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O molitvi

Letnik 32, št. 05
MAJ 2012

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ MOLITE
ÖÖ GENDER
ÖÖ BINKOŠTI
ÖÖ DOMOLJUBJE

V Svetem pismu
piše, da vse, kar je
ustvarjeno, hvali Gospoda in se v molitvi
obrača nanj. Tozadevno je človek v primerjavi z drugim stvarstvom
v prednosti. Dano mu
je več: da ga v izgovorjeni, ustni molitvi hvali
in se mu zahvaljuje.
Menim, da vsak
človek tako ali drugače moli. Tudi neverni.
Razlika je le v tem, da
neverni molijo neznanega boga (Areopag),
ki ga istovetijo npr. z
denarjem, ugledom,

užitkom, usodo itn.,
mi Kristjani pa molimo Troedinega Boga,
Očeta, Sina in Svetega
Duha, Boga Abrahama,
Jakoba in Izaka, Boga,
ki se razodeva človeku
skozi zgodovino, v kateri mu po padcu Adama in Eve pripravil načrt odrešenja, ki je bil
v polnosti uresničen v
Jezusu Kristusu.
Sprašujem pa se,
ali molimo dovolj? Ali
sploh molimo? Kako je
z našo molitvijo, če jo
primerjamo z molitvijo nevernikov, musli-
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manov, hindujcev …?
Verjamem, da so posamezniki in družine,
ki ne samo, da molijo,
temveč to počnejo redno in veliko. Žalostna
je resnica, da molitev
v srcu posameznika,
družine ali naroda nevzdržno usiha. Čas nas
premaguje.
Molitev
zamenjujemo z gledanjem televizije, odtujevanjem na internetu,
težnjami po uživanju,
takem in drugačnem.
Postajamo ljudje akcije, se odtujujemo sami
od sebe, bližnjega in
od Boga.
Jaz vam pa pravim – vem, da ne boste
verjeli, da boste tole
vzeli z veliko rezervo
ali celo s posmehom –:
najpomembnejše kristjanovo opravilo na
tem svetu je molitev!
Zapomni si: čas, ki ga
posvetiš Gospodu, se
vedno obrne v dobro,
tebi v korist. Se bojiš,
da boš zamudil službo zaradi molitve ali
maše? Ko te duhovniki
povabijo na duhovne
vaje najdeš tisoče izgovorov, da ne greš, vendar s tem rečeš Gospo-

du »ne«! Ko se odrečeš
molitvi, nedeljski maši,
duhovnim vajam, kratko malo rečeš Bogu
»ne«!
Naj to podkrepim
z življenjem v družini.
Ali se spomniš časa, ko
z ženo, možem, starši,
bratom, sestro dolgo
časa nisi spregovoril
besede? Odnosi so se
začeli ohlajati, sodelovanje se je poplitvilo.
Kadar ljudje med seboj
ne komunicirajo, nastaja med njimi vedno
večji prepad. Enako je
v odnosu z Bogom.
Bratje in sestre:
naučite se moliti ves
dan. Pri vsakdanjih
opravilih, pri delu z
otroki, v kuhinji, na
vrtu, pri pospravljanju
po hiši, celo medtem,
ko sedeš k počitku
ali kavici, pri hoji …
Neprenehoma se Mu
zahvaljujte za vse, kar
vam je dal, predvsem
pa za dar, da smo odrešeni, in prosite Ga za
pomoč. Zapomnite si:
vse vaše misli v tišini,
ki so usmerjene, namenjene Bogu ali svetnikom so Njemu zelo
prijetna molitev.

Vsak dan opravljamo veliko rutinskih opravil. Eno takih
opravil je zagotovo
takšna ali drugačna
skrb za telo. Vsak dan
moramo jesti, počivati,
spati, se zabavati. Tudi
duša potrebuje nego
in to je vaša molitev.
Pred in po jedi, ko sedeš zjutraj v avto, ko
prestopiš prag svoje
delovne organizacije,
ko greš mimo cerkve,
krščanskega znamenja
…, naučite se, da med
takšna in še mnoga
druga rutinska dela
vpletete molitve.
Prosite Boga, da
vam odmeri čas za molitev in da vam podeli
dar molitve in vztrajanja v njej. Kratka iskrena molitev čez dan
v vsakdanjih opravilih
ima veliko moč. Veliko
večjo kot mi mislimo,
časa pa ne vzame veliko. Bog želi, da se
pogovarjate z njim, da
molite in če ga vztrajno
prosite, vam bo pokazal pravo pot in način
kako moliti.
Naj vam bo to
kratko besedilo v pomoč in korajžo. Pojdi-
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GENDER
te v sebe. V glavi ali
na papirju si naredite
spisek vsakodnevnih
rutinskih opravil, med
katerimi boste molili.
Kratko: Zdrava Marija,
Oče naš, Gospa moja
… Počasi vam bo tak
način pristopanja k
molitvi vzbudil spontan pristop k nenehni
celodnevni molitvi.

