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ÖÖ LETO VERE

ÖÖ NOVI KAPLAN

ÖÖ IZ MISIJONA

ÖÖ ZAČETEK VEROUKA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 32, št. 09
SEPTEMBER 2012

NamestoÖ zaÖ 1.Ö ja-
nuar,Ö novoÖ leto,Ö bomoÖ
odslejÖ pripraviliÖ pasto-
ralniÖ koledarÖ ŽupnijeÖ
DolnjiÖLogatecÖvÖzačet-
kuÖ septembra,Ö daÖ boÖ
takoÖ boljeÖ označenoÖ
župnijskoÖdogajanjeÖ inÖ
življenje.

LetosÖ boÖ pasto-
ralnoÖ letoÖ podÖ geslomÖ
LETOÖ VERE,Ö kiÖ gaÖ jeÖ
razglasilÖ papežÖ Be-
nediktÖ XVI.,Ö miÖ paÖ
bomoÖ hkratiÖ vstopiliÖ

NOVO PASTORALNO LETO

vÖ obdobjeÖ pastoralneÖ
prenove,Ö kiÖ najÖ okrepiÖ
našoÖ osebnoÖ vernost,Ö
seÖ praviÖ našeÖ osebnoÖ
prepričanje,Ö daÖ jeÖ Je-
zusÖKristus,ÖMarijinÖSinÖ
izÖNazareta,ÖučlovečeniÖ
BogÖterÖPot,ÖResnicaÖinÖ
ŽivljenjeÖ zaÖ vsakegaÖ
človeka.Ö KoÖ seÖ bomoÖ
vÖ prihodnjihÖ mesecihÖ
inÖletihÖzastavljaliÖvpra-
šanje,Ö kakoÖ poglabljatiÖ
svojÖ osebniÖ verniÖ od-
nosÖzÖJezusom,ÖkiÖvsa-

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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kegaÖizmedÖnasÖosebnoÖ
ljubi,ÖnamÖboÖpomaga-
laÖDevicaÖMarija,ÖvelikaÖ
učiteljicaÖ vereÖ inÖ pri-
prošnjica,ÖzatoÖnobenoÖ
našeÖosebnoÖpremišlje-
vanjeÖaliÖrazmišljanjeÖvÖ
skupiniÖneÖsmeÖminiti,Ö
neÖdaÖbiÖ siÖpriklicaliÖvÖ
spominÖ njenÖ zgledÖ inÖ
seÖ zatekaliÖ poÖ njenoÖ
pomoč.

PolegÖ vsehÖ sku-
pin,ÖkiÖdelujejoÖvÖžupni-
ji,Ö boÖ letosÖ šeÖ posebejÖ
dragocenaÖ pomočÖ pri-
hodÖ zaÖ vikendeÖ diako-
naÖ MatjažaÖ Podbregar-
ja,ÖkiÖprihajaÖizÖžupnijeÖ
ZagorjeÖobÖSavi,Ö inÖka-
planaÖ RafałaÖ (Rafaela)Ö
KędzierskegaÖ izÖ Polj-
ske.ÖObaÖseÖbostaÖ tudiÖ
osebnoÖ predstavilaÖ vÖ
tejÖ inÖnaslednjiÖštevilkiÖ
FarnegaÖlista.

PredÖ namiÖ bodoÖ
takoÖ postavljeniÖ noviÖ
izziviÖ inÖ možnost,Ö daÖ
bomoÖ odgovarjaliÖ naÖ
BožjoÖ ljubezen,Ö kiÖ nasÖ
vsakÖdanÖnenehnoÖob-
sipavaÖ inÖ preseneča,Ö
daÖ biÖ končnoÖ mogliÖ
odpretiÖ svojaÖ ranjenaÖ
srcaÖ VečnemuÖ inÖ Vse-
mogočnemuÖ ZdravilcuÖ
JezusuÖKristusu.Ö

