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	Ö VOŠČILO

	Ö ADVENT

	Ö ADORAMUS

	Ö SVETA DRUŽINA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 39, št. 9 
DECEMBER 2019

BOŽIČNO VOŠČILO 
SLOVENSKIH ŠKOFOV 2019

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

Božično	 prazno-
vanje	 z	 vrhuncem	
sredi	 noči	 in	 v	 času	
zimskega	 sončnega	
preobrata,	ko	se	tema	
najdaljših	 noči	 zače-
nja	 umikati	 svetlobi	
dneva,	 nam	 sporoča:	
Bog	ne	zapušča	sveta!	
Ostaja	z	nami	kot	Luč,	
kot	Odrešenik!	Dokler	
bo	obstajal	svet,	ne	bo	
nikoli	prenehala	aktu-
alnost	 angelove	 vese-
le	novice	iz	betlehem-
ske	noči.		»Ne bojte se! 
Glejte, oznanjam vam   
veliko veselje, ki bo za 
vse ljudstvo. Danes se 
vam je v Davidovem 
mestu rodil Odrešenik, 
ki je Kristus, Gospod«	
(LK		2,10).	Samo	On	je	
in	ostane	Pot	(Jn	14,6)	
izhoda	iz	»dežele	smr-
tne	sence«		(Iz	9,1).

Ob	 božičnem	
praznovanju	 sloven-
ski	 škofje	 vsem	 vam	
dragi	bratje	in	sestre	v	
župnijskih	 občestvih,	
pa	 tudi	 vsem	 duhov-
nikom	 in	 diakonom,	

redovnikom	in	redov-
nicam,	 bogoslovcem	
in	 semeniščnikom,	
vsem	 ožjim	 sodelav-
cem,	 vsem	 našim	 za-
mejcem	 in	 zdomcem	
ter	 slovenskim	 misi-
jonarjem,	 še	 posebej	
pa	vsem	bolnikom	 in	
najbolj	 preizkušenim	
bratom	 in	 sestram,	
(pri)	 voščimo	 obilje	
Božjega	 kruha,	 ki	 naj	
vaše	 življenjsko	 oko-
lje	 v	 letu	 2020	 spre-
minja	v	sodobno	hišo	
kruha	 za	 vse	 bližnje,	
ki	so	lačni	pristne	lju-
bezni!

Enako	 voščilo	
namenjamo	 v	 duhu	
ekumenskega	 sožitja	
tudi	 vsem	 pravoslav-
nim	 in	 evangeličan-
skim	 bratom	 in	 se-
stram.

Vaši škofje

K čestitki se 
pridružujeta tudi 

gospod župnik 
Janez Kompare  in 

kaplan Rafael
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ADVENTNI ČAS

Čas	 duhovne	 in	
bogoslužne	 priprave	
na	 božič	 začenjamo	
s	 praznovanjem	 prve	
adventne	 nedelje,	 ki	
bo	 letos	1.	decembra,	
in	 ga	 sklenemo	 v	 te-
dnu	po	četrti	adventni	
nedelji	na	sveti	večer,	
24.	decembra.

Za	razliko	od	po-
stnega	časa,	 ki	 ga	ob-
hajamo	 kot	 pripravo	
na	veliko	noč	 in	 traja	
štirideset	 dni,	 adven-
tni	 čas	 ni	 omejen	 na	
točno	število	dni.

Z	 adventnim	 ča-
som	 v	 Katoliški	 Cer-
kvi	 začenjamo	 novo	
cerkveno	 leto	 in	 ne-
posredno	pripravo	na	
božič.	Gospodovo	roj-
stvo	in	prazniki,	ki	mu	
sledijo	 (sv.	 trije	 kralji	
ali	obisk	treh	modrih,	
Jezusov	 krst	 ter	 Go-
spodovo	 darovanje	 v	
templju	 ali	 svečnica),	
so	 priložnost	 za	 po-
globitev	 vere.	 Veselje	
ob	 Novorojenem	 po-
meni	 veselje	 ob	 no-
vem	življenju	in	lahko	

simbolično	 nagovarja	
tudi	 k	 radosti	 nad	 la-
stnim	življenjem.

