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ÖÖ ROŽNI VENEC

ÖÖ SPOMINSKA MAŠA

ÖÖ GROZDETOVA POT

ÖÖ VABILA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 39, št. 7 
OKTOBER 2019

ROŽNI VENEC – MOJA PRILJUBLJENA 
OKTOBRSKA POBOŽNOST

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

»RožniÖ venecÖ meÖ
jeÖspremljalÖvÖtrenutkihÖ
veseljaÖ inÖ preizkušnje.Ö
MnogotereÖ skrbiÖ semÖ
položilÖ vÖ toÖ molitevÖ
inÖ vÖ njejÖ vednoÖ prejelÖ
okrepčiloÖ inÖ tolažbo,«Ö
jeÖ obÖ premišljevanjuÖ
rožnegaÖ vencaÖ napi-
salÖ sv.Ö JanezÖ PavelÖ II.Ö
RožniÖ venecÖ biÖ lahkoÖ
imenovatiÖ povzetekÖ
evangelijaÖ aliÖ MarijinaÖ
pot,Ö kiÖ jeÖ povezanaÖ sÖ
Kristusom,Ö kajtiÖ Kri-
stusoveÖ skrivnostiÖ soÖ
tudiÖ skrivnostiÖ BožjeÖ
Matere.Ö

“Moliti ro-
žni venec ni 
nič drugega, 
kakor pre-
mišljevati 
Kristuso-
vo obličje 
skupaj z 
Marijo,”

jeÖ dejalÖ sv.Ö JanezÖ
PavelÖII.ÖMedÖmolitvijoÖ
rožnegaÖ vencaÖ doži-
vljamo,ÖkotÖbiÖnamÖMa-
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rijaÖpripovedovalaÖoÖtem,ÖkdoÖjeÖJe-
zus,ÖoÖnjegovemÖživljenju,ÖnjegovihÖ
besedah,Ö njegovihÖ dejanjih.Ö BožjaÖ
MatiÖnamÖjeÖ tudiÖpodarilaÖobljube,Ö
povezaneÖ zÖ molitvijoÖ rožnegaÖ ven-
ca.ÖPetnajstÖobljub,ÖkiÖ jihÖ jeÖMarijaÖ

razodelaÖ blaženemuÖ AlanuÖ deÖ laÖ
RochejuÖ (1428–1475),Ö soÖ lahkoÖ zaÖ
vsakegaÖodÖnasÖvelikaÖmilost,Ö kiÖ seÖ
uresničiÖ obÖ molitviÖ rožnegaÖ venca.Ö
MarjineÖobljubeÖsoÖnaslednje:Ö

ÖÖ Vsem, ki bodo pobožno molili moj rožni venec, obljubljam 
svoje posebno varstvo in velike milosti.

ÖÖ Kdor bo vztrajal v molitvi mojega rožnega venca, 
bo prejel nekatere odlične milosti.

ÖÖ Rožni venec bo močna zaščita pred peklom; uničeval bo 
strasti, osvobajal od greha, razpršil krivoverstva.

ÖÖ Rožni venec bo vzbudil kreposti in dobra dela in duše bodo dosegle 
najobilnejše Božje usmiljenje; ljubezen do sveta bo v srcih nadomestil 
z ljubeznijo do Boga in tako v njih vzdignil željo po nebeških in 
večnih dobrinah. Koliko duš se bo posvetilo po tem sredstvu!

ÖÖ Kdor se mi bo izročal z rožnim vencem, ne bo pogubljen.

ÖÖ Kdor bo pobožno molil moj rožni venec in premišljeval njegove 
skrivnosti, ne bo padel v nesrečo. Grešniki se bodo spreobrnili, 
pravični pa rasli v milosti in postali vredni večnega življenja. 

ÖÖ Kdor bo resnično vdan mojemu rožnemu vencu, 
ne bo umrl brez zakramentov Cerkve.

ÖÖ Tisti, ki bodo molili moj rožni venec, bodo v življenju in smrti odkrili 
Božjo luč, polnost njegovih milosti in bodo deležni zaslug blaženih.

