasnoÖ je,Ö povze-
mamÖ šeÖ miselÖ PetraÖ
Schllenberga,Ö daÖ jeÖ
trebaÖ skrbetiÖ zaÖ stalnoÖ
oblikovanjeÖ vestiÖ vÖ ra-
zvojuÖinÖduševnemÖdo-
zorevanjuÖ človeka.Ö ToÖ
jeÖ pokojniÖ IvanÖ OmanÖ
doslednoÖuveljavljal.Ö

Pavel Mihevc
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LITANIJSKI VZKLIKI NA ČAST 
BLAŽENEMU. ALOJZIJU GROZDETU

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se

Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija – prosi za nas
Sveti Jožef
Blaženi Alojzij Grozdè

Mučenec vesoljne Cerkve
Sin slovenske matere
Pričevalec našega časa

Goreč v veri
Trden v upanju
Velik v ljubezni

Apostol evharistije
Častilec evharistije
Pričevalec evharistije

Zgled vztrajne molitve
Ljubitelj zakramenta sprave
Velik v odpuščanju

Odločen v odpovedi
Velikodušen v solidarnosti
Neomajen v zvestobi

Častilec Srca Jezusovega
Ljubitelj Brezmadežne
Zvesti sin Cerkve

Mučenec za vero
Zavetnik mladine
Priprošnjik v stiski

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

V Gospodovih očeh je dragocena.
Smrt njegovih svetih.

Molimo. Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdéta 
nam pomagaj, da bomo pogumni in dosledni v življenju po evan-
geliju. Njegova življenjska daritev naj bo mladim vzor za iskanje 
pravih idealov, vsem pa v pomoč pri delu za spravo in mir. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen. 



10

FARNI LIST

 Vsemogočni Bog,
izvir vse svetosti in slava mučencev.
Našemu narodu si podaril čudoviti zgled
blaženega Alojzija Grozdeta,
v njegovi popolni hoji za Kristusom, vse do prelitja krvi.

Evharistija katero je imenoval Sonce svojega življenja,
je duhovno krepila njegovo mlado dušo
v premagovanju življenjskih preizkušenj.
Pogosto prejemanje zakramenta sprave,
pa ga je usmerjalo na pravo pot za Kristusom,
našim edinim Odrešenikom.
Tako je mnogim mladim postal vzornik
zglednega krščanskega  življenja.

Iz ljubezni do bližnjega
je širil slavo Božjega kraljestva med svojimi vrstniki,
ter jih navduševal za zvestobo Bogu, katoliški Cerkvi in narodu.
V duhu popolne pripadnosti Kristusu in Cerkvi,
je za ceno mučeništva daroval svoje mlado življenje.

Dobri Oče,
podeli našemu narodu milost,
da ga bomo pred vesoljno Cerkvijo
smeli častiti tudi kot svetnika.
Po Kristusu našem Gospodu.

AMEN.

MOLITEV ZA KANONIZACIJO 
BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA
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FILM O BLAŽENEMU ALOJZIJU GROZDETU

LetaÖ2019ÖjeÖnastalÖnovÖfilmÖoÖblaženemÖAlojzijuÖGrozdetu.ÖAvtorjiÖigra-
no-dokumentarnegaÖfilmaÖjeÖuveljavljenaÖmladaÖekipaÖustvarjalcevÖfilmskeÖ
hišeÖStudioÖSiposh.ÖPremieraÖfilmaÖjeÖbilaÖ24.ÖmajaÖ2019ÖvÖKulturnemÖcentruÖ
JanezaÖTrdinaÖvÖNovemÖmestu.ÖFilmÖboÖkasnejeÖnaÖogledÖtudiÖvÖdrugihÖkra-
jihÖpoÖnovomeškiÖškofijiÖinÖpoÖSloveniji.ÖRomarjiÖizÖLogaškeÖžupnijeÖsmoÖsiÖ
gaÖlahkoÖogledaliÖ31.Öavgusta.ÖSporedÖpredvajanjÖinÖnekajÖutrinkovÖizÖfilmaÖ
jeÖobjavljenihÖnaÖspletniÖwww.grozde.si

Pripravil Janez Trček
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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. september
22. nedelja med 
letom – angelska 
nedelja,ÖsvetaÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri

2. september 
srečanjeÖ
skupineÖKaritas

6. september
prviÖpetekÖvÖmesecu,Ö
obiskÖbolnikov

7. september
spovedovanje

8. september
23. nedelja med 
letom – mali šmaren,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Ö
uri,Özačetek verouka

9. september
srečanjeÖŽPS

14. september
povišanje svetega 
križa,Öspovedovanje

15. september
24. nedelja med 
letom – Žalostna 
Mati Božja,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri

16. september
pripravaÖnaÖsv.Ökrst

21. september
sv.ÖMatej,Öspovedovanje

22. september
25. nedelja med 
letom – Slomškova 
nedelja,Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖinÖ10.ÖuriÖ–Ösv.Ökrst

24. september
godujeÖAntonÖ
MartinÖSlomšek

28. september
spovedovanje

29. september
26.ÖnedeljaÖmedÖ
letomÖ–Ösv.ÖMihael,Ö
GabrielÖinÖRafael,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri

KOLEDAR

SEPTEMBER 
 
2019