Simbolika	rojstva	
in	 novega	 začetka	 je	
vtkana	 v	 potek	 celo-
tnega	cerkvenega	leta.	
Dogodki	ne	pomenijo	
le	 spominjanja	 prete-
klih	 Božjih	 del	 v	 zgo-
dovini	 odrešenja	 (o	
čemer	 poroča	 Sveto	
pismo)	 in	 poti	 skozi	
galerijo	 svetnikov,	
ampak	 tudi	 aktualiza-
cijo	 Božjih	 sporočil	
za	 sedanji	 trenutek.	
Na	 večja	 praznovanja	
se	 kristjani	 pripra-
vljamo	 v	 posebnih	
»pripravljalnih«	 časih	
(z	 adventnim	 časom	
na	božič,	s	postom	na	
veliko	 noč).	 K	 zuna-
njim	 in	 materialnim	
pripravam	 na	 cerkve-
ne	 praznike	 sodi	 tudi	
duhovna	 priprava	
v	 osebni	 molitvi	 in	
duhovni	 poglobitvi,	
kar	 lahko	 vključuje	
prejem	 zakramenta	
sprave,	razne	odpove-
di,	post,	dobra	dela	ali	

miloščino.

Latinska	 bese-
da	 adventus	 pomeni	
prihod.	Poznamo	dva	
Gospodova	 prihoda.	
Gospod	je	prvikrat	na	
svet	prišel	kot	človek,	
rojen	iz	Device	Marije,	
njegov	 drugi	 prihod	
pa	 pričakujemo	 na	
sodni	 dan.	 Kristjani	
verujemo	v	Gospodo-
vo	nevidno	prihajanje	
v	srca	ljudi	po	delova-
nju	Svetega	Duha	ozi-
roma	 v	 skrivnostno	
Božjo	 navzočnost	 v	
srcu	vsakega	človeka,	
kar	 lahko	 razumemo	
in	 dojemamo	 samo	 v	
moči	vere.

Adventni	čas	ima	
dvojen	 značaj:	 je	 čas	
priprave	 na	 slovesno	
praznovanje	 Gospo-
dovega	 rojstva,	 25.	
decembra,	 hkrati	 pa	
je	 to	 čas,	 ko	 nas	 spo-
minjanje	 usmerja	 k	
pričakovanju	 drugega	
Kristusovega	 prihoda	
ob	koncu	časov.

Znamenje	 zuna-



FARNI LIST

3

nje	 priprave	 na	 božič	
je	 adventni	 venec.	
Tradicionalno	 se	 pri	
nas	 v	 cerkvah	 in	 po	
domovih	 pripravljajo	
adventni	venci	s	štiri-
mi	 svečami.	 Narašča-
nje	 luči	 simbolizira	
rast	 dobrega	 v	 življe-
nju.

Razlaga simbolike 
adventnega venca

Adventni	 venec	
je	 iz	 rastlinja	 spleten	
venec	s	štirimi	sveča-
mi,	ki	ponazarjajo	 šti-
ri	 adventne	 nedelje.	
Kot	okras	in	liturgični	
simbol	 adventnega	

časa,	 prevzet	 od	 ger-
manskih	 narodov,	 se	
je	v	Sloveniji	uveljavil	
v	 osemdesetih	 letih	
20.	 stoletja.	 Večji	 ve-
nec	 s	 štirimi	 svečami	
visi	 ali	 je	 postavljen	
v	cerkvah	na	vidnem	
mestu	 v	 prezbiteriju,	
vsako	adventno	nede-
ljo	pa	na	njem	prižge-
jo	dodatno	svečo.

Liturgični	 ad-
ventni	venec	 ima	več	
simboličnih	pomenov	
in	razlag:

Okrogla	 oblika	
pomeni	 popolnost	 in	
večnost.	 Zimzelene	
veje	 govorijo	 o	 življe-

nju,	 o	 Jezusu	 Kristu-
su,	 ki	 prihaja	 med	
nas.	Simbolika	vijolič-
ne	 barve	 predstavlja	
upanje,	 da	 bo	 tema	
premagana.	 Štiri	 sve-
če,	ki	so	lahko	samo	v	
vijolični	ali	beli	barvi,	
imajo	posebno	simbo-
liko:

	Ö predstavljajo	
štiri	mejnike	
(stvarjenje,	
učlovečenje,	
odrešenje	in	
konec	sveta);

	Ö predstavljajo	
štiri	strani	
neba:	sever,	jug,	
vzhod	in	zahod,	
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kar	govori	o	
univerzalnosti	
Kristusovega	
učlovečenja	
za	ves	svet	in	
vse	ljudi;

	Ö -predstavljajo	
štiri	letne	čase,	
kar	pomeni,	
da	je	bilo	
Kristusovo	
rojstvo	
pomembno	ne	
samo	za	tisti	
zgodovinski	
čas,	v	katerem	
je	živel	na	
Zemlji,	ampak	
je	pomembno	
za	vse	čase	in	
vsako	dobo;

	Ö 	predstavljajo	
človekovo	
življenje;	
(ob	rojstvu)	
prižgana	sveča	
je	vsak	trenutek	
manjša,	kar	
govori	o	tem,	da	
smo	vedno	bliže	
sklepu	življenja	

in	nas	spominja	
na	tuzemsko	
minljivost.

Sveče	 prižigamo	
tako,	 da	 na	 prvo	 ad-
ventno	nedeljo	prižge-
mo	prvo,	na	drugo	ad-
ventno	 nedeljo	 poleg	
prve	 prižgemo	 tudi	
drugo	–	in	tako	naprej	
do	 četrte	 adventne	
nedelje,	 kar	 pomeni,	
da	je	v	času,	ko	se	bli-
žamo	 rojstvu	 Jezusa	
Kristusa,	 v	 prostoru	
vedno	 več	 svetlobe.	
V	 duhovnem	 smislu	
to	 pomeni,	 čim	 bliže	
smo	Bogu,	tem	več	je	
svetlobe	 tudi	 v	 naših	
življenjih.

Adventni	 venci	
naj	 bi	 bili	 narejeni	
brez	dodatnega	okras-
ja	 in	 to	 z	 namenom,	
da	pride	do	izraza	opi-
sana	simbolika.

Nekateri	razlagal-
ci	 štiri	 sveče	 in	 štiri	
adventne	 nedelje	 po-
vezujejo	tudi	s	štirimi	
obdobji	 zgodovine	
odrešenja:	1.	od	stvar-

jenja	 do	 Abrahama,	
2.	 od	 Abrahama	 do	
judovskih	 kraljev,	 3.	
od	 judovskih	 kraljev	
do	 babilonske	 sužno-
sti,	 4.	 od	 babilonske	
sužnosti	 do	 Kristuso-
vega	rojstva.

Blagoslov adven-
tnega venca

Duhovniki	 ad-
ventne	 vence	 bla-
goslovijo	 na	 prvo	
adventno	 nedeljo.	
Duhovniki	se	z	blago-
slovom,	 ki	 poudarja	
Božjo	 veličino	 in	 do-
broto,	obračajo	na	lju-
di	 in	 ustvarjeni	 svet.	
Osnovna	oblika	blago-
slovitve	ima	dva	dela,	
ki	 sta	 oznanilo	 Božje	
besede	 in	 zahvala	 za	
Božjo	 pomoč.	 Drugi	
del	 z	 obredi	 in	 moli-
tvami	hvali	Boga.	Ver-
niki	 prosijo	 za	 Božjo	
pomoč.	 Središče	 bla-
goslova	je	molitev.

Vir: https://kato-
liska-cerkev.si
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ZAHVALNO PISMO ZA DONANCIJO

Dragi	 farani	 dol-
njelogaške	župnije!	

V	 imenu	 rektor-
ja,	 vseh	 bogoslovcev	
in	 v	 svojem	 imenu	
se	 vam	 iz	 vsega	 srca	
zahvaljujem	 za	 dona-
cijo,	ki	ste	jo	zbrali	že	
drugo	leto	zapored	za	
potrebe	našega	Seme-
nišča	v	Sarajevu.	Vsak	
vaš	dar,	naj	bo	to	hra-
na,	pijača	ali	denarna	
pomoč,	 je	znak	Božje	
ljubezni	do	nas,	ki	 se	
popolnoma	 opiramo	
na	 Njegovo	 previ-
dnost.	Na	poseben	na-
čin	 bi	 se	 rad	 zahvalil	
župniku	 in	 kaplanu,	
ki	sta	dala	svoj	blago-
slov	 za	 to	 akcijo	 ter	
župnijskem	 Karitasu	
z	 vsemi,	 ki	 ste	 bili	 v	
to	 vključeni.	 Bog	 naj	
vam	stokratno	povrne	
vso	vašo	dobroto.