ÖÖ Zelo hitro bom rešila iz vic duše, ki bodo vdane mojemu rožnemu vencu.

ÖÖ Resnični otroci mojega rožnega venca bodo uživali veliko slavo v nebesih.

ÖÖ Kar boste prosili z mojim rožnim vencem, boste prejeli.

ÖÖ Tisti, ki bodo širili moj rožni venec, bodo prejemali 
mojo pomoč v vseh njihovih potrebah.

ÖÖ Pri svojem Sinu sem dosegla, da bodo imeli vsi člani bratovščine 
rožnega venca v življenju in smrtni uri za brate svetnike v nebesih.

ÖÖ Tisti, ki bodo zvesto molili moj rožni venec, so vsi moji 
ljubljeni otroci, bratje in sestre Jezusa Kristusa.

ÖÖ Vdanost mojemu rožnemu vencu je veliko znamenje izbranosti.

NajÖ namÖ BožjaÖ MatiÖ pomagaÖ
prekoÖmolitveÖrožnegaÖvencaÖhoditiÖ
poÖpotiÖvere,ÖzaupanjaÖ inÖ ljubezni,Ö

kajtiÖMarjinaÖpotÖkÖ JezusuÖKristusuÖ
jeÖnajkrajšaÖinÖnajlepša.Ö

Duhovni pomočnik, Rafael



FARNI LIST

3

PRAZNIK ROŽNOVENSKE MATERE BOŽJE

PapežÖ sv.Ö PijÖ X.Ö
jeÖ letaÖ1913Ödoločil,ÖdaÖ
seÖ godÖ rožnovenskeÖ
MatereÖBožjeÖobhajaÖ7.Ö
oktobra.

MesecÖ oktoberÖ
je,Ö pravÖ takoÖ kotÖ maj,Ö
posvečenÖnašiÖnebeškiÖ
MateriÖ Mariji:Ö vÖ majuÖ
njejÖ naÖ častÖ nabiramoÖ
šmarniceÖ –Ö duhovneÖ
šopke,Ö imenovaneÖ poÖ
dišečemÖ spomladan-
skemÖcvetju,ÖvÖoktobruÖ
paÖ jiÖpletemoÖvenceÖ izÖ
'najlepšihÖ jesenskihÖ
rož'Ö–ÖčastimoÖjoÖzÖmoli-
tvijoÖrožnegaÖvenca.ÖTaÖ
pobožnost,ÖkiÖjeÖposta-
laÖ vsakdanjaÖ duhovnaÖ
hranaÖ mnogihÖ ljudi,Ö jeÖ
zraslaÖ izÖ otroškeÖ vereÖ
preprostihÖ srcÖ predÖ
približnoÖ sedemstoÖ
leti.Ö PovsodÖ soÖ seÖ jeÖ zÖ
ljubeznijoÖ oprijeliÖ ver-
nikiÖvsehÖslojevÖinÖvseÖ
jeÖ obogatila,Ö sajÖ jeÖ toÖ
čudovitaÖ šolaÖ življenjaÖ
sÖKristusomÖpodÖMari-
jinimÖvodstvom.

ŽeÖvečÖkotÖštiristoÖ
letÖ obhajamoÖ posebenÖ
praznikÖ RožnovenskeÖ
MatereÖBožje.ÖSrediÖ16.Ö
stoletjaÖ jeÖ namrečÖ kr-
ščanskiÖ EvropiÖ grozilaÖ
muslimanskaÖ nevar-
nost,Ö kiÖ soÖ joÖ predsta-

vljaliÖ turškiÖ osvajalci.Ö
LetaÖ1571ÖsoÖTurkiÖzbra-
liÖ vÖ SredozemljuÖ moč-
noÖ ladjevje.Ö PapežÖ
PijÖ V.Ö siÖ jeÖ zÖ vsemiÖ
močmiÖ prizadeval,Ö daÖ
biÖ krščanskiÖ vladarjiÖ
združiliÖ svojeÖ pomor-
skeÖ sileÖ inÖ seÖ TurkomÖ
postaviliÖ poÖ robu,Ö vseÖ
verneÖljudiÖpaÖjeÖprosil,Ö
najÖzÖmolitvijoÖrožnegaÖ
vencaÖ kličejoÖ pomočÖ
MatereÖBožje.

