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Naša fara je 1.
julija
praznovala
40-letno zavezo z Bogom našega dušnega pastirja, Janeza
Kompareta. Kakor si
pred Njim zaročenca
obljubita večno zvestobo in se vsak dan
z Njegovo pomočjo
trudita, da bi premagala ovire ter si želita
ostati skupaj, tako se
je trudil tudi naš župnik, da je ostal zvest
Njemu. Verjamem, da
mu tudi velikokrat
ni bilo lahko. V vseh

teh letih je bil kaplan
v Metliki, župnik v
Gorenjem Logatcu in
kasneje na Brezovici.
Zdaj pa že dvanajst let
opravlja svoj poklic v
naši sredi. In Bogu
smo lahko hvaležni za
tako dobrega dušnega
pastirja.
V znak hvaležnosti za vse dobro, smo
mu ob njegovem jubileju pripravili majhno presenečenje. Da
imajo logaški farani
našega župnika zares

Foto: Marjan Verč

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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ZAHVALA
radi, se je videlo tudi
pri pripravi slavnostne svete maše. Pri
nabirki, peki peciva,
strežbi in verjetno še
kje.
Pri sveti maši je
bila zelo izvirna skupina Nazaret, ki se mu
je na poseben način
zahvalila in mu darovala nekakšen bon,
s katerim si bo lahko
kupil nov talar in morda še kaj.
Vsi mu za ta jubilej čestitamo in mu
želimo, da bi dočakal
zlato mašo. Zahvaljujemo pa se mu za vse
dobro in mu želimo
zdravja ter da bi se
med nami še dolgo
dobro in sprejetega
počutil. V paketu izročenega denarnega
darila je tudi molitev
marsikaterega farana
kot podpora v premagovanju težkih trenutkov.
Za vse dobro
HVALA in BOG TE
ŽIVI.
mk
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Bog mi je naklonil
že 65 let in 40 let mašniškega poslanstva. Vse
je milost, nič ne zaslužimo, vse je podarjeno,
zato vsak dan znova
rečem tako, kakršno
je moje duhovniško
geslo: DA OČE. Vse
moje življenje želim
preživljati v tej razpoložljivosti in upam, da
mi bo Gospod podaril
milost, da bom zadnjo
uro tudi znal reči DA
OČE, V TVOJE ROKE
IZROČAM SVOJE ŽIVLJENJE.
Prvi julij, obletnica moje nove maše –
presenečenje, ki ste mi
ga farani podarili. Doživel sem, da me imate
radi in to mi je še večja
spodbuda za služenje
in darovanje za vas.
Vse, kar je storjeno iz
ljubezni ima neskončno vrednost, zato molite tudi zame, da bi vam
v ljubezni služil dokler
bo hotel naš dobri Bog.
Hvala!
Župnik Janez

KRIŽ KRAŽ MLADIH
Včasih
slišimo
očitke, da se v Logatcu
nič ne dogaja in da,
še posebej za mlade,
ni dobro poskrbljeno.
Vendar to ni res – ponudb je kar nekaj, večji
problem je, da dogodki ne privabijo širše
množice ljudi. Tako je
sprva kazalo tudi letošnjemu Križ Kražu
Mladih, katerega smo
mladi iz vrhniške dekanije skrbno pripravljali
celo šolsko leto.
V soboto, 12.
maja, je trg Sv. Nikolaja postal zbirna točka otrok in mladine,
predvsem iz Logatca.
Za ogrevanje sta poskrbeli glasbeni skupini Odtenki ter Spes.
Med tem so animatorji z igranjem skečev
predstavili
različne
prednosti in slabosti
Facebooka, od koder
je tudi izviralo geslo
celotnega dne: Dregneš
me – odzovem se. Več
o problematiki Facebooka nam je povedal
psiholog Bogdan Žorž.
Za dobro voljo je poskrbel igralec Gregor
Čušin, svoje izkušnje
in pesmi pa je z nami
delila Nada Žgur.
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Po uvodnem
delu so pred oder pripeljali čudovito trinadstropno torto s petimi
svečkami – KKM je namreč potekal že 5. leto.
Ob tem nam je Primož
Jereb, idejni oče KKM-ja, zaupal, kako se
je vse skupaj začelo.
Pridružila sta se mu še
Majdi Zdešar in Luka
Škrlj. Trojica, brez katere KKM-ja ne bi bilo,
je imela čast razrezati
torto, za katero pa se
je, žal, izkazalo, da
je iz stiropora. Nekaj
otrok to ni ustavilo in
so polizali čokolado,
vse ostale pa so čakale
palačinke.