Kot	 morda	 že	
veste,	 naše	 Nadškofij-
sko	 misijonsko	 med-
narodno	 semenišče	
„Redemptoris	 Mater“	
že	devet	let	pripravlja	
fante	 iz	 celega	 sveta	
za	misijonarski	poklic	
v	Bosni	 in	Hercegovi-
ni	in	drugod	po	svetu.	
Tudi	 sam	 sem	 bil	 v	
tem	 Semenišču	 bogo-
slovec,	zdaj	pa	sem	že	
tretje	 leto	 vice-rektor.	
Trenutno	 je	 pri	 nas	
13	 bogoslovcev	 iz	 7	
različnih	 držav	 sveta.	
Čez	nekaj	dni,	16.	no-
vembra,	bo	naš	kardi-
nal	Vinko	Puljić	enega	
od	 njih,	 Antea	 Ljulja,	
posvetil	 za	 diakona,	
česar	 se	 še	 posebej	
veselimo.	 Prosimo,	
da	 molite	 zanj	 in	 za	
njegovo	 novo	 poslan-
stvo.

Vemo,  
da v 
župniji 
redno 
molite za 
duhovne 
poklice 
in se še 
naprej 
priporo-
čamo v 
molitev. 

Tudi	mi	vsak	dan	
molimo	 za	 vse	 vas.	
Upamo	 tudi,	 da	 bo	
Gospod	še	mnoge	fan-
te	in	dekleta	iz	logaške	
župnije	poklical	v	svoj	
vinograd.	

Naj	vas	vedno	in	
povsod	spremlja	Božji	
blagoslov!

Jošt Mezeg
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ADORAMUS PREPEVAL NA DUNAJU

V	 začetku	 no-
vembra	 se	 je	 Mešani	
pevski	 zbor	 Adora-
mus	 odpravil	 na	 go-
stovanje	 na	 Dunaj.	
Obiskali	 smo	 sloven-
sko	župnijo,	kjer	 smo	
s	petjem	pri	sveti	maši	
in	 koncertom	 po	 njej	
navdušili	 tam	 živeče	
Slovence.	 Duhovnik,	
ki	deluje	na	slovenski	
župniji,	gospod	Matija	
Tratnjek,	nam	je	izrazil	

prijazno	 dobrodošli-
co.	Posebej	veličastno	
je	 bilo	 prepevanje	 v	
katedrali	 sv.	 Štefana.	
Mogočna	 cerkev,	 ki	
brez	 besed	 pusti	 vsa-
kega	 mimoidočega	
nas	je	povsem	prevze-
la.	 V	 ta	 namen	 smo	
pripravili	 Sattnerjevo	
Misso	 Seraphico	 in	
nekatere	druge	sakral-
ne	 skladbe.	 Zbor	 je	
vodil	 dirigent	 Marjan	

Grdadolnik,	na	orglah	
pa	 nas	 je	 spremljala	
mlada	 nadobudna	
organistka	 Neža	 Gr-
dadolnik.	 Svete	 maše	
se	 je	 udeležila	 tudi	
slovenska	 veleposla-
nica	 na	 Dunaju,	 mag.	
Ksenija	Škrilec.	Dunaj	
nas	je	z	vsemi	svojimi	
presežki	 očaral.	 Ogle-
dali	 smo	 si	 palačo	
Schönbrunn,	 dvorec	
Belvedere	 in	 živalski	
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vrt.	Ob	ogledu	dunaj-
ske	 operne	 hiše	 smo	
imeli	priložnost	v	njej	
tudi	zapeti.	Skozi	arhi-
tekturo	 in	 zgodovino	
avstrijske	 prestolnice	
nas	je	popeljal	dr.	Vin-
cencij	 Rajšp,	 direktor	
slovenskega	 znan-
stvenega	 inštituta	 na	
Dunaju.	 Dr.	 Rajšp	 je	
bil	 glavni	 koordinator	
našega	 gostovanja,	
za	 kar	 se	 mu	 iskreno	
zahvaljujemo.	 Srečali	
smo	mnoge	rojake,	ki	

