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ÖÖ VELIKA NOČ

ÖÖ ZA DRUŽINO

ÖÖ KRITIČNI UM

ÖÖ ADORAMUS — 25 LET

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 32, št. 04
APRIL 2012

SvetiÖ LeonÖ VelikiÖ
zeloÖ lepoÖ pravi,Ö daÖ jeÖ
JezusÖ pohitelÖ zÖ vsta-
jenjem,Ö kerÖ seÖ muÖ jeÖ
mudiloÖpotolažitiÖsvojoÖ
MaterÖinÖučence:ÖvÖgro-
buÖjeÖbilÖnatankoÖtolikoÖ
časa,ÖdaÖsoÖseÖdopolniliÖ
napovedaniÖtrijeÖdnevi.Ö
VstalÖ jeÖ tretjiÖdan,Ö čimÖ
prej,Ö takojÖ koÖ jeÖ biloÖ
mogoče:Ö navsezgodaj,Ö
šeÖvÖtemi,ÖinÖšeÖpredenÖ
seÖ jeÖzdanilo,Ö jeÖprehi-
telÖ zoroÖ sÖ svojoÖ lastnoÖ
lučjo.

SvetÖ jeÖ ostalÖ vÖ
temi.ÖSamoÖDevicaÖMa-
rijaÖjeÖbilaÖsvetilnikÖsre-
diÖ tolikeÖ teme.Ö Vstaje-
njeÖjeÖvelikaÖlučÖzaÖvesÖ
svet:ÖjazÖsemÖlučÖsveta,Ö
jeÖ rekelÖ Jezus,Ö lučÖ zaÖ

KRISTUSOVA LUČ – KLIc K ApOSTOLATU

slehernoÖ družbo,Ö zaÖ
slehernegaÖčloveka.

NaÖ vigilijoÖ jeÖ vÖ
svetiščuÖvladalaÖpopol-
naÖ tema,Ö prispodobaÖ
teme,Ö vÖ kateriÖ jeÖ člo-
veštvoÖ brezÖ Kristusa,Ö
brezÖBožjegaÖrazodetja.Ö
NatoÖ jeÖ mašnikÖ razgla-
silÖ ganljivoÖ inÖ veseloÖ
novico:Ö SvetlobaÖ slav-
negaÖ vstalegaÖ KristusaÖ
najÖ preženeÖ temineÖ
srcaÖ inÖ duha.Ö InÖ odÖ
svetlobeÖ velikonočneÖ
sveče,Ö kiÖ simboliziraÖ
Kristusa,ÖsoÖvsiÖvernikiÖ
prejeliÖ luč:Ö svetiščeÖ jeÖ
postaloÖ razsvetljenoÖ
odÖ lučiÖ velikonočneÖ
svečeÖinÖvsehÖvernikov.Ö
ToÖ jeÖ luč,ÖkiÖ joÖCerkevÖ
razlivaÖ poÖ vsejÖ zemlji,Ö

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

Gospod je res vstal! Aleluja!
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potopljeniÖvÖtemo.

PoslanstvoÖ nasÖ
kristjanovÖjeÖvÖtem,ÖdaÖ
oznanjamoÖ KristusovoÖ
kraljestvo,ÖdaÖgaÖozna-
njamoÖ sÖ svojoÖ besedoÖ
inÖsvojimiÖdeli.ÖGospodÖ
hočeÖ imetiÖ svojeÖ naÖ
vsehÖ razpotjihÖ tegaÖ
sveta.Ö NekatereÖ pokli-
čeÖ vÖ puščavo,Ö daÖ seÖ
oddaljijoÖ odÖ nestalno-
stiÖčloveškeÖdružbeÖterÖ
sÖ svojimÖ pričevanjemÖ
drugeÖ spominjajo,Ö daÖ
BogÖ obstaja.Ö Nekate-
rimÖzaupaÖduhovniškoÖ

službo.Ö VelikoÖ večinoÖ
ljudiÖ paÖ siÖ želiÖ srediÖ
sveta,Ö vÖ povsemÖ ze-
meljskihÖ opravilih.Ö
ZatoÖmorajoÖtiÖkristjaniÖ
ponestiÖKristusaÖvÖvsaÖ
okolja,ÖkjerÖseÖodvijajoÖ
človeškeÖ dejavnosti:Ö
vÖ tovarno,Ö laboratorij,Ö
naÖ polje,Ö vÖ obrtniškoÖ
delavnico,ÖnaÖcesteÖve-
likihÖmestÖinÖnaÖgorskeÖ
poti.

Naj nas veliko-
nočno veselje napol-
njuje in naredi raz-
položljive, da bomo 

prinašali novo upa-
nje v ta razdvojeni 
svet in z vsem bitjem 
oznanjali Vstalega 
Jezusa, ki je z nami 
na vseh naših poteh, 
ALELUJA.

Blagoslovljene 
velikonočne prazni-
ke želiva 

župnik Janez in 
duhovni pomoč-

nik Drago.

SLOVENSKE DRUŽINE, NAROD IN VODITELJE 
IZROČAMO MATERI MARIJI IN ZAVETNIKOM DRUŽINE

SlovenskiÖ krščan-
skiÖnarodÖjeÖdolžanÖiz-
polnjevatiÖ BožjeÖ zako-
ne.Ö BiliÖ smoÖ naÖ praguÖ
izjemnoÖ pomembneÖ
odločitve:Ö glasovanjuÖ
PROTI na REFEREN-
DUMU o  Družin-
skem zakoniku,ÖkiÖgaÖ
jeÖDržavniÖzborÖRepu-
blikeÖ SlovenijeÖ sprejelÖ
naÖ sejiÖ 16.Ö junijaÖ 2011.Ö
GlasovanjeÖnaÖreferen-
dumuÖjeÖbiloÖvÖnedeljoÖ
25.ÖmarcaÖ2012.Ö

ZaÖ prihodnostÖ
SlovenijeÖ jeÖ bilaÖ vÖ ba-
zilikiÖ MarijeÖ PomagajÖ
naÖBrezjahÖdneÖ18.Ö fe-
bruarjaÖpopoldneÖmo-
litvenaÖuraÖinÖmašaÖzaÖ
slovenskeÖ družine,Ö kiÖ
soÖseÖjeÖudeležiliÖverni-
ki,Ö kiÖ pripadajoÖ najra-
zličnejšimÖ duhovnimÖ
skupinamÖinÖgibanjemÖ
poÖSloveniji.