Mama Karla Wojtyle je svoja sinova
učila, da naj vsakič,
ko zaslišita v zvoniku
zvon – stanovali so
blizu cerkve – molita
Zdravo Marijo. In mali
Karel, poslušen svoji
mami, je postal papež
Janez Pavel II.
Drago Žumer

Eno je jasno: svet
se spreminja, in sicer
na slabše! Mi vidimo
predvsem spremembe, ki jih zaznavamo
s čutili, tj. vidne, materialne spremembe,
ne vidimo ali pa vsaj
slabše vidimo spremembe, ki se dogajajo
na moralno-etičnem
področju. Kdor tega
ne vidi, je slep. Kdor
misli in živi v lažnem
prepričanju, da je trenutna kriza naše civilizacije samo začasna
ali navidezna, se moti.
Procesa, ki se je
začel z Lutrovim protestantizmom, s filozofom Descartesom v 17.
stoletju in je dosegel
enega svojih viškov
v francoski in nato v
oktobrski revoluciji,
se ne da več ustaviti.
Nadaljeval se je v raznih »izmih« in se še
kako krepi v sodobni
potrošniški
družbi.
V čem je bistvo tega
procesa? Vzpostaviti
novo družbeno ureditev, katere osnova ne
bo več judovsko-krščansko razumevanje
sveta in življenja. Bivanje človeka naj ne
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bi bilo več utemeljeno
na Bogu, temveč naj
bi bil novi temelj vsega človek. Življenje
naj bi bilo podrejeno
enemu samemu cilju:
denarju, ki se odraža
v dobičku, in v vsakovrstnem uživanju
kadarkoli in  kjerkoli.
Končnemu dosegu tega cilja je vsekakor najbolj v napoto
krščanstvo, posebno
katoliška Cerkev, ki je
za nas katoličane najvišja avtoriteta v svetu. Zakaj? Vrednote, ki
jih Cerkev zagovarja,
so namreč temu popolnoma nasprotne.
Cerkev, ki je naša mati
uči, da je Bog začetek
in konec vsega, da je
človek, ki je ustvarjen
po Božji podobi, v
svoji biti nedotakljiv
ter da je ljubezen do
Boga in bližnjega vrhunec
človekovega
bivanja. Vse to in še
mnogo drugega je v
napoto za dosego tega
novodobnega cilja.
Vprašajmo se, v
čem je bistvo novega
Družinskega zakonika.
Je to res ljubezen do
otrok ali ljudi, ki živijo
na robovih družbe?
Skrb za bodočnost

človeštva? Ne, to je
laž, prevara! Problem
je v želji, da bi uničili
družino v obliki, kot
jo živimo, da se bo potem lahko s človekom,
posameznikom še bolj
manipuliralo. Pred našimi očmi se je začelo
z otroškimi jaslicami,
vrtci, prekomernim
zaposlovanjem staršev, posebno mamic,
z namenom, da bi
otroka odtrgali od družine in naposled celo
razbili obliko družine,
kot jo poznamo. Šolski
sistem je vedno bolj,
seveda brez vednosti
vas staršev, v funkciji tega, da postanejo
otroci čim večji uporniki, da vas ne poslušajo, z vsemi možnimi
sredstvi želijo razbiti
vašo avtoriteto.
Stvari so veliko
bolj resne, kot pa jih
je posameznik, ki je
obremenjen z vsakdanom, zmožen zaznati,
ali se jim celo upreti.
V tem besedilu bi rad
malo bolj poglobljeno spregovoril o eni
izmed pasti, ki nam
je nastavljena in v katero se tudi kristjani
zelo pogosto ujamemo. Mislim namreč na