na	 Dunaju	 študirajo	
in	 delujejo.	 Izredne	
gostoljubnosti	 smo	
bili	 deležni	 tudi	 od	
tam	 živečega	 sloven-
skega	 duhovnika	 in	
skladatelja,	 gospoda	
Avgusta	 Ipavca.	 Go-
spod	Ipavec	nam	je	v	
zahvalo	 za	 sodelova-
nje	 pri	 izvedbi	 simfo-
nične	 pesnitve	 Barve	
zelenega	 smaragda	
pripravil	gala	večerjo.	
V	 domovino	 smo	 se	
vrnili	 polni	 čudovitih	

vtisov	in	motivacije	za	
prihajajoče	 projekte.	
V	 decembru	 nas	 lah-
ko	slišite	na	koncertu	
Pihalnega	 orkestra	
Logatec,	 na	 koncertu	
Simfoničnega	orkestra	
Cantabile	 v	 Cankarje-
vem	domu	v	Ljubljani	
ter	na	 tradicionalnem	
Štefanovem	 koncertu	
ob	dnevu	samostojno-
sti	in	enotnosti.	

Ana Skvarča



8

FARNI LIST

PRAZNIK SVETE DRUŽINE

V	 Katoliški	 cer-
kvi	 praznik	 svete	
družine	 obeležujemo	
v	 spomin	 na	 družin-
sko	 skupnost,	 ki	 so	
jo	 sestavljali	 Božji	
Sin	Jezus	iz	Nazareta,	
njegova	mati	Marija	in	
krušni	oče	sveti	Jožef.	
Praznujemo	 prvo	 ne-
deljo	po	božiču,	nede-
ljo	 pa	 poimenujemo	
nedelja	svete	družine.	
Letos	bo	to	29.	decem-
bra.

Češčenje	 svete	
družine	 je	 sorazmer-

no	nov	pojav,	saj	se	je	
pojavilo	v	17.	stoletju,	
ko	je	bilo	pod	tem	na-
slovom	 ustanovljenih	
nekaj	 redovnih	 sku-
pnosti	 in	 so	 nastale	
tudi	 prve	 umetniške	
upodobitve.	 Pobu-
dnik	 praznika	 je	 bil	
prvi	 katoliški	 škof	 v	
Quebecu	msgr.	Fraço-
is-Xavier	 de	 Laval,	 ki	
je	v	svojo	škofijo	vpe-
ljal	praznik	svete	dru-
žine	in	osnoval	Brato-
vščino	 svete	 družine	
(1665),	katere	vodstvo	
je	zaupal	laiški	misijo-

narki	 in	veliki	 častilki	
svete	 družine	 Barbe	
D'Ailleboust.	 Papež	
Janez	 Pavel	 II.	 (1978–
2005)	 je	 msgr.	 Lavala	
leta	1980	tudi	razglasil	
za	blaženega.

Življenje	 naza-
reške	 družine	 je	 v	
Svetem	 pismu	 skopo	
opisano.	 Evangeliji	
poročajo	 o	 Jezuso-
vem	 rojstvu	 v	 Betle-
hemu,	obisku	modrih,	
begu	 v	 Egipt,	 vrnitvi	
iz	Egipta	o	Jezusovem	
darovanju	 ter	 najde-
nju	v	templju.

Praznik	 svete	
družine	 je	v	cerkveni	
bogoslužni	 koledar	
leta	1926	uvrstil	papež	
Benedikt	 XV.	 (1914–
1922).	Do	takrat	so	ga	
obeleževali	 samo	 po	
krajevnih	 Cerkvah.	
Papež	 Benedikt	 XV.	
in	 njegovi	 predhodni-
ki	 (zlasti	 papež	 Leon	
XIII.)	 so	 praznik	 pod-
pirali	 tudi	 zato,	da	 so	
izrazili	 nestrinjanje	 z	
razpadanjem	 tradici-
onalnega	 družinskega	
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življenja	ter	z	njim	po-
vezanih	 vrednot,	 kar	
se	 je	začelo	kazati	ob	
koncu	19.	 in	na	začet-
ku	20.	stoletja.