PriÖ molitveniÖ uriÖ
inÖ mašiÖ soÖ sodelovaliÖ
članiÖ inÖ članiceÖ nasle-

dnjihÖ skupin:Ö odrasliÖ
skavti,Ö MarijinoÖ delo,Ö
PrenovaÖ vÖ duhu,Ö Sku-
pnostÖ Ö krščanskegaÖ
življenja,Ö ZakonciÖ zaÖ
KristusaÖ inÖ Neokate-
humeni.

ZÖromanjemÖkÖMa-
rijiÖ PomagajÖ naÖ BrezjeÖ
smoÖ zÖ Ö molitvijoÖ inÖ pe-
tjemÖ izrekliÖ svojÖ »da«Ö
KristusuÖ inÖ prošnjoÖ kÖ
SvetemuÖDuhuÖzaÖpravoÖ
razsvetljenjeÖ inÖ življe-
njeÖslovenskihÖdružin.
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MašoÖ jeÖ darovalÖ
ljubljanskiÖ nadškofÖ
AntonÖStres.ÖObÖdari-
tvenemÖ oltarjuÖ soÖ seÖ
muÖpridružiliÖštevilniÖ
duhovniki.

NaÖzačetkuÖmašeÖ
seÖ jeÖ zahvalilÖ zaÖ šte-
vilnoÖ udeležbo,Ö sajÖ
jeÖ bilaÖ cerkevÖ nabitoÖ
polnaÖ inÖ tudiÖ velikoÖ
zakoncevÖ zÖ majhni-
miÖ otrokiÖ jeÖ bilo.Ö Po-
vabilÖ jeÖ kÖ molitviÖ zaÖ
slovenskeÖdružineÖÖinÖ
prihodnostÖ CerkveÖ
naÖ SlovenskemÖ terÖ
slovenskegaÖ naroda.Ö
OtrociÖ soÖ BožjiÖ darÖ
inÖ jihÖ jeÖ trebaÖ spre-
jemati.Ö ZavedatiÖ seÖ
moramo,Ö daÖ smoÖ vsiÖ
vÖ službiÖ življenja.Ö
TakoÖstarši,ÖkiÖsoÖdol-
žniÖ otrokeÖ vzgajatiÖ vÖ

zreleÖ osebnosti,Ö ka-
korÖtudiÖdružbaÖmoraÖ
imetiÖzavestÖodgovor-
nostiÖ zaÖ mladiÖ rodÖ vÖ
slovenskiÖ državiÖ inÖ
družbi.Ö

VÖ prošnjahÖ smoÖ
moliliÖ zaÖ slovenskeÖ
politike,Ö daÖ bodoÖ
odgovornoÖ delaliÖ
zaÖ blagorÖ vsehÖ Slo-
vencev,Ö zaÖ boljšeÖ
delovneÖ razmere,Ö zaÖ
kmete,ÖotrokeÖinÖmla-
de,Ö zdravnike,Ö znan-
stvenike,Ö umetnike,Ö
zaÖ večjeÖ spoštovanjeÖ
narave,Ö čistostÖ srca,Ö
odgovornoÖdeloÖvsehÖ
Slovencev,Ö pošte-
nost,Ö daÖ biÖ SlovenciÖ
ceniliÖ svojÖ jezik,Ö daÖ
biÖ imeliÖ večÖ časaÖ zaÖ
Jezusa,Ö zaseÖ inÖ pri-
jatelje,Ö sposobnostÖ

odpuščanja.Ö MoliliÖ
smoÖ tudiÖ Ö »MolitevÖ
zaÖ družino«.Ö VÖ njejÖ
smoÖ prosili,Ö daÖ biÖ seÖ
kristjaniÖ zÖ molitvijo,Ö
zgledomÖ inÖ besedoÖ
vÖ javnostiÖ pogumnoÖ
zavzeliÖ zaÖ vrednoteÖ
družineÖ inÖ jihÖ posre-
dovaliÖ našimÖ mla-
dim,Ö sajÖ svetÖ vÖ temÖ
zbeganemÖčasuÖhočeÖÖ
razvrednotitiÖ druži-
no,Ö materinstvoÖ inÖ
očetovstvo.Ö Ö Sloven-
skeÖdružine,ÖnarodÖinÖ
voditeljeÖsmoÖizročiliÖ
vÖvarstvoÖMatereÖMa-
rije,Ö svetegaÖ JožefaÖ
inÖ drugihÖ zavetnikovÖ
družine.Ö

Marinka Petkovšek
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ZDRAV KRITIČNI UM

VÖ četrtekÖ zvečer,Ö
1.Ömarca,ÖsmoÖnapolniliÖ
dvoranoÖSv.Ö Jožefa,ÖdaÖ
biÖ poslušaliÖ znanegaÖ
slovenskegaÖ psihotera-
pevtaÖ BogdanaÖ Žorža.Ö
TaÖjeÖizhodiščeÖsvojegaÖ
predavanjaÖ naslonilÖ
naÖ PavloveÖ besedeÖ izÖ
PismaÖ Tesaloničanom:Ö
»VseÖ preizkušajte,Ö inÖ