tako imenovano teorijo o gender (izgovori
se »džénder«) po naše
»spolu«, toda ne biološkemu spolu, ampak
spolu kot družbeni
konstrukciji. Angleščina loči med sex (biološki spol) in gender
(spol kot družbena resničnost, slovenščina
pač nima posebnega
izraza za zadnje). V
našem okolju se o tem
ve zelo malo.
Kot vemo iz nedavne zgodovine, sta
bili nekaj pred nekaj
desetletij organizirani
dve svetovni konferenci o ženskah. V Kairu in Tokiu ju je organizirala Organizacija
Združenih narodov.
Na teh konferencah
so v svet prvič poslali
idejo, da spol ni človeku neka vnaprej dana
stvarnost, čeprav jo  
prinese s seboj na
svet. Človek svoj spol
namreč lahko izbira!
In ne samo to! V svet
je vnesla idejo, da ne
obstajata samo dva
spola, torej moški in
ženski. Obstajajo še
trije: homoseksualci,
lezbijke in heteroseksualci. Spol si mora
človek izbrati sam, če
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pa bo potrebno, ga bo
lahko tudi zamenjal.
Zakaj temu tako? Pravijo namreč, da vse
zlo na svetu izhaja iz
razlik med spoloma.
Če bomo uničili judovsko-krščansko učenje, da obstajata dva
spola, vpeljali nov tip
družine, ki bo nasproten krščanskemu, in
vcepili v svet idejo o
petih spolih (v smislu
gender) bo zlo iz sveta
izkoreninjeno. Velika
laž! V ozadju sta spet
manipulacija in denar!
Starši bodite previdni! Že obstajajo
učbeniki, ki jih v šoli
uporabljajo vaši otroci in ki te nove teorije
prenašajo v prakso.
Iz vaših otrok želijo
napraviti
homoseksualce in lezbijke, s
katerimi bodo zlahka
manipulirali. Komur
si v glavo vcepil, da si
mora spremeniti spol,
temu lahko vcepiš v
glavo vse! Vaši otroci morajo že danes,
brez vaše vednosti, v
šolah obiskovati razne
delavnice, na katerih
se učijo, kako je spol
nekaj, kar ni naravno
dejstvo, ampak si ga
lahko sam določiš.

V šolstvu obstajajo
natančna
navodila
Združenih narodov,
Evropske zveze in raznih drugih svetovnih
avtoritet, kako počasi
spreminjati šolske načrte v smer uničenja
krščanske
družine,
kako izpodbiti avtoriteto družine. Na žalost
je to našim očem prikrito, ker načrtno delujejo prikrito. V svetu
se že uveljavlja tendenca, v skladu s katero so starši v službi od
devetih dopoldan do
sedmih zvečer. V tem
času, torej ves dan,
naj bi vaši otroci bili
prepuščeni vzgojno-izobraževalni »obdelavi« države in njenih
institucij. Nadzirajte
svoje otroke, pogovarjajte se z njimi, kaj v
šoli delajo, o čem se
pogovarjajo! Povezuj-

te se med seboj in se
obveščajte. Ukrepajte,
tako da bo dobro za
vaše otroke in vnuke.
Ko ste v dvomu, kaj
narediti, se posvetujte
med seboj in z vašim
župnikom.
Rad bi vas spomnil samo na eno
izmed zadnjih številk Cicibana in vas
vprašal: ste prebrali
sporni članek, ki je v
popolnem nasprotju
s krščansko vzgojo?
Kako ste ukrepali? Je
morda, kdo od vas odjavil Cicibana, na katerega je naročen vaš
otrok, da ga v bodoče
zaščitite pred tovrstno
»prevzgojo«? Ta revija je samo nekaj zelo
malega v primerjavi
z mnogimi drugimi
stvarmi!
Drago Žumer
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BINKOŠTI
»Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi
zbrani na istem kraju.
Nenadoma je nastal
z neba šum, kot bi se
bližal silovit vihar, in
napolnil vso hišo, kjer
so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki,
podobni plamenom,
ki so se razdelili, in
nad vsakim je obstal
po eden. Vsi so bili
napolnjeni s Svetim
Duhom in začeli so
govoriti v tujih jezikih,
kakor jim je Duh dajal
izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali
Judje, pobožni možje
iz vseh narodov pod
nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je
zbrala množica ljudi,
ki so bili vsi iz sebe,
ker jih je vsakdo slišal
govoriti v svojem jeziku.« (Apostolska dela
2,1–6)
Pravkar
smo
prebrali biblično pripoved o krščanskem
prazniku binkošti. Ime
tega praznika izhaja
iz grščine in pomeni
»petdeseti dan«, saj se
praznuje natanko 50
dni (tj. 7 tednov) po
velikonočni nedelji.

