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KRISTUSOVA LUČ – klic k apostolatu
Gospod je res vstal! Aleluja!
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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ VELIKA NOČ
ÖÖ ZA DRUŽINO
ÖÖ KRITIČNI UM
ÖÖ ADORAMUS — 25 LET
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

Sveti Leon Veliki
zelo lepo pravi, da je
Jezus pohitel z vstajenjem, ker se mu je
mudilo potolažiti svojo
Mater in učence: v grobu je bil natanko toliko
časa, da so se dopolnili
napovedani trije dnevi.
Vstal je tretji dan, čim
prej, takoj ko je bilo
mogoče: navsezgodaj,
še v temi, in še preden
se je zdanilo, je prehitel zoro s svojo lastno
lučjo.
Svet je ostal v
temi. Samo Devica Marija je bila svetilnik sredi tolike teme. Vstajenje je velika luč za ves
svet: jaz sem luč sveta,
je rekel Jezus, luč za

sleherno družbo, za
slehernega človeka.
Na vigilijo je v
svetišču vladala popolna tema, prispodoba
teme, v kateri je človeštvo brez Kristusa,
brez Božjega razodetja.
Nato je mašnik razglasil ganljivo in veselo
novico: Svetloba slavnega vstalega Kristusa
naj prežene temine
srca in duha. In od
svetlobe velikonočne
sveče, ki simbolizira
Kristusa, so vsi verniki
prejeli luč: svetišče je
postalo razsvetljeno
od luči velikonočne
sveče in vseh vernikov.
To je luč, ki jo Cerkev
razliva po vsej zemlji,
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potopljeni v temo.
Poslanstvo
nas
kristjanov je v tem, da
oznanjamo Kristusovo
kraljestvo, da ga oznanjamo s svojo besedo
in svojimi deli. Gospod
hoče imeti svoje na
vseh razpotjih tega
sveta. Nekatere pokliče v puščavo, da se
oddaljijo od nestalnosti človeške družbe ter
s svojim pričevanjem
druge spominjajo, da
Bog obstaja. Nekaterim zaupa duhovniško

službo. Veliko večino
ljudi pa si želi sredi
sveta, v povsem zemeljskih
opravilih.
Zato morajo ti kristjani
ponesti Kristusa v vsa
okolja, kjer se odvijajo
človeške dejavnosti:
v tovarno, laboratorij,
na polje, v obrtniško
delavnico, na ceste velikih mest in na gorske
poti.
Naj nas velikonočno veselje napolnjuje in naredi razpoložljive, da bomo

prinašali novo upanje v ta razdvojeni
svet in z vsem bitjem
oznanjali
Vstalega
Jezusa, ki je z nami
na vseh naših poteh,
ALELUJA.
Blagoslovljene
velikonočne praznike želiva
župnik Janez in
duhovni pomočnik Drago.

SLOVENSKE DRUŽINE, NAROD IN VODITELJE
IZROČAMO MATERI MARIJI in zavetnikom družine
Slovenski krščanski narod je dolžan izpolnjevati Božje zakone. Bili smo na pragu
izjemno pomembne
odločitve: glasovanju
PROTI na REFERENDUMU o
Družinskem zakoniku, ki ga
je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
na seji 16. junija 2011.
Glasovanje na referendumu je bilo v nedeljo
25. marca 2012.
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Za
prihodnost
Slovenije je bila v baziliki Marije Pomagaj
na Brezjah dne 18. februarja popoldne molitvena ura in maša za
slovenske družine, ki
so se je udeležili verniki, ki pripadajo najrazličnejšim duhovnim
skupinam in gibanjem
po Sloveniji.
Pri molitveni uri
in maši so sodelovali
člani in članice nasle-

dnjih skupin: odrasli
skavti, Marijino delo,
Prenova v duhu, Skupnost   krščanskega
življenja, Zakonci za
Kristusa in Neokatehumeni.
Z romanjem k Mariji Pomagaj na Brezje
smo z   molitvijo in petjem izrekli svoj »da«
Kristusu in prošnjo k
Svetemu Duhu za pravo
razsvetljenje in življenje slovenskih družin.

Farni list

Mašo je daroval
ljubljanski nadškof
Anton Stres. Ob daritvenem oltarju so se
mu pridružili številni
duhovniki.

zrele osebnosti, kakor tudi družba mora
imeti zavest odgovornosti za mladi rod v
slovenski državi in
družbi.