Župnik Janez

SEm VAš NOVi kAPLAN

SemÖ RafałÖ Andr-
zejÖKędzierski.ÖDuhov-
nikÖ semÖ postalÖ predÖ
štirimiÖ leti.Ö RodilÖ semÖ
seÖ 8.Ö decembraÖ 1978Ö
vÖ Varšavi,Ö kjerÖ živijoÖ
mojiÖ starši,Ö sestraÖ zÖ
možemÖ inÖ sorodniki.Ö
PoÖ študijuÖ vÖ Nadško-
fijskemÖ misijonskemÖ
semeniščuÖ Redemp-
torisÖ MaterÖ vÖ VaršaviÖ
semÖ bilÖ 7.Ö junijaÖ 2008Ö
bilÖposvečenÖvÖduhov-

nika.ÖPoÖposvetitviÖmeÖ
jeÖ kardinalÖ KazimierzÖ
NyczÖ poslalÖ vÖ župnijoÖ
Sv.Ö JožefaÖ vÖ Varšavi,Ö
kjerÖ semÖseÖukvarjalÖ sÖ
formiranjemÖministran-
tovÖ inÖ pripravoÖ mladi-
neÖzaÖbirmo,ÖspremljalÖ
skupnostiÖ Neokatehu-
menskeÖ potiÖ vÖ različ-
nihÖžupnijah,ÖskupnostÖ
PrenoveÖ vÖ DuhuÖ inÖ
drugeÖ župnijskeÖ sku-
pnostiÖinÖskupine.ÖTamÖ
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semÖ sklenilÖ številnaÖ
dobraÖ poznanstvaÖ inÖ
prijateljstva.

PredÖ nekajÖ me-
seciÖ meÖ jeÖ medÖ sre-
čanjemÖ vÖ semeniščuÖ
rektor,Ömsgr.Ödr.ÖAlojzijÖ
Oberstar,Övprašal,ÖaliÖbiÖ
bilÖpripravljenÖzapusti-
tiÖVaršavo,ÖdaÖbiÖ služilÖ
CerkviÖ vÖ ljubljanskiÖ
nadškofiji.ÖBilÖsemÖzeloÖ
presenečenÖinÖodgovorÖ
naÖ toÖ vprašanjeÖ zameÖ
niÖ bilÖ enostaven.Ö Ven-
darÖglobokoÖprepričan,Ö
daÖmeÖpoÖustihÖrektorjaÖ
samÖ BogÖ sprašujeÖ »AliÖ
siÖ pripravljenÖ služitiÖ
tam,ÖkamorÖteÖbomÖpo-
slal?«Ö semÖ odgovorilÖ zÖ
»da«.ÖKerÖsamoÖzÖJezu-
somÖ KristusomÖ lahkoÖ
gremÖ tja,Ö kamorÖ meÖ
pošilja.Ö

ZavedamÖ seÖ te-
žavnostiÖ situacije,Ö sajÖ
nitiÖ neÖ poznamÖ jezika,Ö
vendarÖ semÖ polnÖ upa-
nja.Ö ŽelimÖ siÖ karÖ naj-
boljeÖ vršitiÖ nalogo,Ö hÖ
kateriÖ meÖ BogÖ kličeÖ inÖ
verjamem,ÖdaÖboÖvseÖvÖ
reduÖ–ÖzÖbožjoÖmilostjo,Ö
obÖ priprošnjiÖ BlaženeÖ
DeviceÖMarijeÖinÖnaklo-
njenostiÖljudi.

Rafał Andrzej 
Kędzierski

DRAgi PRijATELji miSijONOV

Jah,Ö časÖ tečeÖ ne-
verjetnoÖ hitroÖ tudiÖ vÖ
AfrikiÖ …,Ö ampakÖ daÖ seÖ
razumemoÖbolje:ÖzlastiÖ
misijonarjemÖ izÖ Evro-
peÖpaÖmordaÖšeÖodÖkodÖ
drugodÖ…Öha,ÖhaÖ…ÖnašiÖ
AfričaniÖ šeÖ nisoÖ pov-
semÖ vÖ temÖ »primežu«,Ö
čepravÖžeÖvstopajoÖpo-
časiÖtudiÖvanjÖ…ŽALÖaliÖ
paÖtudiÖNE?!ÖKdoÖmoreÖ
pravÖreči?!

Ecco,Ö inÖ zdajÖ ne-
kajÖ utrinkovÖ izÖ našegaÖ
misijonaÖ vÖ Thiaroyu.Ö
NedavnoÖ semÖ zaklju-
čilaÖ duhovneÖ vajeÖ sÖ
katehisti,Ö kiÖ semÖ jihÖ
pripravilaÖ samaÖ gledeÖ
naÖ »duhovneÖ potrebe«Ö
našihÖ katehistov.Ö O,Ö toÖ
jeÖ biloÖ novoÖ odkritjeÖ
zanjeÖ inÖ ostajajoÖ zelo-
ooooooÖ hvaležniÖ zaÖ taÖ
darÖ…

BoguÖ hvalaÖ tudiÖ
zaÖvse,ÖkarÖsmoÖuspeliÖ
uresničitiÖ toÖ šolskoÖ inÖ
pastoralnoÖ leto,Ö kljubÖ
težavamÖnaÖžupnijiÖ…