Zanimivo je, da stavek
»Ko je prišel binkoštni
dan …«, namiguje, da
so apostoli kot Judje
ta praznik, ki sicer pomeni rojstvo krščanske Cerkve, že prej
praznovali, čeprav je
dobil s prihodom Svetega Duha nadnje po
Kristusovem vstajenju
povsem nov pomen.
Da bi lahko globlje
razumeli vsebino tega
praznika, se je torej
treba vsaj nekoliko seznaniti z njegovo judovsko predzgodovino.  
Binkošti ustrezajo staremu judovskemu prazniku šavuot
(dobesedno »praznik
tednov«), ki se začne
šestega hebrejskega
meseca sivana (konec
maja ali začetek junija). Judje se na ta dan
spominjajo tega, da
jim je Bog dal Postavo
(Tora) – ki vključuje
tudi deset Božjih zapovedi – na gori Sinaj. To
je praznik, ki sledi pashi, največjemu judovskemu prazniku, ki
ustreza krščanski veliki noči. Če torej Judje
za pasho praznujejo
izhod iz egiptovskega

suženjstva, se na binkošti oziroma šavuot,
natanko petdeset dni
po pashi, spominjajo
tega, da so z Bogom
sklenili zavezo in tako
postali svet narod, izvoljeno ljudstvo. Oba
praznika imata tudi
stare orientalske poljedelske korenine. Za
veliko noč se je v Palestini že žel ječmen,
7 tednov pozneje, na
binkošti, pa pšenica.
Tako je že za časa
prvega
judovskega
templja, ki ga je zgradil kralj Salomon, bila
navada, da so Judje
darovali dva hleba
pšeničnega kruha. Poleg tega je to že bil čas,
ko so lahko darovali
tudi druge prve plodove (na primer fige, granatna jabolka, dateljne
in olive). S tem so se
Bogu zahvalili, da so
polja obrodila in da je
dovolj hrane za vse.
V nasprotju z drugimi judovskimi prazniki Postava ne predpisuje natanko, kako
praznovati ta praznik.
Zato pa se Judje držijo ustaljenega starega
ustnega izročila. Zju-

6
FarniList_B5_2012-05_cb.indd 6

1.5.2012 9:16:23

Farni list

traj med bogoslužjem
v sinagogi zapojejo
slovesno himno, v kateri poveličujejo Boga.
Potem pa berejo zlasti
iz Knjige o Ruti. V njej
ne najdemo samo opisa žetve ječmena in
pšenice, temveč zlasti
pripoved o poganski
ženi Ruti, ki hrepeni
po tem, da bi sprejela
judovsko vero oziroma Postavo, ki jo je
Bog Izraelu razodel na
Sinaju (Ruta se nahaja
tudi v Jezusovem rodovniku). V navadi je
tudi priprava mlečnih
izdelkov, kot so razna

sirova peciva ali torte
(odvisno od krajevnega izročila). Domove
in sinagoge obilno
okrasijo z zelenjem.
Po nekem midrašu
(to je judovski zgodbi,
legendi) naj bi tedaj,
ko je Bog dal Mojzesu
deset Božjih zapovedi,
vsa gora Sinaj ozelenela in vzcvetela. Poleg
tega morajo moški na
ta dan bedeti in vso
noč intenzivno brati
in premišljevati Sveto
pismo.
Vrnimo se zdaj k
apostolom. Kaj se je