Na začetku maše
se je zahvalil za številno udeležbo, saj
je bila cerkev nabito
polna in tudi veliko
zakoncev z majhnimi otroki je bilo. Povabil je k molitvi za
slovenske družine  in
prihodnost Cerkve
na Slovenskem ter
slovenskega naroda.
Otroci so Božji dar
in jih je treba sprejemati. Zavedati se
moramo, da smo vsi
v službi življenja.
Tako starši, ki so dolžni otroke vzgajati v

V prošnjah smo
molili za slovenske
politike, da bodo
odgovorno
delali
za blagor vseh Slovencev, za boljše
delovne razmere, za
kmete, otroke in mlade, zdravnike, znanstvenike, umetnike,
za večje spoštovanje
narave, čistost srca,
odgovorno delo vseh
Slovencev,
poštenost, da bi Slovenci
cenili svoj jezik, da
bi imeli več časa za
Jezusa, zase in prijatelje, sposobnost

odpuščanja.
Molili
smo tudi   »Molitev
za družino«. V njej
smo prosili, da bi se
kristjani z molitvijo,
zgledom in besedo
v javnosti pogumno
zavzeli za vrednote
družine in jih posredovali našim mladim, saj svet v tem
zbeganem času hoče  
razvrednotiti družino, materinstvo in
očetovstvo.   Slovenske družine, narod in
voditelje smo izročili
v varstvo Matere Marije, svetega Jožefa
in drugih zavetnikov
družine.
Marinka Petkovšek
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ZDRAV KRITIČNI UM

Foto: Marjan Verč

V četrtek zvečer,
1. marca, smo napolnili
dvorano Sv. Jožefa, da
bi poslušali znanega
slovenskega psihoterapevta Bogdana Žorža.
Ta je izhodišče svojega
predavanja
naslonil
na Pavlove besede iz
Pisma Tesaloničanom:
»Vse preizkušajte, in
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kar je dobro, ohranite!« Kakor v takratnem
času, tako je tudi v današnji družbi še kako
potreben zdrav kritični
um. To potrjujemo s
svojim potrošništvom,
ko gremo v trgovino
in kupujemo stvari,
za katere so nas oglaševalske
kampanje
prepričale, da jih potrebujemo. Doma pa
jih potem komajda kaj
uporabljamo. Po drugi
strani pa smo preveč
kritizerski. Kritizerstvo
lahko od zdrave kritičnosti ločimo tako,
da se vprašamo po
vzroku našega početja. Kritiziramo, kadar
izhajamo iz naše egoističnosti – druge ponižujemo, da bi bili pod
nami. In kritiziramo
osebo kot celoto, ne pa
le dejanja, ki ga ni naredila prav/dobro.
Zdrav
kritičen
um ni slepo zaupanje
in tudi ni kritiziranje
vsega po vrsti. Je pravzaprav iskanje resnice.
Za to, da bi lahko to
vmesno točko našli, je
potrebna prava vzgoja.
Če se do sedaj še nismo ukvarjali s tem, ni

prepozno, da začnemo
spreminjati naše mišljenje. Lahko pa tudi
veliko naredimo za naslednjo generacijo in
otroke vzgajamo v odrasle, zdravo kritične,
odgovorne osebe. Ko
starši otroku postavijo
določene meje, se jih
otrok nekaj časa drži,
potem pa začne preizkušati, kaj bi se zgodilo, če bi jih prekoračil.
In nekatere meje so
take, ki jih otrok mora
prekoračiti in zato ne
smejo biti pretrde. Npr.
majhnemu otroku prepovemo iti na cesto in
če pri tem ne bomo
popustili, ta otrok, ko
bo starejši, sploh ne bo
šel iz hiše. Druge vrste
meje pa morajo biti
trdne (npr. ne kradi) –
tudi te bo otrok poskusil premakniti, ampak
ker bo vedno znova
nastala zanj neugodna
situacija, jih bo sprejel
in se jih držal. Poleg
postavljanja mej pa
zdrav kritičen um vzgajamo tudi s primernim
odgovarjanjem na otrokova vprašanja. Otrok
je radovedno bitje in
ga vse zanima. Ko nam
postavi vprašanje, ga