FormacijaÖ liturgi-
stovÖ inÖ ministrantov.Ö
VikendÖzÖdekleti,Ö kiÖ seÖ
zanimajoÖ zaÖ redovni-
štvoÖ…ÖInÖvsiÖtiÖdneviÖsoÖ
seÖ letosÖ odvijaliÖ edenÖ
zaÖ drugimÖ vÖ mesecuÖ

junijuÖ vÖ samostanuÖ
sesterÖ benediktinkÖ …,Ö
takoÖ semÖ letosÖ posta-
laÖ vÖ temÖ časuÖ naÖ nekiÖ
načinÖ »polÖ benediktin-
ka«…Öha,haÖ…ÖseÖhecamÖ
…ÖaliÖpaÖsoÖoneÖpostaleÖ
»polÖ uršulinke«,Ö sajÖ soÖ
gorečeÖ molileÖ zaÖ našÖ
apostolatÖinÖobčudova-
leÖnašeÖÖdeloÖzÖmladimiÖ
…

KatehetskoÖ letoÖ
smoÖ zaključiliÖ sÖ pra-
znikomÖotrokÖ(molitev,Ö
pesmi,Ökviz,Öpredstavi-
tevÖ etničnihÖ skupinÖ sÖ
plesomÖ inÖ seveda,Ö karÖ
jeÖ zaÖ našeÖ »ljudi«Ö naj-
pomembneje!Ö zÖ dobroÖ
hrano,ÖvsajÖzaÖpraznik,Ö
inÖ sladoledomÖ (pri-
praviliÖ smoÖ 500Ö malihÖ
vrečkÖ sokaÖ 1,4Ö litraÖ inÖ
gaÖshladiliÖ zÖ ledom)Ö…Ö
Ja,ÖbiliÖsoÖnadvseÖzado-
voljniiiiiiiiiii!Ö

BoguÖ hvalaÖ tudiÖ
zaÖ dvaÖ novozgrajenaÖ
prostora,Ö edenÖ name-
njenÖkatoliškimÖženamÖ
(kjerÖ bodoÖ hranileÖ
svojeÖ velikeÖ lonceÖ inÖ
kaseroleÖ zaÖ pripravoÖ
»cepÖuÖ japa«ÖobÖvečjihÖ
župnijskihÖ praznikih,Ö
paÖtudiÖkozarceÖmango-
veÖ marmelade,Ö sokovÖ
inÖdrugihÖartiklov,ÖkiÖjihÖ
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prodajajoÖobÖraznihÖžu-
pnijskihÖ priložnostih,Ö
kotÖ soÖ koncerti,Ö »kerÖ
messe«,Ö»xavaré«,Ö»ngo-
nal«ÖinÖdrugiÖ…)ÖterÖdru-
giÖ prostor,Ö namenjenÖ
katehetskimÖ inÖ zakri-
stijskimÖpripomočkom,Ö
sajÖ jeÖ našaÖ zakristijaÖ
izrednoÖ majhnaÖ inÖ niÖ
dovoljÖprostoraÖ zaÖvseÖ
potrebnoÖ…

UspeloÖnamÖjeÖpo-
kritiÖpreostaliÖdelÖneiz-
koriščenegaÖ prostoraÖ
zaÖ učilnicamiÖ inÖ gaÖ
ureditiÖvÖdodatnoÖučil-
nico,Ö kajtiÖ leÖ tehÖ namÖ
zeloÖ manjkaÖ …Ö (lahkoÖ
siÖ predstavljate,Ö kakoÖ
smoÖvÖprostorskiÖstiski:Ö
imamoÖ 18Ö razredovÖ —Ö
skupinÖ zaÖ veroukÖ inÖ
samoÖenoÖkapelo,ÖkiÖjoÖ
razdelimoÖnaÖtriÖoddel-
keÖ sÖ pregradoÖ terÖ štiriÖ
»praveÖ učilnice«Ö …Ö ha,Ö
haÖ...ÖpačÖpoÖafriško…ÖKÖ
srečiÖ namÖ priskočiÖ naÖ
pomočÖsosednjaÖšolaÖzÖ
dodatnimiÖ štirimiÖ učil-
nicamiÖ…ÖInÖ toÖ jeÖVSE!Ö
No,Ö paÖ toÖ našeÖ otrokeÖÖ
neÖ motiÖ prevečÖ Ö —Ö če-
tudiÖ staÖ dveÖ klopiÖ zaÖ
pet,ÖseÖboÖšestiÖrajeÖsti-
snilÖ kÖ tistimÖ petimÖ kotÖ
paÖ razkošnoÖ sedelÖ vÖ
drugoÖklopÖsamÖ…ÖzeloÖ