Foto: Anže Mihevc

Siti in pripravljeni na nadaljevanje
smo se razdelili v številne delavnice. Otroke je najbolj premamila policijska delavnica,
v kateri so se med dru-

gim oblekli v policijsko
uniformo ter dajali
prstne odtise. Mladi
pa so najbolj množično obiskali delavnico
o teologiji telesa, kjer
smo prek pogovora in
pričevanja spoznavali
pomen zakona in spolnosti.
Vsi
skupaj
smo se spet zbrali v
večnamenski športni
dvorani in jo do konca
napolnili. Vse je bilo že
pripravljeno za mašo,
ki jo je daroval Gregor Kunej, vodja medškofijskega odbora za
mladino. V pridigi se
je osredotočil na geslo
Dregneš me – odzovem
se in poudaril, da je
danes dregljajev mnogo ter da je potrebno
dobro izbirati, na katere so bomo odzvali
in katere bomo pustili
mimo. Za zgled pri od-

ločanju pa naj nam bo
blaženi Alojzij Grozde.
Pri maši so sodelovali
tudi združeni otroški
in mladinski pevski
zbori pod vodstvom
Estere Stojko ter simfonični orkester pod
vodstvom Jake Jerina.
Krstno so izvedli Mašo
v čast Dominiku Saviu,
sicer Jerinovo diplomsko delo.
Sledil je še
obljubljeni žur z glasbo in plesom, kateremu se je pridružil tudi
naš gospod župnik
s svojo harmoniko.
Udeleženci so odhajali
dobre volje in z novimi
izkušnjami, animatorji
pa smo bili zadovoljni
in ponosni, da nam je
uspelo. Upamo, da bo
tako tudi vnaprej in da
se v še večjem številu
vidimo naslednje leto.
Mirjam Treven
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Praznik župnije
Farni dan je
svojo vsebinsko linijo dogajanja postavil
pred osamosvojitvijo,
prvi je bil leta 1991, le
nekaj dni pred vojno.
Za tisti čas nekaj izjemnega, novega in pa
pogumnega. Cerkev
je stopila nazaj na
trg, v javni prostor,
ki ji je bil desetletja
v tem pogledu zaprt.
V tistem trenutku najboljše in največ, kar
je župnija v tej luči
lahko dala od sebe.
Danes je situacija
povsem
drugačna.
Mlajše generacije, ki
so zdaj odraščale v
sproščenem okolju,
so danes lahko dejavne tudi s pripravo
drugih
odmevnih
projektov. Ti so sporočilno zelo močni,
farni dan tudi v organizacijskem smislu v
marsičem prekašajo,
če omenim le Križ
kraž mladih, Jakec
in Oratorij. Dobro in
prav je tako. A farni
dan ostaja, zdaj bolj
»senijorski projekt«,
župnijsko praznovanju ob vstopu v poletje oziroma »dostojna
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veselica«, priložnost
za srečanja ter druženje, v katero pa se
mladi radi vključujejo.
Za
vodilno
misel, okoli katere se
je napletel osrednji
duhovno-kulturni
program, je bila letos
izbrana »Ljubi svojega bližnjega«. Ljubezen do bližnjega
ima mnogo obrazov,
enega izmed njih pa
v svojem poslanstvu
odstira delovanje župnijskega medgeneracijskega Doma Marije
in Marte. Pod njegovim krovom prepleteno delujeta dve
ustanovi s svojima
programoma oskrbe
starostnikov in vzgojnega varstva najmlajših. Kaj pa je drugega,
ko ne odstopamo od
skrbi za dostojanstvo
človeka, ne glede na
njegovo onemoglost
v pozni jeseni življenja in se žrtvujemo
za naše najmlajše,
kot ljubezen? V tem
poudarku so se na
odru zvrstili varovanci Doma Marije
in Marte z recitalom,