ne smemo pustiti brez
odgovora in se izgovarjati, češ da imamo
delo. Tako mu podzavestno sporočamo, da
njegova vprašanja niso
pomembna in zatiramo
njegovo radovednost.
Ne smemo pa tudi
podajati natančnih in
strokovnih odgovorov,
poiskanih v leksikonih,
enciklopedijah
... Otrok z leti namreč
dobi vtis, da je zelo pameten, pametnješi od
drugih in je sveto prepričan v svoj prav. Pravo mero so znali najti
naši dedki in babice, ki
nas nikoli niso podili

stran, ampak so nam
stvari razložili na preprost način. Včasih pa
je dobro, da otrokom
podamo napačen odgovor – npr. da ga je na
svet prinesla štorklja.
Danes vsi vejo, da to ni
res in poznajo pravilen
odgovor; hkrati pa so
se naučili, da ni vse,
kar izvejo, tudi resnica – da morajo v vsako
stvar tudi podvomiti.
»Vse preizkušajte, in
kar je dobro, ohranite!«
V zadnjem delu
predavanja je Bogdan
Žorž omenil še nekaj
velikih problemov Cerkve današnjega časa –

družinski zakonik, pedofilija med duhovniki
in finance mariborske
nadškofije, na katere
moramo gledati z zdravim kritičnim umom.
Napake si moramo priznati, v dialogu pa vedno najprej definirati,
v čem je problem.

Foto: Marjan Verč
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Z vsebinsko bogatim predavanjem je
Bogdan Žorž vsekakor
dosegel pričakovanja
poslušalcev, ki so prišli
iz Logatca in okolice.
Mirjam Treven
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ADORAMUSOVIH 25 LET
Sveti
Avguštin
pravi: »Pojte na ves
glas, pojte s srcem,
pojte z usti, pojte z
vsem življenjem. Pojte Gospodu novo pesem! In kakšna bodi
ta hvalnica? Pevec
sam naj bo hvala Njemu!«
Da, Gospod, za-
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hvala Tebi, ki si nam
dal življenje, da te lahko vedno častimo, še
posebej s petjem. Peti
Bogu v čast je dar, ki
nam je bil dan prav
od Njega. Bog želi,
da celo telo sodeluje
pri molitvi, kakor je
srce goreče in kakor
so misli usmerjene k
Bogu, tako naj bodo

naša usta in glasilke
pripravljene, da s petjem slavijo Njega, ki
nas neizmerno ljubi.
Za vse, kar smo
doživeli, smo se pevci MePZ Adoramus
zahvalili Bogu, še
posebno za 25 let
skupnega prepevanja
in prijateljskega dru-
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ženja, za vse neštete
ure, ki smo jih s petjem posvetili Bogu in
ljudem.
Slavnostno sv.
mašo smo praznovali
v nedeljo, 12. februarja 2012, na dan,
ko je bila leta 1987
prva pevska vaja pod
vodstvom
Marjana
Grdadolnika in soustanovitelja zbora ter
takratnega župnika
Antona Kompareta.
Sv. mašo je daroval msgr. Anton
Kompare, skupaj z
duhovniki, ki izhajajo
iz logaške župnije in
tistimi, ki so nekoč
delovali v njej.
Sv. mašo smo
oblikovali pevci sami
s petjem in pripravo
mašnih delov. Pripravili smo bogat pevski
repertoar. Prvič smo
se predstavili z mašo
Ivarja Wideena, ob
spremljali violine in
orgel. Na violini nas
je spremljala Neža
Cankar, profesorica
violine v Glasbeni
šoli Logatec, na orglah pa organist in
mladi skladatelj Jaka

Jerina. Pri sv. maši
je igral tudi trobilni
kvartet iz Logatca, ki
z nami večkrat sodeluje.

Marija skoz življenje,
da bi nas varstvo Device Marije in Božji
blagoslov spremljal
skozi življenje.

Sv. maša se je zaključila s podelitvijo
posebnih priznanj, ki
jih podeljuje ljubljanski nadškof msgr. dr.
Anton Stres. Priznanja so dobili dirigent
Marjan Grdadolnik in
vsi tisti pevci, ki neprekinjeno prepevajo
v zboru 20 in več let.
Nadškof je zapisal:
»Ob 25. letnici delovanja MePZ Adoramus podeljujem nadškofijsko priznanje in
zahvalo za dolgoletno
prepevanje v cerkvenem zboru župnije
Sv. Nikolaja. S svojim
petjem in krščansko
držo ste zgled sodelovanja pri bogoslužju
in zvestobe Bogu in
Cerkvi. Naj dobri Bog
ves Vaš trud obilno
poplača s svojim blagoslovom.«