7.Ö oktobraÖ 1571Ö
jeÖ prišloÖ doÖ velikeÖ po-
morskeÖ bitkeÖ priÖ Le-
pantu,Ö vÖ kateriÖ jeÖ biloÖ
turškoÖ ladjevjeÖ pov-
semÖ uničeno.Ö ZmagoÖ
jeÖpapežÖpripisalÖMari-
jinemuÖvarstvu,ÖzatoÖjeÖ
naslednjeÖ letoÖ določil,Ö
najÖ seÖ vÖ spominÖ naÖ taÖ
dogodekÖ 7.Ö oktobraÖ
obhajaÖ praznikÖ 'MarijeÖ
Zmagovalke'.Ö NjegovÖ
naslednikÖ GregorÖ XIII.Ö
jeÖ spominskiÖ danÖ pre-
imenovalÖ vÖ 'praznikÖ
našeÖ ljubeÖ GospeÖ ro-
žnegaÖ venca',Ö papežÖ
KlemenÖ XII.Ö paÖ jeÖ pra-
znikÖ raztegnilÖ naÖ vsoÖ
CerkevÖ terÖ ukazal,Ö najÖ
seÖ obhajaÖ naÖ prvoÖ ne-
deljoÖ vÖ oktobru.Ö MedÖ
papežiÖ novejšegaÖ časaÖ
jeÖmolitevÖrožnegaÖven-

caÖ najboljÖ širilÖ LeonÖ
XIII.Ö (1878–1903),Ö kiÖ jeÖ
oÖ njemÖ napisalÖ karÖ 16Ö
apostolskihÖ pisemÖ inÖ
okrožnic,Ö vÖ katerihÖ jeÖ
toploÖ priporočalÖ vsak-
danjoÖ molitevÖ rožnegaÖ
venca,Ö mesecÖ oktoberÖ
paÖjeÖrazglasilÖzaÖmesecÖ
rožnegaÖvenca.ÖVÖlavre-
tanskeÖ litanijeÖ MatereÖ
BožjeÖjeÖuvrstilÖvzklik:Ö

»Kraljica 
presvete-
ga rožne-
ga venca, 
prosi za 
nas!« 

PapežÖsv.ÖPijÖX.ÖjeÖ
letaÖ1913Ödoločil,ÖdaÖseÖ
godÖrožnovenskeÖMate-
reÖBožjeÖobhajaÖstalnoÖ
7.ÖoktobraÖinÖtakoÖjeÖšeÖ
zdaj.Ö TudiÖ papežiÖ tegaÖ
stoletjaÖ soÖ oÖ rožnemÖ
vencuÖ velikoÖ govoriliÖ
inÖpisali.

MočnaÖ spodbu-
daÖ zaÖ gorečoÖ molitevÖ
rožnegaÖ vencaÖ soÖ bilaÖ
MarijinaÖ prikazovanjaÖ
vÖ LurduÖ letaÖ 1858Ö inÖ
zlastiÖvÖFatimiÖletaÖ1917.Ö
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BernardkiÖ vÖ LurduÖ seÖ
jeÖ nebeškaÖ GospaÖ pri-
kazovalaÖzÖrožnimÖven-
cemÖvÖrokiÖinÖBernard-
kaÖgaÖ jeÖmolilaÖvedno,Ö
neÖ leÖ takrat,Ö koÖ jeÖ šlaÖ
kÖ votlini.Ö TremÖ fatim-
skimÖ pastirčkomÖ seÖ jeÖ
MarijaÖ prvičÖ prikazalaÖ
13.ÖmajaÖ1917Öopoldne,Ö
koÖsoÖbiliÖpoÖtamkajšnjiÖ
navadiÖ srediÖ molitveÖ
rožnegaÖvenca.ÖNaroči-
laÖjimÖje,ÖnajÖvztrajnoÖinÖ
pobožnoÖ molijoÖ rožniÖ
venecÖzaÖmirÖnaÖsvetu.Ö
KoÖseÖjimÖjeÖ13.ÖoktobraÖ
prikazalaÖ zadnjič,Ö seÖ
jimÖjeÖpredstavilaÖkotÖ

'Kraljica 
rožnega 
venca'. 