tedaj pravzaprav novega zgodilo oziroma
kako in v čem je krščanski praznik dopolnil judovskega?
Postava, Tora, po
judovskem
izročilu
ni bila dana samo za
Izraelce, ampak za vse
narode. V 5. Mojzesovi
knjigi beremo: »In to je
blagoslov, s katerim
je Mojzes, Božji mož,
blagoslovil Izraelove
sinove pred svojo smrtjo. Rekel je: »GOSPOD
je prišel s Sinaja in se
jim zasvetil s Seírja, zažarel je z gore Parán. Z
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njim so bili deset tisoči svetih, na njegovi
desnici njegova množica. Resnično ljubiš
ljudstva, vsi njihovi
sveti so v tvoji roki: pri
tvojih nogah so sedeli,
sprejemali so tvoje besede.« Podobno kakor
pri Božjem razodetju
na gori Sinaj, tudi pri
apostolih, ki so bili
po izročilu za praznovanje šavuot zbrani v
dvorani zadnje večerje, ki naj bi stala na
gori Sion, zažari Duh
v obliki plamenov
in začeli so govoriti
v tujih jezikih. Bog
sklepa novo zavezo, v
Kristusu daje novo Postavo, ki se dejansko
daje vsem narodom.
Vendar pa tokrat ne
daje samo zapovedi in
predpise, temveč tudi
Svetega Duha, v moči
katerega je edinole
mogoče izpolniti Božje zakone. Zato je tako
pomembno klicati Svetega Duha, da nad nas
razlije svoje darove.
Cerkev to liturgično
počne na velikonočno
vigilijo s staro krščansko himno Veni Creator Spiritus (»Pridi
stvarnik Sveti Duh«):

O pridi, stvarnik,
Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.

Slovenija,
moja domovina

Žlahtno besedovanje
o osamosvojitvenih
prizadevanjih, o
našem odnosu do
Ime je tvoje Tolažnik
Slovenije – naše
in dar Boga najvišjega , domovine …
ljubezen, ogenj,
Domoljubje, kaj to je?
živi vir,
posvečevalec
vseh stvari.
Razsvetli z lučjo
nam razum,
ljubezen v naša
srca vlij,
v telesni bedi
nas krepčaj,
v slabosti vsaki
moč nam daj.
Odženi proč
sovražnika
in daj nam
stanoviten mir,
pred nami hodi,
vodi nas
in zla nas varuj
vsakega.
Po tebi naj
spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno
verujemo,
ki izhajaš večno
iz obeh.
Amen.
A. Š.

Večer zadnjega letošnjega aprilskega četrtka
je privabil v dvorano sv.
Jožefa komaj pregledno
mnoštvo poslušalcev, ki
so si želeli srečanja z dr.
Rosvito Pesek, cenjeno
novinarko, ki ji lahko sledimo prek TV ekranov,
kjer suvereno, pronicljivo in preudarno vodi
informativne Odmeve.
Mnogokdo pa bržčas pobliže pozna tudi kompetentno napisano knjigo
Osamosvojitev Slovenije,
ki je izšla leta 2007; delo
temelji na disertaciji, s
katero je Rosvita doktorirala leta 2006.
In tistega večera je
Rosvita Pesek namenila
svoje predavanje Sloveniji, naši Sloveniji –  naši
državi – naši domovini, ki
ni več domovina v ožjem
pomenu, kot so nas včasih učili in nam obenem
dopovedovali, da je naša
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Predavateljica
je v kratkem navajala
prizadevanja, ki so šla
v prid osamosvojitvi
Slovenije. Posebej je
opozorila na pomen
Jožeta Pučnika, ki mu
gre med osamosvojitelji še prav posebej
zaslužno mesto, saj je v
Demosu (Demokratična opozicija Slovenije)
veljal za najbolj nepopustljivega bojevnika
za državo Slovenijo. Ob
razglasitvi samostojnosti Slovenije je bil pred
novinarji nedvoumen:
»Jugoslavije ni več.
Zdaj gre za Slovenijo!«
In izbojevali smo si
Slovenijo, tudi za ceno
vojaškega spopada z
jugoslovansko armado.