Hvala
Vsemogočnemu, da nam
je dal dar petja in
možnost prepevanja
v zboru Adoramus.
Hvala dirigentu prof.
Marjanu Grdadolniku, ki z nami vztraja
že 25 let ter vsem
pevcem, ki se trudite prepevati Bogu in
ljudem v čast in slavo. Hvala tudi vsem
pevcem, ki ste nekoč
prepevali z nami ter
vsem pevcem, ki tudi
v drugih pevskih sestavih sooblikujete
lepoto
bogoslužja,
kajti pesem, ki jo
prepevamo s srcem,
zajame človeka v celoti, poseže v globino
njegove duše ter ga
prepoji z mirom in
Božjo ljubeznijo.

V zahvalo za preteklih 25 let skupnega
prepevanja smo na
koncu sv. maše zapeli Zahvalno pesem,
Händlovo Alelujo in

Magda Komel
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PRIPRAVE NA VELIKO NOČ
Priprave na veliko
noč se začnejo že v postnem času. Prvi postni
dan je na pepelnično
sredo, ko se po norčavem in igrivem pustu
en dan strogo postimo.
Na isti dan se začne tudi
štiridesetdnevni postni
čas, katerega namen je,
da bi se bolje pripravili na veliko noč in bolj
intenzivno razmišljali o
Jezusovem trpljenju.
V naši družini
smo se veliko pogovarjali, kako bi se v tem
postnem času še bolj
zbližali z Jezusom. Ali
bi k temu pripomoglo bolj poglobljeno
branje Svetega pisma,
ali skupna molitev, ali
mogoče samo odpoved
nečemu, česar toliko ne
potrebujemo (gledanju
TV, računalniku, sladkarijam, kavi, alkoholu
...)?
Ker za skupne
stvari človek nekako ne

najde časa, se vsak sam
pri sebi in po svojih močeh tudi v nepostnem
času vsakodnevno nečemu odpoveduje. V
naši družini menimo,
da postni čas ni samo
teh, s strani Cerkve še
posebej zapovedanih
štirideset dni, temveč
je na neki način tudi
mnoge druge dni cerkvenega leta, kajti v
duhovnem življenju je
odpovedovanje nenehno.
Na neki sveti maši
je enega od članov
naše družine Sveti Duh
še posebno nagovoril.
Rodila se je misel, kaj
pa če bi bil moj postni
čas drugačen, in sicer v
tem oziru, da bi skušala
biti bolj strpna in prijazna do drugih, še zlasti domačih. Da bi jih
res uspela sprejemati
takšne, kot so, saj smo
vendar vsi Božji otroci.
Pa mi je to uspelo? Sem

uspela pripraviti svoje
srce na Jezusovo vstajenje?
Kot je Jezus trikrat
padel pod križem, tudi
sami neprestano padamo. Vendar nam tako
kot Jezusu Gospod naš
Bog daje moč, da se
vedno lahko poberemo
in nesemo svoj križ naprej. Vseeno pa moramo odpreti svoje srce,
se predati Svetemu
Duhu ter sprejeti Njegovo voljo, tako bo praznik velike noči lepši in
boljši ter bolj doživet.
Še je čas, da se
nečemu odpovemo, še
imamo čas, da nekomu
podarimo svojo lastno
duhovno izkušnjo in
mu mogoče s tem omogočimo, da bo tudi on
odprl srce Jezusu in
da bo lahko lažje sprejemal in se veselil vseh
skrivnosti, ki prihajajo
z veliko nočjo.
Veselo
alelujo
vsem, ki verujete v
vstajenje našega Jezusa Kristusa, posebno
pa župniku Janezu ter
duhovnemu pomočniku Dragu.
Družina Klančar
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Z 20. seje ŽPS
Na zadnji seji ŽPS
smo člani začeli s pripravami na Farni dan,
ki bo 17. junija 2012.
Farno praznovanje bo
letos potekalo pod geslom LJUBI SVOJEGA
BLIŽNJEGA!
Geslo
se kot vsa leta doslej
navezuje na temo pastoralnega leta, letos
pastoralnega leta socialne pravičnosti.
V študijskem delu
smo obravnavali sedmo temo iz Smernic
za ŽPS v pastoralnem
letu socialne pravičnosti – Pravičnost v
ljubezni z naslovom
Družina – priložnost in
izziv za našo generacijo. Vrednota družine
in zakonske zveze je v
ljubečem odnosu med
moškim in žensko, ki je
vedno odprt za novo življenje. Namen zakona
je tako ljubezen med
zakoncema, hkrati pa
tudi posredovanje novega življenja in vzgoja
otrok. Zakonska zveza
je zato naravna ustanova, ki je obstajala pred
družbenimi, pravnimi
in verskimi sistemi in
seže dlje od človekovega
zgodovinskega
spomina. Uresničitev