PriÖ tretjemÖ prika-
zanjuÖjimÖjeÖnarekovalaÖ
molitev,Ö kiÖ joÖnavadnoÖ
ponavljamoÖ predÖ vsa-
koÖ desetkoÖ rožnegaÖ
venca:Ö »OÖ Jezus,Ö od-
pustiÖ namÖ našeÖ grehe,Ö
obvarujÖ nasÖ peklen-
skegaÖ ognjaÖ inÖ privediÖ
vÖ nebesaÖ vseÖ duše,Ö
posebnoÖšeÖtiste,ÖkiÖsoÖ
najboljÖpotrebneÖtvoje-
gaÖusmiljenja.«

PapežÖJanezÖPavelÖ
II.Ö jeÖ 16.Ö oktobraÖ 2002,Ö
obÖ vstopuÖ vÖ 25.Ö letoÖ
svojeÖ papeškeÖ službe,Ö
napovedalÖ 'letoÖ rožne-
gaÖvenca'Ö–ÖodÖoktobraÖ
2002Ö doÖ oktobraÖ 2003.Ö
ObÖzačetkuÖ letaÖ rožne-
gaÖ vencaÖ jeÖ tudiÖ napi-
salÖ apostolskoÖ pismoÖ
RožniÖ venecÖ DeviceÖ
Marije.Ö VÖ temÖ pismuÖ
jeÖ papežÖ vÖ molitevÖ ro-
žnegaÖ vencaÖ uvedelÖ
petÖ novihÖ skrivnostiÖ –Ö
skrivnostiÖsvetlobe,ÖobÖ
katerihÖ premišljujemoÖ
oÖ JezusovemÖ delova-
nju.

https://katoliska-
-cerkev.si/praznik
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PO POTEH BL. ALOJZIJA GROZDETA – FARNO ROMANJE, 31. 8. 2019

VÖ SlovenijiÖ zaenkratÖ
nimamoÖ velikoÖ blaženih,Ö
paÖ šeÖ oÖ tehÖ pogostoÖ neÖ
poznamoÖpravÖdobro,ÖzatoÖ
semÖ seÖ odločilÖ zaÖ udelež-
boÖ naÖ farnemÖ romanjuÖ poÖ
potehÖ blaženegaÖ AlojzijaÖ
Grozdeta.Ö ŽeÖ obÖ branjuÖ
kratkegaÖ življenjepisa,Ö kiÖ
semÖgaÖdobilÖnaÖavtobusu,Ö
meÖ jeÖ presenetiloÖ dejstvo,Ö
daÖ jeÖ bilÖ blaženiÖ AlojzijeÖ
GrozdeÖ starÖ leÖ devetnajstÖ
let,Ö koÖ soÖ gaÖ ubili.Ö Razmi-
šljalÖ sem,Ö takoÖmlad,ÖpaÖ jeÖ
žeÖtakoÖodločnoÖpričevalÖzaÖ
Kristusa,ÖjazÖpaÖsemÖstarej-
ši,ÖpaÖšeÖtakoÖdalečÖ...Ö