pesmijo in odigrano
zabavno
prigodo.
Mladež Miklavževega
vrtca se je predstavil
z igrico »Stonoga Berta«, za glasbeni del pa
je poskrbela nadebudna citrarka Maruša
Pišljar. Osrednji gost
Adi Smolar pa je,
tako prek sporočilnosti svojih izbranih
pesmi kot nagovorov
med njimi, močno
podčrtal geslo farnega dne. V nadaljevanju popoldneva so se
predstavili še sadovi
Adoramusa, zbor pod
vodstvom
Marjana
Grdadolnika, ki sicer
poje za zlato, a je bolj
prepoznaven
pod
imenom »Srebrni« in
pa obetaven fantovski zbor pod vodstvom Jake Jerina.
Prav posebej pa naj
omenim simpatičen
nastop treh deklic, ki
so zapele »Beli cvet«.
Le eno pesem, a je ta
še dolgo odzvanjala
prek trga. Sem prepričan, da bo še kdaj.
Dan se je povesil, ko je še župnik
raztegnil svoj meh.
Lačni in žejni nismo
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Romanje po Bavarski
bili, pa tudi srečelov
se je nekako iztekel.
Ob tej priložnosti
naj se v imenu pripravljalnega odbora
zahvalim vsem, ki ste
darovali, sodelovali
in soustvarili še en
praznik župnije. In
kot vedno naj na to
ali ono mnenje o farnem dnevu odgovorim – zdaj je pač tak
in naš je! Drugo leto
bo lahko drugačen z
vašo pomočjo, zato
bomo v odboru veseli novih pobud in
sodelavcev.  Pa me je
nekdo še vprašal, kaj
pa oznanjevanje na
farnem dnevu? Na to
pa najlepše odgovori
zgodba o Frančišku
Asiškem. Z novicem
sta šla oznanjat po
Assisiju – gor in dol
po ulicah, malo sta
postala na trgu in po
nekaj urah je novic
končno vprašal, kdaj
bosta z oznanjevanjem pričela. Frančišek pa mu je odgovoril – pa saj to že ves
čas počneva!
Jan Mihevc

Že kmalu po
Novem letu smo se
pričeli pogovarjati o
romanju ob koncu
delovnega leta. Kakor gredo šolarji ob
zaključku šolskega
leta na izlet, tako si
tudi sodelavci Karitasa privoščimo nekakšen delovni izlet.
Z nami gredo tudi
naši simpatizerji.
Letos smo si v
času od 30. maja pa
do 2. junija ogledovali lepote Bavarske.
Ob peti uri zjutraj
smo krenili iz Logatca skozi Karavanški
predor do Salzburga.
Tam smo si ogledali
Mozartovo rojstno
hišo,
pokopališče
svetega Petra, kolegijsko cerkev, vrtove
Mirabell. Po ogledu
smo imeli zanimivo
skupno malico. Zanjo je poskrbel gospod Sandi Osojnik,
župnik iz Grahovega. On je ta izlet tudi
predlagal in nam bil
v času romanja za
vodiča po lepotah
Bavarske.
Drugi dan smo
si ogledali München,

glavno mesto Bavarske. Bili smo v
Ettalu, kjer je benediktinski samostan.
Tam smo imeli sveto
mašo, ki jo je daroval
naš gospod župnik
Janez Kompare, ki je
skrbel za duhovni  in
zabavni del romanja.
Bili smo tudi v
Übersammesgau,
kraju
pasijonskih
iger. Obiskali smo
tudi gradove. Še posebej smo si ogledali grad Ludvika II.
Bavarskega. Videno
razkošje nam je vzelo sapo, vendar ga
nesrečnik ni mogel
dolgo uživati, saj je
že pri štiridesetih letih umrl.
Ob vrnitvi smo
se najprej ustavili v
taborišču Dachau,
nato pa Altottingu,
kjer je Marijina božja
pot. Tam smo imeli
sveto mašo. Za konec pa smo obiskali
še rojstni kraj sedanjega svetega očeta
Marktl am Inn.
Vožnja čez Avstrijo je bila prijetna, čeprav   smo v
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Logatec priromali v
poznih nočnih urah,
malce utrujeni,   a
polni čudovitih vtisov.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem
g. Sandiju Osolniku
in g. Janezu Komparetu za pester izbor
in prijetno vzdušje.
Velika zahvala pa
gre ga. Elki Kokalj,
ki pri naših romanjih
poskrbi, da je avtobus vedno poln in
da finance »štimajo«.
Skratka, poskrbi za
vse, kar je potrebno
na takšnem romanju
(vključno za tiste,
ki se izgubijo, pa
jih najdemo   in se z
nami srečno vrnejo
domov).
Vsem trem iskrena hvala in kmalu nasvidenje drugo
leto.  