karÖ jeÖ dobro,Ö ohrani-
te!«ÖKakorÖvÖtakratnemÖ
času,ÖtakoÖjeÖtudiÖvÖda-
našnjiÖ družbiÖ šeÖ kakoÖ
potrebenÖzdravÖkritičniÖ
um.Ö ToÖ potrjujemoÖ sÖ
svojimÖ potrošništvom,Ö
koÖ gremoÖ vÖ trgovinoÖ
inÖ kupujemoÖ stvari,Ö
zaÖ katereÖ soÖ nasÖ ogla-
ševalskeÖ kampanjeÖ
prepričale,Ö daÖ jihÖ po-
trebujemo.Ö DomaÖ paÖ
jihÖpotemÖkomajdaÖkajÖ
uporabljamo.ÖPoÖdrugiÖ
straniÖ paÖ smoÖ prevečÖ
kritizerski.ÖKritizerstvoÖ
lahkoÖ odÖ zdraveÖ kri-
tičnostiÖ ločimoÖ tako,Ö
daÖ seÖ vprašamoÖ poÖ
vzrokuÖ našegaÖ poče-
tja.Ö Kritiziramo,Ö kadarÖ
izhajamoÖ izÖ našeÖ egoi-
stičnostiÖ –ÖdrugeÖponi-
žujemo,ÖdaÖbiÖbiliÖpodÖ
nami.Ö InÖ kritiziramoÖ
oseboÖkotÖceloto,ÖneÖpaÖ
leÖdejanja,Ö kiÖ gaÖniÖna-
redilaÖprav/dobro.Ö

ZdravÖ kritičenÖ
umÖ niÖ slepoÖ zaupanjeÖ
inÖ tudiÖ niÖ kritiziranjeÖ
vsegaÖpoÖvrsti.ÖJeÖprav-
zapravÖiskanjeÖresnice.Ö
ZaÖ to,Ö daÖ biÖ lahkoÖ toÖ
vmesnoÖtočkoÖnašli,Ö jeÖ
potrebnaÖpravaÖvzgoja.Ö
ČeÖ seÖ doÖ sedajÖ šeÖ ni-
smoÖukvarjaliÖsÖtem,ÖniÖ

prepozno,ÖdaÖzačnemoÖ
spreminjatiÖ našeÖ mi-
šljenje.Ö LahkoÖ paÖ tudiÖ
velikoÖnaredimoÖzaÖna-
slednjoÖ generacijoÖ inÖ
otrokeÖvzgajamoÖvÖod-
rasle,Ö zdravoÖ kritične,Ö
odgovorneÖ osebe.Ö KoÖ
staršiÖ otrokuÖ postavijoÖ
določeneÖ meje,Ö seÖ jihÖ
otrokÖ nekajÖ časaÖ drži,Ö
potemÖ paÖ začneÖ preiz-
kušati,ÖkajÖbiÖ seÖzgodi-
lo,ÖčeÖbiÖjihÖprekoračil.Ö
InÖ nekatereÖ mejeÖ soÖ
take,ÖkiÖ jihÖotrokÖmoraÖ
prekoračitiÖ inÖ zatoÖ neÖ
smejoÖbitiÖpretrde.ÖNpr.Ö
majhnemuÖotrokuÖpre-
povemoÖitiÖnaÖcestoÖinÖ
čeÖ priÖ temÖ neÖ bomoÖ
popustili,Ö taÖ otrok,Ö koÖ
boÖstarejši,ÖsplohÖneÖboÖ
šelÖizÖhiše.ÖDrugeÖvrsteÖ
mejeÖ paÖ morajoÖ bitiÖ
trdneÖ(npr.ÖneÖkradi)Ö–Ö
tudiÖteÖboÖotrokÖposku-
silÖ premakniti,Ö ampakÖ
kerÖ boÖ vednoÖ znovaÖ
nastalaÖ zanjÖ neugodnaÖ
situacija,ÖjihÖboÖsprejelÖ
inÖ seÖ jihÖ držal.Ö PolegÖ
postavljanjaÖ mejÖ paÖ
zdravÖkritičenÖumÖvzga-
jamoÖtudiÖsÖprimernimÖ
odgovarjanjemÖnaÖotro-
kovaÖ vprašanja.Ö OtrokÖ
jeÖ radovednoÖ bitjeÖ inÖ
gaÖvseÖzanima.ÖKoÖnamÖ
postaviÖ vprašanje,Ö gaÖ
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neÖsmemoÖpustitiÖbrezÖ
odgovoraÖ inÖ seÖ izgo-
varjati,Ö češÖ daÖ imamoÖ
delo.Ö TakoÖ muÖ podza-
vestnoÖ sporočamo,Ö daÖ
njegovaÖvprašanjaÖnisoÖ
pomembnaÖinÖzatiramoÖ
njegovoÖ radovednost.Ö
NeÖ smemoÖ paÖ tudiÖ
podajatiÖ natančnihÖ inÖ
strokovnihÖ odgovorov,Ö
poiskanihÖ vÖ leksiko-
nih,Ö enciklopedijahÖ
...Ö OtrokÖ zÖ letiÖ namrečÖ
dobiÖvtis,ÖdaÖjeÖzeloÖpa-
meten,Ö pametnješiÖ odÖ
drugihÖ inÖ jeÖsvetoÖpre-
pričanÖvÖsvojÖprav.ÖPra-
voÖ meroÖ soÖ znaliÖ najtiÖ
našiÖdedkiÖinÖbabice,ÖkiÖ
nasÖ nikoliÖ nisoÖ podiliÖ

stran,Ö ampakÖ soÖ namÖ
stvariÖ razložiliÖ naÖ pre-
prostÖnačin.ÖVčasihÖpaÖ
jeÖ dobro,Ö daÖ otrokomÖ
podamoÖ napačenÖ od-
govorÖ–Önpr.ÖdaÖgaÖjeÖnaÖ
svetÖ prineslaÖ štorklja.Ö
DanesÖvsiÖvejo,ÖdaÖtoÖniÖ
resÖinÖpoznajoÖpravilenÖ
odgovor;Ö hkratiÖ paÖ soÖ
seÖ naučili,Ö daÖ niÖ vse,Ö
karÖ izvejo,Ö tudiÖ resni-
caÖ–ÖdaÖmorajoÖvÖvsakoÖ
stvarÖ tudiÖ podvomiti.Ö
»VseÖ preizkušajte,Ö inÖ
karÖjeÖdobro,Öohranite!«

VÖ zadnjemÖ deluÖ
predavanjaÖ jeÖ BogdanÖ
ŽoržÖ omenilÖ šeÖ nekajÖ
velikihÖproblemovÖCer-
kveÖdanašnjegaÖčasaÖ–Ö

družinskiÖzakonik,Öped-
ofilijaÖ medÖ duhovnikiÖ
inÖ financeÖ mariborskeÖ
nadškofije,Ö naÖ katereÖ
moramoÖgledatiÖzÖzdra-
vimÖ kritičnimÖ umom.Ö
NapakeÖsiÖmoramoÖpri-
znati,Ö vÖdialoguÖpaÖve-
dnoÖ najprejÖ definirati,Ö
vÖčemÖjeÖproblem.