RomarjiÖ –Ö polnÖ avto-
busÖ inÖ enÖ kombiÖ –Ö smoÖ izÖ
LogatcaÖkreniliÖobÖ7:12ÖinÖseÖ
nameniliÖ protiÖ prviÖ romar-
skiÖ postaji,Ö obÖ potoku,Ö kiÖ
seÖnahajaÖvÖdoliniÖVejeršceÖ
podÖ gradomÖ naÖ Mirni.Ö NaÖ
temÖ mestuÖ soÖ šolarjiÖ letaÖ
1943Ö našliÖ truploÖ blažene-
ga.Ö AlojzijÖ jeÖ bilÖ mučenÖ inÖ
usmrčenÖ odÖ partizanskeÖ
straže,Ö kiÖ gaÖ jeÖ osumilaÖ zaÖ
vojnegaÖ obveščevalcaÖ inÖ
ovaduhaÖ (kerÖ jeÖ imelÖ priÖ
sebiÖ italijanskoÖdovolilnicoÖ
inÖverskoÖliteraturo).ÖAlojzijÖ
seÖniÖupiral,Överjamem,ÖdaÖ
jeÖ kotÖ ostaliÖ mučenciÖ upo-
rabilÖ besedeÖ „OčeÖ odpustiÖ
jim,ÖsajÖneÖvedoÖkajÖdelajo’’Ö
inÖsÖtemÖporazilÖhudičaÖterÖ
siÖpridobilÖvečnoÖslavo.Ö

PotÖ smoÖ nadalje-
valiÖprotiÖcerkviÖSvete-
gaÖ FrančiškaÖ KsaverijaÖ
naÖVeseliÖgori,ÖkjerÖnasÖ
jeÖ veseloÖ sprejelÖ veselÖ
šentruperskiÖ župnikÖ
JakobÖ Trček,Ö kiÖ gaÖ
LogatčaniÖ dobroÖ po-
znamo,Ö sajÖ seÖ jeÖ rodilÖ
kotÖ četrtiÖ bratÖ družineÖ
TrčekÖ naÖ ZeleniciÖ vÖ
Logatcu.ÖVeseloÖnamÖjeÖ
povedalÖ nekajÖ zanimi-
vostiÖ oÖ cerkvi.Ö SlediliÖ
jeÖ tipičnoÖ dolenjskoÖ
kosilo.ÖPoÖkosiluÖsmoÖsiÖ
ogledaliÖšeÖenoÖcerkev,Ö
tamÖtudiÖkakšnoÖzapeliÖ
inÖsiÖnatoÖogledaliÖ filmÖ
oÖ AlojzijuÖ GrozdetuÖ –Ö
“SrceÖ seÖ neÖ boji”.Ö PriÖ
filmuÖ miÖ jeÖ posebnoÖ
ostalÖ vÖ spominuÖ sta-
vek,Ö kiÖ gaÖ jeÖ AlojzijÖ sÖ
povzidgnjenimÖ glasomÖ
izrekelÖ vÖ prisotnostiÖ
ostalihÖdijakov:Ö“Totali-
tarniÖrežimi,ÖkiÖgovorijoÖ
oÖenakostiÖmedÖljudmi,Ö
neÖ govorijoÖ oÖ svobodiÖ
temvečÖ nasprotnoÖ –Ö oÖ
suženjstvu.Ö PravaÖ svo-
bodaÖ seÖ jeÖ odločitiÖ zaÖ
KristusaÖ inÖ hoditiÖ zaÖ
njim!”ÖTaÖstavekÖmeÖjeÖ
ponovnoÖ spomnil,Ö daÖ
imaÖ samoÖ krščanskaÖ
veraÖ takoÖ svobodoÖ inÖ
daÖ jeÖ ljubitiÖ KristusaÖ
edinaÖresnica.

FilmÖ nasÖ jeÖ vzpodbu-
dil,ÖdaÖsmoÖseÖpovzpeliÖ (zÖ
avtobusom)ÖvÖMarijinoÖsve-
tiščeÖnaÖZaplazu,ÖkjerÖsmoÖ
siÖ ogledaliÖ relikvijeÖ Blaže-
negaÖAlojzija.ÖŽupnikÖMar-
koÖJapeljÖnamÖjeÖnaÖkratkoÖ
predstavilÖzgodovinoÖsveti-
šča,ÖmiÖpaÖsmoÖnatoÖzmoliliÖ
litanijeÖ BlaženegaÖ Alojzija.Ö
PoÖ končanemÖ ogleduÖ smoÖ
biliÖ postreženiÖ zÖ zeloÖ do-
brimÖštrudljemÖinÖseÖodpra-
viliÖprotiÖŽužemberku.Ö