IZ KATEHETOVE BELEŽNICE
(pridi sv. Duh, napolni srca svojih vernih)
Neizmerno sem
hvaležna Bogu za
priložnost, da sem se
vsak teden srečevala
z mladino, ki kljub
drugačni
katehezi
sveta želi poslušati,
kaj jim govori Cerkev.
V začetku septembra lanskega leta
je dvainosemdeset veroučencev osmega in
devetega razreda stopilo na pot priprave za
prejem zakramenta sv.
birme s polno neznank
in pričakovanj.
Pri prvi uri verouka je vsak bodoči
birmanec kot simbol
dobil polovico srca, na
katerem je bilo zapisano njegovo ime. Na eni
od skupin sem vprašala, zakaj so imena
napisana z zlato barvo.
Dobila sem odgovor:
» Ker smo zlati.«

Marija Klančar

To izjavo danes za
večino z vso odgovornostjo potrjujem.
Neizmerno sem
hvaležna Bogu za priložnost, da sem se vsak
teden srečevala z mla-
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dino, ki kljub drugačni
katehezi sveta želi poslušati, kaj jim govori
Cerkev. Na srečanjih
sem se ogromno naučila o sebi, predvsem
pa sem Bogu hvaležna,
da sem ob njih lahko
iz prve roke spoznavala kako danes, v tem
nepredvidljivem in za
kristjane mnogokrat
neprijaznem
času,
diha mlad človek. Cilj
te »dogodivščine« je
bil, da vsi ti mladi ljudje pristopijo k prejemu zakramenta z veseljem, dostojanstvom
in spoštljivim odnosom najprej do sebe,
do staršev in celotne
krščanske skupnosti,
ki je bila na različne
načine vključena v
pripravo na ta za vsakega kristjana ključni
dogodek. Pred očmi
sem imela dejstvo, da
se vere človek ne nauči, ker je vera dar, dan
od Gospoda, in jo vsak
človek razume, sprejema in doživlja na sebi
lasten način. Odgovora
na vprašanje – kdaj se
človek sreča z Gospodom? - pri mladini, ki
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je zasuta s sporočili
potrošništva, iskanja
lagodnega življenja in
prežetega z miselnostjo, da nekaj štejejo
samo tisti, ki so »prvi«,
ni in ga je nesmiselno
iskati. Moje prepričanje je, da poučevanje
verouka ne more potekati v smislu storilnostnih rezultatov, ki
jih na koncu leta ovrednoti ocena od ena do
pet. Ključnega pomena
je, kako mladega človeka voditi po poti,
da se bo nekoč srečal
z Gospodom kot živo
osebo, s katero bo znal
sodelovati v dialogu. V
tem procesu vzgoje so
najpomembnejši starši. Za vsakega otroka
so prva in edina verodostojna avtoriteta, ki
je ne omaja nobena
teorija in praksa poučevanja veroučnih vsebin. Ker so bili starši
vključeni v pripravo
in so z obiskom rednih
mesečnih katehez dali
svojemu otroku signal,
da so za vsako odločitev potrebne žrtve, je
bilo meni kot katehistu
delo olajšano, saj mi ni
bilo potrebno nenehno ponavljati, da so
kateheze del priprave,

ki je zelo pomembna,
ker smo se na njih
srečevali z živo Božjo
besedo iz Markovega
evangelija, podkrepljeno z dodatno razlago g.
župnika.

vredni ljudje. V svojem jedru je vsak človek dober, je božji in
pot do tega jedra teče
z roko v roki, ker Bog
vsakega od nas ljubi
takšnega, kot je. Tako
ustvarjamo prostor za
delovanje sv. Duha.