ZÖ vsebinskoÖ bo-
gatimÖ predavanjemÖ jeÖ
BogdanÖŽoržÖvsekakorÖ
dosegelÖ pričakovanjaÖ
poslušalcev,ÖkiÖsoÖprišliÖ
izÖLogatcaÖinÖokolice.Ö

Mirjam Treven
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hvalaÖ Tebi,Ö kiÖ siÖ namÖ
dalÖživljenje,ÖdaÖteÖlah-
koÖvednoÖčastimo,ÖšeÖ
posebejÖsÖpetjem.ÖPetiÖ
BoguÖvÖčastÖjeÖdar,ÖkiÖ
namÖ jeÖ bilÖ danÖ pravÖ
odÖ Njega.Ö BogÖ želi,Ö
daÖ celoÖ teloÖ sodelujeÖ
priÖ molitvi,Ö kakorÖ jeÖ
srceÖ gorečeÖ inÖ kakorÖ
soÖ misliÖ usmerjeneÖ kÖ
Bogu,Ö takoÖ najÖ bodoÖ

našaÖ ustaÖ inÖ glasilkeÖ
pripravljene,ÖdaÖsÖpe-
tjemÖ slavijoÖ Njega,Ö kiÖ
nasÖneizmernoÖljubi.

ZaÖ vse,Ö karÖ smoÖ
doživeli,Ö smoÖseÖpev-
ciÖ MePZÖ AdoramusÖ
zahvaliliÖ Bogu,Ö šeÖ
posebnoÖ zaÖ 25Ö letÖ
skupnegaÖprepevanjaÖ
inÖ prijateljskegaÖ dru-

SvetiÖ AvguštinÖ
pravi:Ö »PojteÖ naÖ vesÖ
glas,Ö pojteÖ sÖ srcem,Ö
pojteÖ zÖ usti,Ö pojteÖ zÖ
vsemÖ življenjem.ÖPoj-
teÖ GospoduÖ novoÖ pe-
sem!Ö InÖ kakšnaÖ bodiÖ
taÖ hvalnica?Ö PevecÖ
samÖnajÖboÖhvalaÖNje-
mu!«

Da,Ö Gospod,Ö za-

ADORAMUSOVIH 25 LET



Farni list

7

ženja,Ö zaÖ vseÖ nešteteÖ
ure,Ö kiÖ smoÖ jihÖ sÖ pe-
tjemÖposvetiliÖBoguÖinÖ
ljudem.

SlavnostnoÖ sv.Ö
mašoÖsmoÖpraznovaliÖ
vÖ nedeljo,Ö 12.Ö febru-
arjaÖ 2012,Ö naÖ dan,Ö
koÖ jeÖ bilaÖ letaÖ 1987Ö
prvaÖpevskaÖvajaÖpodÖ
vodstvomÖ MarjanaÖ
GrdadolnikaÖ inÖ sou-
stanoviteljaÖzboraÖ terÖ
takratnegaÖ župnikaÖ
AntonaÖKompareta.

Sv.Ö mašoÖ jeÖ da-
rovalÖ msgr.Ö AntonÖ
Kompare,Ö skupajÖ zÖ
duhovniki,ÖkiÖizhajajoÖ
izÖ logaškeÖ župnijeÖ inÖ
tistimi,Ö kiÖ soÖ nekočÖ
delovaliÖvÖnjej.Ö

Sv.Ö mašoÖ smoÖ
oblikovaliÖpevciÖ samiÖ
sÖ petjemÖ inÖ pripravoÖ
mašnihÖdelov.ÖPripra-
viliÖsmoÖbogatÖpevskiÖ
repertoar.Ö PrvičÖ smoÖ
seÖpredstaviliÖzÖmašoÖ
IvarjaÖ Wideena,Ö obÖ
spremljaliÖ violineÖ inÖ
orgel.Ö NaÖ violiniÖ nasÖ
jeÖ spremljalaÖ NežaÖ
Cankar,Ö profesoricaÖ
violineÖ vÖ GlasbeniÖ
šoliÖ Logatec,Ö naÖ or-
glahÖ paÖ organistÖ inÖ
mladiÖ skladateljÖ JakaÖ

Jerina.Ö PriÖ sv.Ö mašiÖ
jeÖ igralÖ tudiÖ trobilniÖ
kvartetÖ izÖ Logatca,Ö kiÖ
zÖ namiÖ večkratÖ sode-
luje.

Sv.ÖmašaÖseÖjeÖza-
ključilaÖ sÖ podelitvijoÖ
posebnihÖpriznanj,ÖkiÖ
jihÖpodeljujeÖ ljubljan-
skiÖ nadškofÖ msgr.Ö dr.Ö
AntonÖ Stres.Ö Prizna-
njaÖ soÖ dobiliÖ dirigentÖ
MarjanÖGrdadolnikÖinÖ
vsiÖ tistiÖ pevci,Ö kiÖ ne-
prekinjenoÖprepevajoÖ
vÖzboruÖ20ÖinÖvečÖlet.Ö
NadškofÖ jeÖ zapisal:Ö
»ObÖ 25.Ö letniciÖ delo-
vanjaÖ MePZÖ Adora-
musÖ podeljujemÖ nad-
škofijskoÖpriznanjeÖ inÖ
zahvaloÖzaÖdolgoletnoÖ
prepevanjeÖ vÖ cerkve-
nemÖ zboruÖ župnijeÖ
Sv.ÖNikolaja.ÖSÖsvojimÖ
petjemÖ inÖ krščanskoÖ
držoÖsteÖzgledÖsodelo-
vanjaÖ priÖ bogoslužjuÖ
inÖ zvestobeÖ BoguÖ inÖ
Cerkvi.ÖNajÖdobriÖBogÖ
vesÖ VašÖ trudÖ obilnoÖ
poplačaÖsÖsvojimÖbla-
goslovom.«