zakonske zveze vedno
prispeva k skupnemu
dobremu. Katoličani
tudi verjamemo, da
skupnost med možem
in ženo pričuje o svetosti zakona. Zato mora
vsaka družba takšno
zakonsko zvezo moralno, pravno in finančno
podpirati in varovati.
Vzgojo za zakonsko
in družinsko življenje
je potrebno spodbujati že v času šolskega
izobraževanja. Vprašanje, ki se ob takem
razumevanje družine
zastavlja, je, kaj lahko
konkretno
naredim
za vrednoto družine?
Ugotovili smo, da gre
na tem področju za
zelo veliko dela na
majhnem številu lju-

di: vsak deluje v svoji
družini. Šele ko imaš
močno družino, lahko
pomagaš in svetuješ
drugim. V naši župniji je veliko zakonskih
skupin in veliko otrok,
kar kaže, da je družina
pri nas še vedno visoko na lestvici vrednot.
Na seji je bil dan
predlog, da bi na veliko noč vstajenjsko
procesijo in prvo sveto mašo prestavili na
zgodnejšo uro. Tako bi
družine, katerih člani
sodelujejo pri različnih opravilih v župniji,
lažje praznovale ob
velikonočnem zajtrku.
Sklenili smo, da bo
velikonočna procesija
letos ob 6. uri.

MIKLAVŽEV VRTEC IN
SKLAD MIKLAVŽEK
Vas prisrčno vabita
na dobrodelni koncert za dokončanje igrišča
Miklavževega vrtca.
»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, 4. marca
zvečer, je v oddaji
Sedmi dan na programu Ars tekel pogovor
z dr. Lojzetom Gosarjem z naslovom »O
aktualnosti krščanske
socialne etike«.
Pogovor se je
dotikal dela in razmišljanj Andreja Gosarja, očeta omenjenega
sogovornika, avtorja
številnih knjig in vrste
odmevnih
člankov.
Med njegovo najpomembnejše delo spada Za nov družbeni
red, ki je izšlo leta
1933.
Iz več razlogov
rad prebiram dela
tega našega za Janezom E. Krekom drugega najpomembnejšega
misleca, ki je razvijal
bogato krščansko socialno misel.
»Iz
pozornega
prebiranja njegovega
dela je tudi danes mogoče razbrati to, kar je
preživelo njegov čas
in je lahko tudi današnjemu človeku v
razmislek,« je zapisal
Tomaž Simčič – pisec
leta 1992 napisane
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knjige Andrej Gosar.
Krščanstvo in socialno
gibanje. Še novejša,
leta 2011 izdana je
knjiga Andrej Gosar,
Božje kraljestvo na zemlji, v kateri so zbrani
odlomki iz del Andreja Gosarja z naslovom: Eden je Gospod.
Misli o božjem kraljestvu na zemlji. Zbrane
očetove misli nam v
tej knjigi predstavi
sin Lojze Gosar, ki v
uvodu izpostavi misel: »Božje kraljestvo
na zemlji je kraljestvo
duha in ne take ali
drugačne družbene
ureditve.«
Eden
izmed
razlogov, zakaj rad
prebiram dela Andreja Gosarja, je tudi
dejstvo, da je to naš
človek, domačin, Logatčan, ki smo mu
sicer postavili spomenik sredi Logatca, pa
se premalo zavedamo
vsega, kar je ta človek
vgradil v socialno
politiko in krščansko
socialno gibanje, ki je
celo preseglo Krekovo izročilo.
Med Gosarjevimi
spoznanji so mnoga