KerÖ jeÖ bilÖ nekajÖ časaÖ
našÖ župnikÖ JanezÖ Kompa-
reÖ tamÖvÖslužbiÖ(kotÖmladiÖ
župnik),ÖsmoÖprejeliÖvelikoÖ
informacijÖ oÖ temÖ mestuÖ
terÖ župnijskiÖ cerkviÖ sv.Ö
MohorjaÖinÖFortunata.ÖNaj-
zanimivejšeÖ dejstvo,Ö kiÖ miÖ
jeÖostaloÖvÖspominuÖje,ÖdaÖ
soÖcerkevÖzažgaliÖpartizaniÖ
inÖ jeÖ zgoreloÖ vse,Ö ostalÖ jeÖ
leÖ MarijinÖ kip,Ö kiÖ jeÖ kljubÖ
velikimÖ prizadevanjim,Ö daÖ
biÖgaÖsežgali,ÖostalÖnedota-
knjen.Ö ToÖ jeÖ velikoÖ BožjeÖ
znamenje.

PotemÖ smoÖ seÖ odpra-
viliÖ domov.Ö Verjamem,Ö daÖ
smoÖ seÖ zÖ romanjaÖ vsiÖ vr-
nilÖ boljÖ bogatiÖ inÖ hvaležniÖ
BoguÖzaÖvse,ÖkarÖsmoÖvide-
li,ÖizvedeliÖinÖdoživeli.

Vid Grdadolnik
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom:

POTOPISNO PREDAVANJE O 
ALPINISTIČNI ODPRAVI MLADIH 

ALPINISTOV V NEPALSKO HIMALAJO

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 19. uri Ö
vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

GostÖvečeraÖboÖLogatčanÖÖKrištof Fortuna

VelikokratÖslišimo,ÖdaÖsiÖvsakÖalpinistÖvsajÖenkratÖnaÖsvojiÖplezalniÖpotiÖželiÖitiÖ
vÖHimalajo.ÖLetosÖspomladiÖjeÖKrištofÖodšelÖzÖodpravoÖmladihÖalpinistovÖvÖNepalÖ
zÖnamenom,ÖdaÖsiÖpridobijoÖodpravarskeÖizkušnje.ÖNaÖpredavanjuÖseÖbomoÖsÖKri-
štofomÖpodaliÖvÖsvetÖtehÖvisokihÖgoraÖinÖizvedeli,ÖkakoÖsoÖseÖalpinistiÖnaÖodpravoÖ
pripravljali,ÖkajÖsoÖtamÖsplohÖpočeliÖinÖčesaÖsoÖseÖnaučili.ÖSevedaÖobÖfotografijah.Ö

Krištof Fortuna je 23-letni študent medicine. Leta 2015 se je vpi-
sal v alpinistično šolo, od takrat plezal tako zimske kot letne smeri 

ter si tako pridobival izkušnje, letos pa je bil član odprave Chamlang 
2019. Igra klavir in orgle ter se ukvarja z različnimi športi.

 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.

4. oktober
prviÖpetekÖvÖmesecu,Ö
obiskÖbolnikov

5. oktober
spovedovanje

6. oktober
27. nedelja med 
letom – rožnovenska 
nedelja,Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖinÖ10.ÖuriÖ

7. oktober
srečanjeÖ
skupineÖKaritas

12. oktober
spovedovanje

13. oktober
28. nedelja med 
letom,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri

14. oktober
srečanjeÖŽPS

18. oktober
sv.ÖLuka

19. oktober
spovedovanje

20. oktober
29. nedelja med 
letom – misijonska 
nedelja,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri

21. oktober
pripravaÖnaÖsv.Ökrst

26. oktober
spovedovanje

27. oktober
30. nedelja med letom, 
sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri

30. oktober
dan reformacije, 
delaÖprostÖdan

KOLEDAR

OKTOBER  
 
2019