Praznik	 svete	
družine	 je	 tudi	 pra-
znik	 vsake	 človeške	
družine,	 ki	 nastane	 s	
poroko	 med	 možem	
in	 ženo	 oz.	 s	 skleni-
tvijo	 zakramenta	 sv.	
zakona	 med	 zaročen-
cema.	 Glavni	 namen	
dneva	 je	 predstaviti	
vzajemnost,	 spošto-
vanje	 in	 ljubezen,	 ki	
so	 jih	 v	 medsebojnih	
odnosih	 živeli	 Je-
zus,	 Marija	 in	 Jožef.	
Družinsko	 življenje	
je	 kraj	 posvečevanja	
članov	 družine,	 zato	
je	sv.	Janez	Krizostom	
(347–407)	 kristjane	
spodbujal,	 naj	 iz	 svo-
jih	 družin	 ustvarijo	
družinsko	 Cerkev.	
To	 lahko	 storijo	 tako,	
da	 osebni	 odnos	 z	
Jezusom	 postavijo	 v	
središče	 osebnega	 in	
družinskega	življenja.

77  LET MUČENIŠKE SMRTI 
BL. ALOJZIJA GROZDETA

Na	 prvi	 dan	 no-
vega	 leta,	 1.	 januarja	
2020,		bo	minilo	77	let	
od	 mučeniške	 smrti	
bl.	 Alojzija	 Grozdeta.	
Mirna	je	kraj	njegove-
ga	trpljenja	in	smrti.

Tega	dogodka	se	
bodo	 kot	 vsako	 leto	
spomnili	s	sveto	mašo	
na	novo	 leto	ob	10.30	
v	farni	cerkvi,	ki	jo	bo	
letos	ob	somaševanju	
vodil	 mag.	 Roman	

Starc,	 ljubljanski	 stol-
ni	 župnik.	 Ob	 12.00	
uri	 pa	 se	 bodo	 zbrali	
pri	 molitvi	 ob	 križu	
in	 fatimski	 Mariji	 	 pri	
potoku	 Vejeršca	 pod	
mirnskim	 gradom,	
kjer	so	njegovo	truplo	
tisti	dan	odvrgli.	

Častilci bl. Aloj-
zija, mučenca, 
lepo vabljeni k 
maši in molitvi.
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»V resnici je Jezus tisti, ki ga iščete, kadar sanjate o sreči. 
On je tisti, ki vas čaka, ko vas nič od tistega, kar najdete, ne izpolni;  
On je lepota, ki vas tako privlači.« 
   Janez Pavel II.

ŽUPNIJA DOLNJI LOGATEC
vabi na 

KATEHEZE 
za mlade in odrasle

v kapeli župnišča
ob NEDELJAH in ČETRTKIH 

ob 19. uri.
Nadaljujemo 12. januarja 2020.

vaš župnik Janez in ekipa katehistov
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KOLOFON
Izdaja:	župnija Dolnji Logatec
Odgovarja:	Janez Kompare
Glavni	urednik:	Alen Širca
Naklada:	500 kos
Spletni	naslov:	http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
Prispevke	pošljite	na	naslov:	farni.list.logatec@gmail.com	do	15.	v	mesecu.

19. december
ob	19h	kateheze	za	
mladino	in	odrasle	

21. december 
spovedovanje	
pred	božičem

22. december
4.	adventna	nedelja	
(krstna	nedelja):	sv.	
maša	ob	8h	in	10h

24. december
prvi	sveti	večer

25. december
Jezusovo	rojstvo	
(BOŽIČ):	sv.	maša	
ob	8h	in	10h	(ofer).

26. december
sv.	Štefan,	mučenec

26. december
dan	samostojno-
sti	in	enotnosti	
(dela	prost	dan)

27. december
sv.	Janez,	apostol	
in	evangelist

28. december
sv.	nedolžni	otro-
ci;	spovedovanje;	
narodni	dan	mo-
litve	za	nerojeno	
človeško	življenje

29. december
nedelja	svete	družine
		

31. december
sv.	Silvester,	papež	in	
mučenec	(silvestrovo,	
drugi	sveti	večer)
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2019