taka, ki so preživela
svoj čas.
Eno izmed takih
je tudi to, da je Božje kraljestvo onstran
vseh naših predstav,
ne dosežemo ga z bojem proti političnim
nasprotnikom, temveč s čistostjo srca.
Ne nazadnje nas
je na vse bogastvo
Gosarjevih misli spomnila tudi za mnoge
prezrta
»oddaja«,
omenjena na začetku
tega zapisa, ki je opozorilo na potrebno
širino in aktualnost
krščanske etike danes
in tukaj.
Zdi se, da je prebiranje Gosarjevih del
in njegovih misli tudi
danes
pomemben
nauk o tem, da naj
sleherna
družbena
ureditev izhaja iz človeka, njegove vraščenosti v družbo, njegove osebne svobode in
odgovornosti, saj gospodarstvo in politika
rasteta iz človeka in
kulture. Prisluhnimo
tem mislim tudi mi.
Pavel Mihevc
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VABILO
Zakonske pare z otroki v naši župniji vabim, da se pridružite družinskim duhovnim vajam, ki bodo v letošnjem letu 2012 v Gnidovčevem
domu na Mirenskem gradu od petka, 20. aprila zvečer (večerja
ob 18.30 uri), do nedeljskega kosila ob. 12.30 uri, 22. aprila 2012.
Tema duhovnih vaj bo molitev Oče naš.
Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani, ki mislijo, da bodo uslišani, 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)

Za varstvo otrok bo poskrbljeno.
Cena za polni penzion: 25 EUR odrasli, otroci 2–7 let
15 EUR, otroci 8–12 let 20 EUR, otroci do 2. leta zastonj, 3. otrok in vsak nadaljnji zastonj.
Prijave zbiramo do nedelje, 15. aprila 2012 v župnišču, tel. 01/7541
757 (g. Janez Kompare), in Andreja Cergolj, tel. 031/222 606.
Janez Kompare
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KOLEDAR
APRIL
2012

1. april – CVETNA NEDELJA, sv. maša ob 8. in 10.
uri; ob 10. uri bo blagoslov
zelenja; ob 14. uri sv. križev
pot;
2. april – po sv. maši srečanje skupine KARITAS; ob
20. uri KATEHETI;
3. april – ob 20. uri srečanje z voditelji birmanskih
skupin;
5. april – VELIKI ČETRTEK, bogoslužje ob 19.
uri; umivanje nog, spomin
zadnje večerje in čaščenje
Najsvetejšega;
6. april – VELIKI PETEK,
strogi post, ob 15. uri sv.
križev pot, ob 19. uri bogoslužje velikega petka in
prenos Najsvetejšega v Božji
grob;
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7. april – VELIKA SOBOTA, ob 6. uri blagoslov
ognja; ob 8. uri molitev hvalnic pri Božjem grobu; blagoslov velikonočnih jedil ob
14. uri na Čevcih; ob 15. in
16. uri v župnijski cerkvi; ob
20. uri obred velike sobote:
slavje luči, bogoslužje božje
besede, krstno bogoslužje in
sv. maša;

19. april – ob 19. uri ORGLARSKI KONCERT; 20.
uri – po sv. maši molitvena
skupina; srečanje mladine
in vaje za MePZ;

8. april – VELIKA NOČ –
dan Kristusovega vstajenja; vstajenje in procesija
ob 6. uri; druga sv. maša ob
10. uri. Pri obeh sv. mašah
bo OFER! Ob 14. večernice;

21. april – od 17.–19. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje;

9. april – VELIKONOČNI
PONEDELJEK, sv. maša ob
8. in 10. uri;
10. april – ob 20. uri srečanje birmancev in staršev;
13. april – sv. maša ob 19.
uri, po sv. maši molitvena
skupina; ob 20. uri srečanje
mladine in vaje MePZ;
14. april – od 17.–19. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje;
15. april – BELA NEDELJA, sv. maša ob 8. in 10.
uri; ob 14. uri večernice; ob
20. uri 3. zakonska skupina;
16. april – ob 20. uri srečanje ŽPS;
17. april – ob 20. uri srečanje birmancev in staršev;

Od 20.–22. aprila DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE na
Mirenskem gradu. Vabljeni
tudi tisti, ki niste v zakonski
skupini.

22. april – 3. VELIKONOČNA NEDELJA, sv. maša ob
8. in 10. uri; ob 14. uri večernice; ob 20. uri 4. zakonska
skupina;
23. april – ob 20. uri priprava na sv. krst;
24. april – ob 20. uri srečanje birmancev in staršev;
25. april – SV. MARKO, sv.
maša ob 19. uri na Čevcih in
Markova prošnja procesija;
27. april – po sv. maši molitvena skupina;
28. april – od 17.–19. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje;
29. april – 4. VELIKONOČNA NEDELJA, DOBRI PASTIR, sv. maša ob 8. uri in
10. uri; ob 14. uri večernice
– molili bomo za duhovne
poklice.

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