VÖzahvaloÖzaÖpre-
teklihÖ25ÖletÖskupnegaÖ
prepevanjaÖ smoÖ naÖ
koncuÖsv.ÖmašeÖzape-
liÖ ZahvalnoÖ pesem,Ö
HändlovoÖ AlelujoÖ inÖ

MarijaÖ skozÖ življenje,Ö
daÖbiÖnasÖvarstvoÖDe-
viceÖ MarijeÖ inÖ BožjiÖ
blagoslovÖ spremljalÖ
skoziÖživljenje.Ö

HvalaÖ Vsemo-
gočnemu,Ö daÖ namÖ
jeÖ dalÖ darÖ petjaÖ inÖ
možnostÖ prepevanjaÖ
vÖ zboruÖ Adoramus.Ö
HvalaÖ dirigentuÖ prof.Ö
MarjanuÖ Grdadolni-
ku,Ö kiÖ zÖ namiÖ vztrajaÖ
žeÖ 25Ö letÖ terÖ vsemÖ
pevcem,Ö kiÖ seÖ trudi-
teÖ prepevatiÖ BoguÖ inÖ
ljudemÖ vÖ častÖ inÖ sla-
vo.Ö HvalaÖ tudiÖ vsemÖ
pevcem,ÖkiÖ steÖnekočÖ
prepevaliÖ zÖ namiÖ terÖ
vsemÖpevcem,ÖkiÖtudiÖ
vÖ drugihÖ pevskihÖ se-
stavihÖ sooblikujeteÖ
lepotoÖ bogoslužja,Ö
kajtiÖ pesem,Ö kiÖ joÖ
prepevamoÖ sÖ srcem,Ö
zajameÖ človekaÖ vÖ ce-
loti,ÖposežeÖvÖglobinoÖ
njegoveÖ dušeÖ terÖ gaÖ
prepojiÖ zÖ miromÖ inÖ
BožjoÖljubeznijo.

Magda Komel
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pRIpRAVE NA VELIKO NOČ

PripraveÖnaÖvelikoÖ
nočÖseÖzačnejoÖžeÖvÖpo-
stnemÖčasu.ÖPrviÖpostniÖ
danÖ jeÖ naÖ pepelničnoÖ
sredo,Ö koÖ seÖ poÖ norča-
vemÖ inÖ igrivemÖ pustuÖ
enÖdanÖstrogoÖpostimo.Ö
NaÖistiÖdanÖseÖzačneÖtudiÖ
štiridesetdnevniÖ postniÖ
čas,ÖkateregaÖnamenÖje,Ö
daÖbiÖseÖboljeÖpripravi-
liÖnaÖvelikoÖnočÖ inÖboljÖ
intenzivnoÖrazmišljaliÖoÖ
JezusovemÖtrpljenju.

VÖ našiÖ družiniÖ
smoÖseÖvelikoÖpogovar-
jali,Ö kakoÖ biÖ seÖ vÖ temÖ
postnemÖ časuÖ šeÖ boljÖ
zbližaliÖ zÖ Jezusom.Ö AliÖ
biÖ kÖ temuÖ pripomo-
gloÖ boljÖ poglobljenoÖ
branjeÖ SvetegaÖ pisma,Ö
aliÖ skupnaÖ molitev,Ö aliÖ
mogočeÖsamoÖodpovedÖ
nečemu,ÖčesarÖtolikoÖneÖ
potrebujemoÖ (gledanjuÖ
TV,Ö računalniku,Ö slad-
karijam,Ö kavi,Ö alkoholuÖ
...)?Ö

KerÖ zaÖ skupneÖ
stvariÖčlovekÖnekakoÖneÖ

najdeÖčasa,ÖseÖvsakÖsamÖ
priÖsebiÖinÖpoÖsvojihÖmo-
čehÖ tudiÖ vÖ nepostnemÖ
časuÖ vsakodnevnoÖ ne-
čemuÖ odpoveduje.Ö VÖ
našiÖ družiniÖ menimo,Ö
daÖ postniÖ časÖ niÖ samoÖ
teh,Ö sÖ straniÖ CerkveÖ šeÖ
posebejÖ zapovedanihÖ
štiridesetÖ dni,Ö temvečÖ
jeÖ naÖ nekiÖ načinÖ tudiÖ
mnogeÖ drugeÖ dniÖ cer-
kvenegaÖ leta,Ö kajtiÖ vÖ
duhovnemÖ življenjuÖ jeÖ
odpovedovanjeÖ neneh-
no.

NaÖnekiÖsvetiÖmašiÖ
jeÖ enegaÖ odÖ članovÖ
našeÖdružineÖSvetiÖDuhÖ
šeÖ posebnoÖ nagovoril.Ö
RodilaÖ seÖ jeÖ misel,Ö kajÖ
paÖčeÖbiÖbilÖmojÖpostniÖ
časÖdrugačen,ÖinÖsicerÖvÖ
temÖoziru,ÖdaÖbiÖskušalaÖ
bitiÖboljÖstrpnaÖinÖprija-
znaÖ doÖ drugih,Ö šeÖ zla-
stiÖ domačih.Ö DaÖ biÖ jihÖ
resÖ uspelaÖ sprejematiÖ
takšne,ÖkotÖso,ÖsajÖsmoÖ
vendarÖvsiÖBožjiÖotroci.Ö
PaÖmiÖjeÖtoÖuspelo?ÖSemÖ

uspelaÖ pripravitiÖ svojeÖ
srceÖ naÖ JezusovoÖ vsta-
jenje?Ö

KotÖjeÖJezusÖtrikratÖ
padelÖpodÖkrižem,Ö tudiÖ
samiÖ neprestanoÖ pada-
mo.Ö VendarÖ namÖ takoÖ
kotÖJezusuÖGospodÖnašÖ
BogÖ dajeÖ moč,Ö daÖ seÖ
vednoÖlahkoÖpoberemoÖ
inÖnesemoÖsvojÖkrižÖna-
prej.Ö VseenoÖ paÖ mora-
moÖ odpretiÖ svojeÖ srce,Ö
seÖ predatiÖ SvetemuÖ
DuhuÖ terÖ sprejetiÖ Nje-
govoÖvoljo,ÖtakoÖboÖpra-
znikÖvelikeÖnočiÖlepšiÖinÖ
boljšiÖterÖboljÖdoživet.