Pri urah verouka smo veliko časa
namenili
pogovoru,
Ob obiskih nev katerega sem vklju- katerih dogodkov v
čevala zgodbe bodisi šoli sem spoznala, da
iz mojega osebnega imajo mladi polno razživljenja ali življenja ličnih talentov, ki jih
drugih ljudi, ki so bili negujejo, dograjujejo
preizkušeni v različnih in se z njimi izražajo
življenjskih
situaci- v veselem in sproščejah. Prepričana sem, nem vzdušju. O tem
da ima v današnjem sem spregovorila pri
času vsako pričevanje urah verouka in jih
večjo, če ne že najve- spodbujala, naj teh
čjo vzgojno težo, ker darov ne zavržejo, ker
ustvarja prostor za di- so jih zastonj prejeli od
alog, ki razveže marsi- Boga.
katere vozle in nespoDan pred slavnorazume, predvsem pa
stno soboto 19. maja so
nas poveže kot – jaz in
dobili drugo polovico
ti. In ni res, da moramo
simbola srca, ki ponastarejši ustvarjati ločnizarja središče človeka,
co z mladimi na način,
v katerem so povzeti
ko se zaradi izkušenj,
vsi tokovi življenja, da
ki jih imamo postavljabo ostalo celo – celomo nad njimi. Moja
stno. Srce je človek
izkušnja je, da sem
sam, ki v ljubezni odbila najbolj uspešna
pre »oko srca«, z njim
takrat, ko sem zmogla
pa odpre vse skrite
pokazati svojo nemoč
kamrice, kjer domujein ranljivost, ker so dojo dobrota, modrost,
bili priložnost, da so se
ponižnost in razumeizkazali kot zaupanja
vanje. Veličasten spre-
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vod v enaka oblačila
odetih birmancev je
bil za navzoče nepozaben dogodek, katerega
je osvetljevalo toplo
sonce. »Pridi sv. Duh,
napolni srca svojih
vernih …« Vesela sem,
da ni nihče obupal in
odstopil od odločitve,
da bo pripravo na sv.
birmo zaključil. Še bolj
vesela bom, če bodo
vsi ti mladi še naprej
ostali iskalci Boga.
Če je zakrament
sv. krsta vstop v krščansko skupnost, naj
zakrament sv. birme
ne bo izhodišče za »izstop«. Vsem mladim
želim, da ne pozabijo,
kar so obljubili škofu
na dan spraševanja, ko
so se zavezali, da bodo
ostali »Janezovi učenci«. Ob podpori staršev
in vseh nas bodo zmogli z molitvijo, življenjem v preprostosti,
zbranosti, stanovitnosti in z učenjem darovanja drugemu. Bog je
ljubezen in vedno čaka
vsakega od nas, da se
na to ljubezen odzove.
Metoda Gradišek
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PRAZNIK 1. SVETEGA OBHAJILA
V DOLNJEM LOGATCU
Otrok po poti gre,
pa iti kam ne ve,
veli mu Jezus sam:
»Veš, moje
dete, kam?
Le hodi za menoj …«
Ko se zbudim,
križ naredim,
te počastim,
moj Gospod …
S čudovito pesmijo, ki so jo pred
belo okrašenim oltarjem peli prvoobhajanci, na koru
pa jih je spremljal
Otroški pevski zbor
sv. Nikolaja z gospo
Estero Stojko, se je
v nedeljo, 13. maja
2012 začela sv. maša,
ena sama hvalnica sv.
Hostiji. To je bil dan
1. svetega obhajila v
župniji sv. Nikolaja v
Dolnjem Logatcu.
K oltarni mizi je
prvič pristopilo 31
otrok, učenk in učencev 3. razreda, ki so
se na ta dan pri verouku pripravljali tri
leta. Letošnje leto je
verouk za prvoobha-

jance vodil g. župnik
Janez Kompare, ki
je otrokom ta zakrament približal v vsej
globini
njegovega
srčnega odnosa z Bogom.
Deklice in dečki,
vsi oblečeni v enotna
bela oblačila, s šopki
belega cvetja v rokah ali pripetimi na
prsih, so se v spremstvu svojih staršev v
sprevodu sprehodili
izpred župnišča v
cerkev sv. Nikolaja, ki
je bila prav tako slovesno okrašena za ta
veliki dan.
Maša je bila čudovit splet molitve,
pesmi, sodelovanja
otrok in staršev, zahval in prošenj, solz
ganjenosti in sreče.
Slovesni trenutki velikega pričakovanja
in nebeški trenutek
samega prvega obhajila so se mešali s
simpatičnimi nasmeški prvoobhajancev,
za katere je bil to res
veliki dan. Kar se je
dogajalo v srcih, je
izžarevalo na srečnih
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Praznik 1. sv. obhajila je res praznik
cele župnije, ki se veseli s prvoobhajanci
in njihovimi družinami, je pa tudi praznik
sodelovanja staršev
in duhovnika ter vseh