In tega smo bili veseli.
Navdušenja brez konca
in kraja. Vsaj tako je
kazalo.
Prav kmalu pa se
je Demos samorazpustil, padla je osamosvojiteljska Peterletova
vlada, ki jo je skoraj
za poldrugo desetletje
prevzela
libertarna
oblast z miselnostjo, ki
ni bila najbližja osamosvojiteljstvu. In kajpak,
v libertarni miselnosti
tako ni bilo najmilejšega prostora za navduševanje nad osamosvojitvijo, za navduševanje
nad domoljubjem, za
navduševanje nad ljubeznijo do domovine.
Slovenija – to že. Država Slovenija – ja, ampak
s pogostim pristavkom
'držav'ca' – beri: nekaj
majhnega, nepomenljivega, skoraj ničevega …
In znenada se je
kot povsem nepotrebna pokazala tudi domoljubna vzgoja. Kaj
domoljubna vzgoja, že
uporaba besede domovina je veljala za nekaj
konservativnega, nazadnjaškega, na vsak način za nekaj nesodobnega, skratka, za nekaj,

kar naj bi sodilo v neko
odmaknjeno zaprašeno
preteklost. In vendar
domovino imamo. Eno
samo domovino. Čisto
našo domovino. In tej
mora veljati naš ponos, naša vdanost in
naša ljubezen, je svoje
prepričanje naglašala
gostja večera Rosvita
Pesek ob posebnem
pritrjevanju
nekaterih poslušalcev, ki so
pobesedovali o domo-

Foto: Marjan Verč

širša domovina Jugoslavija. Vendar Jugoslavije ni bilo mogoče
čutiti kot domovino;
bila je sprva versajska-karadjordjevska,
kasneje pa avnojska-socialistična Jugoslavija
s komunistično partijo
na čelu, in nič več. Želja po svoji domovini,
po svoji državi je bila
tisočletni sen, ki smo ga
izsanjali v resničnost
pred 21 leti.
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ljubni samozavesti in o
potrebi po domoljubni
zavzetosti.
Gospod
župnik
Janez se je ob koncu
zahvalil gostji za domoljubne vzpodbude
s knjigo Pod oboki sv.
Nikolaja. Predavateljica
pa je gospodu župniku v zahvalo za povabilo podarila svojo
knjigo Osamosvojitev
Slovenije; prisotnemu
poslancu iz časa osa-

Email: info@cantabile.si

mosvajanja Slovenije
pa je poklonila svojo
drugo knjigo Skupščinski koraki k samostojni
državi.
Bučen aplavz je
potrjeval zadovoljstvo
in hvaležnost predavateljici, ki je s svojim
nevsiljivim, a iskrenim
nastopom izpričevala
neobhodnost domoljubja – širokosrčne ljubezni do naše domovine
Slovenije in do simbo-

lov (zastava, grb), ki jo
predstavljajo doma in
po svetu.
P.S.
Tistega
večera
sem se bil domislil
revije Domoljub, ki je
izhajala v moji rosni
mladosti in je govorila
o domovini ter nam
privzgajala ljubezen do
domovine. Bog ve, če
bi bil tak Domoljub dan
današnji odveč.
Marcel Štefančič

www.cantabile.si

Simfonični orkester Cantabile, skupaj z dirigentom Marjanom
Grdadolnikom, vabi na  koncert z naslovom BISERI KLASIKE. Zazveneli
bodo glasbeni biseri iz bogate zakladnice klasične glasbe. Z orkestrom
bodo muzicirale odlične solistke: Anja Gaberc – harfa, Brina Kafol – flavta,
Urška Demšar - viola in Martina Burger - sopran. Skrbno izbran program,
lep koncertni prostor in odlični glasbeniki bodo poskrbeli, da boste
začutili, kako je glasba najlepša umetnost in spomin na raj.
ÖÖ nedelja, 6. maj 2012, ob 19h – Jamski dvorec, POSTOJNA
ÖÖ nedelja, 13. maj 2012, ob 19h – dvorana Grand hotela Union, LJUBLJANA
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DEVETDNEVNICA –
v pripravi na prejem zakramenta sv. birme, 19. maj 2012