ŠeÖ jeÖ čas,Ö daÖ seÖ
nečemuÖodpovemo,Ö šeÖ
imamoÖčas,ÖdaÖnekomuÖ
podarimoÖ svojoÖ lastnoÖ
duhovnoÖ izkušnjoÖ inÖ
muÖmogočeÖsÖtemÖomo-
gočimo,Ö daÖ boÖ tudiÖ onÖ
odprlÖ srceÖ JezusuÖ inÖ
daÖboÖ lahkoÖlažjeÖspre-
jemalÖinÖseÖveselilÖvsehÖ
skrivnosti,Ö kiÖ prihajajoÖ
zÖvelikoÖnočjo.Ö

VeseloÖ alelujoÖ
vsem,Ö kiÖ verujeteÖ vÖ
vstajenjeÖ našegaÖ Jezu-
saÖ Kristusa,Ö posebnoÖ
paÖ župnikuÖ JanezuÖ terÖ
duhovnemuÖ pomočni-
kuÖDragu.Ö

Družina Klančar
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NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
smoÖ članiÖ začeliÖ sÖ pri-
pravamiÖ naÖ FarniÖ dan,Ö
kiÖ boÖ 17.Ö junijaÖ 2012.Ö
FarnoÖ praznovanjeÖ boÖ
letosÖ potekaloÖ podÖ ge-
slomÖ LJUBIÖ SVOJEGAÖ
BLIŽNJEGA!Ö GesloÖ
seÖ kotÖ vsaÖ letaÖ doslejÖ
navezujeÖ naÖ temoÖ pa-
storalnegaÖ leta,Ö letosÖ
pastoralnegaÖ letaÖ soci-
alneÖpravičnosti.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ sed-
moÖ temoÖ izÖ Smernic 
za ŽPS v pastoralnem 
letu socialne pravič-
nosti – Pravičnost v 
ljubezni zÖ naslovom 
Družina – priložnost in 
izziv za našo genera-
cijo.Ö VrednotaÖ družineÖ
inÖzakonskeÖzvezeÖjeÖvÖ
ljubečemÖodnosuÖmedÖ
moškimÖinÖžensko,ÖkiÖjeÖ
vednoÖodprtÖzaÖnovoÖži-
vljenje.ÖNamenÖzakonaÖ
jeÖ takoÖ ljubezenÖ medÖ
zakoncema,Ö hkratiÖ paÖ
tudiÖ posredovanjeÖ no-
vegaÖživljenjaÖinÖvzgojaÖ
otrok.Ö ZakonskaÖ zvezaÖ
jeÖzatoÖnaravnaÖustano-
va,ÖkiÖjeÖobstajalaÖpredÖ
družbenimi,Ö pravnimiÖ
inÖ verskimiÖ sistemiÖ inÖ
sežeÖ dljeÖ odÖ človeko-
vegaÖ zgodovinskegaÖ
spomina.Ö UresničitevÖ

zakonskeÖzvezeÖvednoÖ
prispevaÖ kÖ skupnemuÖ
dobremu.Ö KatoličaniÖ
tudiÖ verjamemo,Ö daÖ
skupnostÖ medÖ možemÖ
inÖženoÖpričujeÖoÖsveto-
stiÖ zakona.Ö ZatoÖ moraÖ
vsakaÖ družbaÖ takšnoÖ
zakonskoÖzvezoÖmoral-
no,ÖpravnoÖinÖfinančnoÖ
podpiratiÖ inÖ varovati.Ö
VzgojoÖ zaÖ zakonskoÖ
inÖ družinskoÖ življenjeÖ
jeÖ potrebnoÖ spodbu-
jatiÖžeÖvÖčasuÖšolskegaÖ
izobraževanja.Ö Vpra-
šanje,Ö kiÖ seÖ obÖ takemÖ
razumevanjeÖ družineÖ
zastavlja,Ö je,Ö kajÖ lahkoÖ
konkretnoÖ naredimÖ
zaÖ vrednotoÖ družine?Ö
UgotoviliÖ smo,Ö daÖ greÖ
naÖ temÖ področjuÖ zaÖ
zeloÖ velikoÖ delaÖ naÖ
majhnemÖ številuÖ lju-

Z 20. SEJE ŽpS

di:Ö vsakÖ delujeÖ vÖ svojiÖ
družini.Ö ŠeleÖ koÖ imašÖ
močnoÖ družino,Ö lahkoÖ
pomagašÖ inÖ svetuješÖ
drugim.Ö VÖ našiÖ župni-
jiÖ jeÖ velikoÖ zakonskihÖ
skupinÖinÖvelikoÖotrok,Ö
karÖkaže,ÖdaÖjeÖdružinaÖ
priÖnasÖšeÖvednoÖviso-
koÖnaÖlestviciÖvrednot.

NaÖ sejiÖ jeÖ bilÖ danÖ
predlog,Ö daÖ biÖ naÖ ve-
likoÖ nočÖ vstajenjskoÖ
procesijoÖ inÖ prvoÖ sve-
toÖ mašoÖ prestaviliÖ naÖ
zgodnejšoÖuro.ÖTakoÖbiÖ
družine,Ö katerihÖ članiÖ
sodelujejoÖ priÖ različ-
nihÖopravilihÖvÖžupniji,Ö
lažjeÖ praznovaleÖ obÖ
velikonočnemÖ zajtrku.Ö
SkleniliÖ smo,Ö daÖ boÖ
velikonočnaÖ procesijaÖ
letosÖobÖ6.Öuri.