ostalih pri pripravah
in izvedbi slovesnosti. Hvala g. župniku
Janezu za duhovno
pripravo otrok in poglobljena srečanja s
starši ter pomoč pri
organizaciji slovesnosti, staršem za
dobro sodelovanje
pri vseh dejavnostih
in pripravah, najbolj
pa seveda prvoobhajancem. Zahvala

vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da bo
praznik 1. sv. obhajila
za naše otroke nepozaben začetek novega
obdobja, ko bodo lahko pri vsaki sv. maši
v svoje srce prejeli
Jezusa v podobi kruha.     

Foto: Marjan Verč

obrazih in v njihovih
očeh! Ena sama božja
bližina, ena sama božja milost. Za otroke,
starše, družine in vso
župnijsko skupnost.  

Vida Trošt Vidic
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Z 22. seje ŽPS
Na zadnji seji ŽPS
smo člani več časa namenili pripravam na Farni
dan.
Na sejo je bil povabljen Dejan Stojko, vodja
oratorija, ki je poročal o
pripravah na letošnji oratorij in predstavil njegov
program. Geslo oratorija
letos je GREM JAZ!.  »Grem
jaz!« je stavek sv. Marije
Dominike Mazzarello, ki
je osrednja junakinja letošnjega oratorija, njeno življenje pa rdeča nit celega
tedna.
V študijskem delu
smo razmišljali o izzivih,
pred katere je postavljena
današnja družba. Obravnavali smo deseto temo iz
Smernic za ŽPS v pastoralnem letu socialne pravičnosti - Pravičnost v ljubezni z
naslovom Izzivi prihodnosti – Bog z nami. Izzivi naše
bližnje prihodnosti izvirajo iz odnosa do življenja
kot takega (razčlovečenje
človeka), iz medčloveških
odnosov (razvrednoteni
sta družina in spolnost,
…), prinašajo jih eksistenčna vprašanja današnjega
človeka (vse več ljudi živi
na eksistenčnem minimumu ali v pravi revščini),
soočeni smo tudi z global-
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nimi izzivi: hitro povečanje prebivalstva na
zemlji, omejena količina
virov energije, okoljske
spremembe … Lahko pa
se zamislimo tudi nad
izzivi današnjega časa.
Soočeni smo z razkristjanjevanjem v vseh
segmentih naše družbe: v izobraževalnih
ustanovah (od vrtcev
naprej), v medijih, v
javnem življenju. Končno je mogoče zaznati
močno razkristjanjevanje tudi znotraj krščanskega občestva, znotraj
naše župnije. Razkristjanjevanje prinaša spremembe v načinu obnašanja, načinu urejanja
medsebojnih odnosov,
spreminjanje vrednot ...
Vprašali smo se, kateri
so znaki razkristjanjevanja v naši župniji? Kaj
bomo danes naredili, da
se bo stanje spremenilo
na bolje? Kaj bomo naredili pri sebi, kaj v naši
družini, kaj v javnem in
političnem življenju?
Na seji smo določili pot letošnjega farnega
romanja. Romali bomo
1. septembra 2012 v
romarsko središče Ludbreg v hrvaškem Zagorju. Vabljeni!

Obvestilo Doma
Marije in Marte
Od 1. junija 2012
nudimo dostavo kosil starejšim osebam,
ki si obroka ne morejo pripraviti sami.
Hrano pripeljemo na
dom vse dni v tednu,
tudi ob sobotah in
nedeljah. Kosilo je
možno naročiti tudi
samo za posamezni
dan. Možnost prehranjevanja je tudi v
obednici Doma. Glede na zdravstveno
stanje posameznika
pripravljamo
tudi
ustrezno dietno prehrano
(sladkorno,
želodčno, žolčno).
Poleg
domske
oskrbe
nudi
Dom tudi program
dnevnega
varstva
za posameznike, ki
dnevno prihajajo v
Dom. Uporabniku je
zagotovljena socialna oskrba in nega ter
zdravstveno varstvo
glede na njegovo
stanje in potrebe,
vključena pa je tudi
zdrava prehrana z
možnostjo
diete.
Dnevno varstvo je
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FARNO ROMANJE 2012
organizirano od ponedeljka do petka,
od 7. do 15. ure oziroma po dogovoru.
Dodatne informacije so vam na
voljo pri socialni delavki v Domu Marije
in Marte Logatec od
ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure
ali na telefon 040
798 604.
Z našimi storitvami skušamo pomagati in ugoditi starejšim, da svoje tretje
življenjsko obdobje
preživijo kar se da
kvalitetno v svojem
domačem okolju.
Uprava Doma