Četrtek, 10. maj:
ob 17. uri srečanje birmancev s p. Markljem,
ob 19. uri sveta maša, po sv. maši srečanje župnika s starši.
Petek, 11. maj,
ob 17. uri srečanje birmancev s p. Markljem,
ob 19. uri sv. maša, po sv. maši srečanje
s starši in botri s p. Markljem.
Sobota, 12. maj, KRIŽ KRAŽ MLADIH;
ob 15.30 uri se začnejo delavnice z različnimi
vsebinami, ob isti uri bo srečanje s p. Markljem;
ob 17. uri sv. maša, ki jo bo vodil upokojeni
ljubljanski nadškof Alojz Uran.
Nedelja, 13. maj, sv. maša ob 8. ali 10. uri, zvečer šmarnice.
Ponedeljek, 14. maj, ob 19. uri sv. maša in šmarnice.
Torek, 15. maj, ob 18. uri srečanje z birmovalcem
metropolitom dr. Antonom Stresom – kateheza in
spraševanje; ob 19. uri sv. maša, ki jo bo vodil nadškof.
Sreda, 16. maj, ob 19. uri sv. maša in šmarnice.
Četrtek, 17. maj, ob 19. uri sv. maša in šmarnice.
Petek, 18. maj, ob 19. uri sv. maša in šmarnice, po
maši birmanci prejmejo oblačila in prijavnico.
Sobota, 19. maj, ob 10. uri slavje prejema
zakramenta sv. birme, ki bo potekalo v cerkvi.
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KOLEDAR
MAJ
2012
1. maj – Jožef Delavec,
začetek šmarnic, sv. maša
ob 19. uri. Šmarnice bodo
vsak dan ob 19. uri, tudi ob
nedeljah;
4. maj – sv. Florijan, zavetnik gasilcev. Sv. maša ob
19. uri na Čevcih; ob 20. uri
srečanje staršev prvoobhajancev;
5. maj – od 17.–19. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
6. maj – 5. VELIKONOČNA
NEDELJA, sv. maša ob 8. in
10. uri; šmarnice ob 19. uri;
ob 20. uri 1. zakonska skupina;
7. maj – Ob 20. uri srečanje
KARITAS in KATEHETOV;
10. maj – Začetek devetdnevnice pred sv. birmo. Vsi
birmanci imajo srečanje
z misijonarjem ob 18. uri;
starši po sv. maši;
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11. maj – spoved prvoobhajancev in staršev ob 17. uri!
Vsi birmanci z misijonarjem ob 18. uri; starši botri in
ostali srečanje z misijonarjem v Jožefovi dvorani;
12. maj – KRIŽ KRAŽ mladih. Sv. maša za vse ob 17.
uri, ki jo bo vodil g. nadškof
Alojz Uran. Večerne sobotne sv. maše ne bo!
13. maj – 6. VELIKONOČNA NEDELJA, sv. maša
ob 8. in 10 uri. Ob 10. uri
bo slovesnost prvega sv.
obhajila. Šmarnice ob 19.
uri. Ob 20. uri 2. zakonska
skupina;

18. maj – ob 19. uri sv. maša
in devetdnevnica;
19. maj – sv. birma ob 10.
uri. Od 17.–19. ure čaščenje
Najsvetejšega in spovedovanje;
20. maj – 7. VELIKONOČNA NEDELJA, sv. maša ob
8. in 10. uri; šmarnice ob 19.
uri; ob 20. uri 3. zakonska
skupina;
21. maj – ob 20. uri priprava
na sv. krst;
22. maj – ob 20. uri srečanje birmancev in staršev;
24. maj – praznik Marije Pomagaj, šmarnice ob 19. uri;

14. maj – prvi prošnji dan
ob 19. uri sv. maša in devet- 25. maj – po sv. maši molitvena skupina, mladina in
dnevnica;
vaje za MePZ;
15. maj – ob 18. uri srečanje
birmancev in vseh verou- 26. maj – od 17.–19. ure čačencev z nadškofom. Po sv. ščenje Najsvetejšega in spomaši srečanje vseh skupin vedovanje;
z nadškofom – v cerkvi,
27. maj – BINKOŠTI, sv.
(starši, botri, ŽPS, Karitas,
maša ob 8. in 10. uri, šmarmladina, skavti, krasilke in
nice ob 19. uri; ob 20. uri 4.
tehnična služba, delivci sv.
zakonska skupina;
obhajila, pevci, molitvena
skupina, Neokatehumenat, 28. maj – binkoštni ponedelavci doma Marije in Mar- deljek – Marija Mati Cerkve,
te, Miklavževega vrtca);
sv. maša ob 10. in 19. uri;
16. maj – ob 19. uri sv. maša 31. maj – Obiskanje Dein devetdnevnica, 3. prošnji vice Marije in zaključek
dan;
šmarnic. Sodelavci Karitas
romajo v Nemčijo.
17. maj – GOSPODOV
VNEBOHOD, sv. maša ob
10. in 19 uri; ob 19. uri devetdnevnica;
Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik
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