MIKLAVŽEV VRTEC IN 
SKLAD MIKLAVŽEK 

VasÖprisrčnoÖvabita
naÖdobrodelniÖkoncertÖzaÖdokončanjeÖigrišča

MiklavževegaÖvrtca.
Ö

»PRIŠLA BO POMLAD – Z MALIMI 
KORAKI DO VELIKEGA CILJA«

KONCERT BO V PETEK, 13. APRILA, OB 
17.30 V NARODNEM DOMU LOGATEC
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O ANDREJU GOSARJU – ALI GA pOZNAMO?

Letos,Ö 4.Ö marcaÖ
zvečer,Ö jeÖ vÖ oddajiÖ
SedmiÖdanÖnaÖprogra-
muÖArsÖtekelÖpogovorÖ
zÖ dr.Ö LojzetomÖ Gosar-
jemÖ zÖ naslovomÖ »OÖ
aktualnostiÖ krščanskeÖ
socialneÖetike«.

PogovorÖ seÖ jeÖ
dotikalÖ delaÖ inÖ razmi-
šljanjÖ AndrejaÖ Gosar-
ja,Ö očetaÖ omenjenegaÖ
sogovornika,Ö avtorjaÖ
številnihÖknjigÖinÖvrsteÖ
odmevnihÖ člankov.Ö
MedÖ njegovoÖ najpo-
membnejšeÖ deloÖ spa-
da Za nov družbeni 
red, kiÖ jeÖ izšloÖ letaÖ
1933.

IzÖ večÖ razlogovÖ
radÖ prebiramÖ delaÖ
tegaÖ našegaÖ zaÖ Jane-
zomÖE.ÖKrekomÖdruge-
gaÖnajpomembnejšegaÖ
misleca,Ö kiÖ jeÖ razvijalÖ
bogatoÖ krščanskoÖ so-
cialnoÖmisel.

»IzÖ pozornegaÖ
prebiranjaÖ njegovegaÖ
delaÖjeÖtudiÖdanesÖmo-
gočeÖrazbratiÖto,ÖkarÖjeÖ
preživeloÖ njegovÖ časÖ
inÖ jeÖ lahkoÖ tudiÖ da-
našnjemuÖ človekuÖ vÖ
razmislek,«Ö jeÖ zapisalÖ
TomažÖSimčičÖ–ÖpisecÖ
letaÖ 1992Ö napisaneÖ

knjigeÖ Andrej Gosar. 
Krščanstvo in socialno 
gibanje. ŠeÖ novejša,Ö
letaÖ 2011Ö izdanaÖ jeÖ
knjigaÖ Andrej Gosar, 
Božje kraljestvo na ze-
mlji,ÖvÖkateriÖsoÖzbraniÖ
odlomkiÖizÖdelÖAndre-
jaÖ GosarjaÖ zÖ naslo-
vom:ÖEden je Gospod. 
Misli o božjem kralje-
stvu na zemlji. ZbraneÖ
očetoveÖ misliÖ namÖ vÖ
tejÖ knjigiÖ predstaviÖ
sinÖ LojzeÖ Gosar,Ö kiÖ vÖ
uvoduÖ izpostaviÖ mi-
sel:Ö »BožjeÖ kraljestvoÖ
naÖzemljiÖjeÖkraljestvoÖ
duhaÖ inÖ neÖ takeÖ aliÖ
drugačneÖ družbeneÖ
ureditve.«

EdenÖ izmedÖ
razlogov,Ö zakajÖ radÖ
prebiramÖ delaÖ An-
drejaÖ Gosarja,Ö jeÖ tudiÖ
dejstvo,Ö daÖ jeÖ toÖ našÖ
človek,Ö domačin,Ö Lo-
gatčan,Ö kiÖ smoÖ muÖ
sicerÖpostaviliÖspome-
nikÖ srediÖ Logatca,Ö paÖ
seÖpremaloÖzavedamoÖ
vsega,ÖkarÖjeÖtaÖčlovekÖ
vgradilÖ vÖ socialnoÖ
politikoÖ inÖ krščanskoÖ
socialnoÖgibanje,ÖkiÖjeÖ
celoÖ presegloÖ Kreko-
voÖizročilo.

MedÖGosarjevimiÖ
spoznanjiÖ soÖ mnogaÖ

taka,Ö kiÖ soÖ preživelaÖ
svojÖčas.

EnoÖ izmedÖ takihÖ
jeÖ tudiÖ to,Ö daÖ jeÖ Bož-
jeÖ kraljestvoÖ onstranÖ
vsehÖ našihÖ predstav,Ö
neÖdosežemoÖgaÖzÖbo-
jemÖ protiÖ političnimÖ
nasprotnikom,Ö tem-
večÖsÖčistostjoÖsrca.

NeÖ nazadnjeÖ nasÖ
jeÖ naÖ vseÖ bogastvoÖ
GosarjevihÖ misliÖ spo-
mnilaÖ tudiÖ zaÖ mnogeÖ
prezrtaÖ »oddaja«,Ö
omenjenaÖ naÖ začetkuÖ
tegaÖzapisa,ÖkiÖ jeÖopo-
zoriloÖ naÖ potrebnoÖ
širinoÖ inÖ aktualnostÖ
krščanskeÖetikeÖdanesÖ
inÖtukaj.

ZdiÖse,ÖdaÖjeÖpre-
biranjeÖGosarjevihÖdelÖ
inÖ njegovihÖ misliÖ tudiÖ
danesÖ pomembenÖ
naukÖ oÖ tem,Ö daÖ najÖ
slehernaÖ družbenaÖ
ureditevÖ izhajaÖ izÖčlo-
veka,Ö njegoveÖ vrašče-
nostiÖvÖdružbo,Önjego-
veÖosebneÖsvobodeÖinÖ
odgovornosti,Ö sajÖ go-
spodarstvoÖinÖpolitikaÖ
rastetaÖ izÖ človekaÖ inÖ
kulture.Ö PrisluhnimoÖ
temÖmislimÖtudiÖmi.