Zadnjo soboto pred začetkom novega šolskega leta romamo na svete kraje,
da se zahvalimo za lepo preživete počitnice in se izročimo v Božje varstvo.
V letošnjem letu se bo to zgodilo v soboto, 1. septembra 2012.
Obiskali bomo znano romarsko središče v Ludbregu v hrvaškem Zagorju, kjer se je pred
600. leti zgodil evharistični čudež, ko
je takratni duhovnik podvomil o resnični
prisotnosti Jezusa v kruhu in vinu, zaradi česar se je vino spremenilo v kri.
V Ludbregu bomo imeli priložnost
za sv. spoved, rezerviran imamo čas za
sv. mašo v cerkvi Sv. Trojice, kjer hranijo
monštranco z relikvijo in se po maši okrepčali z dobrim kosilom v bližnjem hotelu.
Po kosilu se bomo vrnili v Slovenijo
in se ustavili pri Mariji Zavetnici s plaščem
na Ptujski gori, ki je leta 2010 praznovala
600 let. Tudi tu imamo rezerviran čas
za pete litanije, br. minoriti nam bodo
spregovorili o zgodovini cerkve in nam
razložili podrobnosti o umetniških delih.
Vabljeni ste vsi ljudje dobre volje,
še posebej mladi in družine. Skupna
molitev v zahvali in prošnji nas povezuje in utrjuje v Kristusovi ljubezni.
Da ne bo organizacijskih zapletov z naročanjem avtobusa in številom obrokov, vas vabimo, da se čim
prej prijavite v župnijski pisarni.
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KOLEDAR
JULIJ in
AVGUST
2012

27. julij – po sv. maši
molitvena skupina;
28. julij – od 17.–19.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
29. julij – 17. NEDELJA MED LETOM –
KRSTNA, sv. maša ob
8. in 10. uri. Ob 10. uri
slovo duhovnega pomočnika, ki odhaja v
župnijo ZALOG. Ob 14.
uri večernice.
********************

15. julij – 15. NEDELJA MED LETOM,
ob10. uri ZLATA MAŠA.
Daroval jo bo rojak
MARJAN ZUPANC; ob
14. uri večernice;
20. julij – po sv. maši
molitvena skupina;
21. julij – od 17.–19.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
22. julij – 16. NEDELJA MED LETOM
– KRIŠTOFOVA; sv.
maša ob 8. in 10. uri. Po
sv. maši ob 10. uri blagoslov avtomobilov.
Ob 14. uri večernice.
23. julij – ob 20. uri
priprava na sv. krst;

3. avgust – prvi petek, obisk bolnikov na
domu. Po večerni sv.
maši molitvena skupina;
4. avgust – od 17.–19.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje.
Posebej vabljeni otroci
sredi počitnic;
5. avgust – 18. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri;
ob 14. uri večernice;
10. avgust – po sv.
maši molitvena skupina;
11. avgust – od 17.–19.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;

12. avgust – 19. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri;
ob 14. uri večernice;
15. avgust – MARIJINO VNEBOVZETJE,
sv. maša ob 8. in 10. uri;
17. avgust – po sv. maši
molitvena skupina;
18. avgust – od 17.–19.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
19. avgust – 20. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri;
ob 14. uri večernice,
24. avgust – po sv.
maši molitvena skupina;
25. avgust – od 17.–19.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
26. avgust – 21. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri;
večernice ob 14. uri.
1. september – sobota
– FARNO ROMANJE v
Ludbreg pri Varaždinu.
Odhod avtobusa ob
6. uri zjutraj. Cena romanja s kosilom je 25
EUR. Vabljeni tudi mladi in mlade družine.

ZAČETEK VEROUČNEGA LETA V NEDELJO 9.9. 2012 ob 10. uri.
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