Pavel Mihevc



Farni list

11

V A B I L O

ZakonskeÖpareÖzÖotrokiÖvÖnašiÖžupnijiÖvabim,ÖdaÖseÖpridružiteÖdružin-
skimÖduhovnimÖvajam,ÖkiÖbodoÖvÖletošnjemÖletuÖ2012ÖvÖGnidovčevemÖ

domuÖnaÖMirenskemÖgraduÖodÖpetka,Ö20.ÖaprilaÖzvečerÖ(večerjaÖ
obÖ18.30Öuri),ÖdoÖnedeljskegaÖkosilaÖob.Ö12.30Öuri,Ö22.ÖaprilaÖ2012.Ö

TEMA DUhOVNIh vaj bo molitev Oče naš.

Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani, ki mislijo, da bodo usli-
šani, če bodo veliko govorili. Ne bodite jim podobni, saj vaš Oče 
ve, česa potrebujete, še preden ga prosite. Vi torej molite takole:

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečuje naj se tvoje ime.

Pridi tvoje kraljestvo.
Zgodi se tvoja volja

kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh;

in odpusti nam naše dolge,
kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;

ne daj, da pademo v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Če namreč odpustite ljudem njihove pregreške, bo tudi vaš 
nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi 

vaš Oče ne bo odpustil vaših pregreškov. (Mt 6,7–15) 

ZaÖvarstvoÖotrokÖboÖposkrbljeno.Ö

CenaÖzaÖpolniÖpenzion:Ö25ÖEURÖodrasli,ÖotrociÖ2–7ÖletÖ
15ÖEUR,ÖotrociÖ8–12ÖletÖ20ÖEUR,ÖotrociÖdoÖ2.ÖletaÖza-

stonj,Ö3.ÖotrokÖinÖvsakÖnadaljnjiÖzastonj.

PrijaveÖzbiramoÖdo nedelje, 15. aprila 2012ÖvÖžupnišču,Ötel.Ö01/7541Ö
757Ö(g.ÖJanezÖKompare),ÖinÖAndrejaÖCergolj,Ötel.Ö031/222Ö606.

Janez Kompare
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. april – CVETNA NEDE-
LJA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö
uri;ÖobÖ10.ÖuriÖboÖblagoslovÖ
zelenja;ÖobÖ14.ÖuriÖsv.ÖkriževÖ
pot;

2. april –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ sre-
čanjeÖskupineÖKARITAS;ÖobÖ
20.ÖuriÖKATEHETI;

3. april –ÖobÖ20.ÖuriÖ sreča-
njeÖ zÖ voditeljiÖ birmanskihÖ
skupin;

5. april – VELIKI ČETR-
TEK,Ö bogoslužjeÖ obÖ 19.Ö
uri;Ö umivanje nog, spomin 
zadnje večerje in čaščenje 
Najsvetejšega;

6. april – VELIKI PETEK, 
strogi post, obÖ 15.Ö uriÖ sv.Ö
križevÖ pot,Ö obÖ 19.Ö uriÖ bo-
goslužje velikega petka in 
prenos Najsvetejšega v Božji 
grob;

7. april – VELIKA SOBO-
TA, obÖ 6.Ö uriÖ blagoslovÖ
ognja;ÖobÖ8.ÖuriÖmolitevÖhval-
nicÖpriÖBožjemÖgrobu;Öblago-
slovÖ velikonočnihÖ jedilÖ obÖ
14.ÖuriÖnaÖČevcih;ÖobÖ15.Ö inÖ
16.ÖuriÖvÖžupnijskiÖcerkvi;ÖobÖ
20.Ö uriÖ obred velike sobote: 
slavje luči, bogoslužje božje 
besede, krstno bogoslužje in 
sv. maša;

8. april – VELIKA NOČ – 
dan Kristusovega vstaje-
nja; vstajenjeÖ inÖ procesijaÖ
obÖ6.Öuri;ÖdrugaÖsv.ÖmašaÖobÖ
10.Ö uri.Ö Pri obeh sv. mašah 
bo OFER! ObÖ14.Övečernice;

9. april – VELIKONOČNI 
PONEDELJEK,Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖinÖ10.Öuri;

10.ÖaprilÖ –ÖobÖ20.ÖuriÖ sreča-
njeÖbirmancevÖinÖstaršev;

13. april –Ösv.ÖmašaÖobÖ19.Ö
uri,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ molitvenaÖ
skupina;ÖobÖ20.ÖuriÖsrečanjeÖ
mladineÖinÖvajeÖMePZ;

14. april –Ö odÖ 17.–19.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

15. april – BELA NEDE-
LJA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö
uri;ÖobÖ14.ÖuriÖvečernice;ÖobÖ
20.ÖuriÖ3.ÖzakonskaÖskupina;

16. april –ÖobÖ20.ÖuriÖsreča-
njeÖŽPS;

17. april –ÖobÖ20.ÖuriÖsreča-
njeÖbirmancevÖinÖstaršev;

19. aprilÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ OR-
GLARSKI KONCERT;Ö 20.Ö
uriÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖmolitvenaÖ
skupina;Ö srečanjeÖ mladineÖ
inÖvajeÖzaÖMePZ;

Od 20.–22. aprila DUhOV-
NE VAJE ZA ZAKONCEÖna 
Mirenskem gradu. Vabljeni 
tudi tisti, ki niste v zakonski 
skupini.

21. aprilÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

22. april – 3. VELIKONOČ-
NA NEDELJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖvečer-
nice;ÖobÖ20.ÖuriÖ4.ÖzakonskaÖ
skupina;

23. aprilÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖpripra-
vaÖnaÖsv.Ökrst;

24. aprilÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖsreča-
njeÖbirmancevÖinÖstaršev;

25. april – SV. MARKO,Ösv.Ö
mašaÖobÖ19.ÖuriÖna Čevcih in 
Markova prošnja procesija;

27. april –ÖpoÖsv.ÖmašiÖmoli-
tvenaÖskupina;

28. aprilÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

29. april – 4. VELIKONOČ-
NA NEDELJA, DOBRI PA-
STIR,Ö sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖuriÖ inÖ
10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖvečerniceÖ
–Ö moliliÖ bomoÖ zaÖ duhovneÖ
poklice.

KOLEDAR

ApRIL

2012