nelagodnoÖ seÖ počutijoÖ
»bitiÖ sam«!Ö KotÖ jeÖ pačÖ
njihovaÖizkušnjaÖvÖdru-
žini,ÖsajÖsoÖvÖeniÖ»hiši«Ö
leÖ dveÖ aliÖ triÖ sobeÖ naj-
več,Ö inÖ toÖzaÖvse:Öotro-
ke,Östarše,Östrice,ÖteteÖinÖ
njihoveÖotrokeÖ…,Öskrat-
kaÖ »džumbus«…Ö paÖ šeÖ
vsakÖ sÖ svojoÖ muziko,Ö
sÖ svojimÖ kričanjem,Ö
glasnimÖ govorjenjem,Ö
jokomÖ inÖ smehomÖ …Ö
InÖ takeÖ soÖ tudiÖ ulice:Ö
polneÖ hrupa,Ö otrok,Ö
muzike,ÖkiÖnitiÖpodneviÖ
nitiÖponočiÖneÖugasne,Ö
brezkončnihÖ musli-
manskihÖ nagovorovÖ inÖ
kričavihÖmolitevÖ…ÖPač:Ö
senegalskaÖ večinskoÖ
muslimanskaÖ deželaÖ
…ÖInÖpravÖsÖteÖnašeÖ»ži-
vahne«ÖdeželeÖvamÖpo-
šiljamÖ »živ«,Ö prisrčenÖ
pozdravÖinÖobjemÖ...Ö

s. Polona, uršulinka
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PO POšTENi POTi LE kAŽE HODiTi …

PočitniškiÖ vsakÖ
danÖ jeÖ prineselÖ tudiÖ
naslednjiÖ dogodek.Ö VÖ
enoÖ izmedÖ logaškihÖ
trgovinÖjeÖprišelÖmlad,Ö
šeÖneÖpolnoletenÖlepoÖ
razvitÖ visokoÖ raselÖ inÖ
dolgolasÖ fant,Ö polnÖ
počitniškeÖ energije.Ö
OčitnoÖ zdolgočasenÖ
jeÖ tavalÖ odÖ enegaÖ doÖ
drugegaÖprijatelja.ÖZa-
hoteloÖseÖmuÖje,ÖkarÖjeÖ
njegovimÖ najstniškimÖ
letomÖ inÖ navadamÖ
primernoÖ inÖ poÖ nje-
govemÖ mnenjuÖ tudiÖ
povsemÖ razumljivo,Ö
kupitiÖ zavojčekÖ ciga-
ret.ÖBiÖlažjeÖprebilÖdol-
gočasenÖ danÖ inÖ takoÖ
»aktivneje«Ö preživelÖ
svojÖ počitniškiÖ dan,Ö
kiÖjeÖprepolnÖprostegaÖ
časa.

VstopilÖ jeÖ vÖ ure-
jenÖ trgovskiÖ lokalÖ sre-
diÖ Logatca.Ö NabavitiÖ
jeÖ hotelÖ zanjÖ prepo-
trebenÖ zavojčekÖ ciga-
ret.Ö OdpravilÖ seÖ jeÖ kÖ
blagajni.Ö TodaÖ glejÖ gaÖ
»šmenta«.Ö Mlada,Ö aÖ
sicerÖ vljudnaÖ trgovkaÖ
je,Ö mordaÖ tudiÖ zaradiÖ
poznavanjaÖ fantovihÖ
navad,Ö podvomilaÖ vÖ
njegovoÖ starostÖ inÖ sÖ
temÖ vÖ pravicoÖ doÖ na-

kupaÖ zaÖ mladoletnikeÖ
prepovedanegaÖ arti-
kla.Ö IzjemnaÖ potezaÖ
mladegaÖ dekletaÖ zaÖ
blagajniškimÖ pultomÖ
paÖ jeÖ naletelaÖ naÖ re-
voltÖinÖužaljenostÖmla-
degaÖfanta,ÖkiÖseÖnika-
korÖ niÖ mogelÖ pomiritiÖ
sÖ takšnoÖ »vzgojno«,Ö aÖ
sicerÖ pravilnoÖ odloči-
tvijoÖ mladeÖ blagajni-
čarke.

SlabeÖ voljeÖ jeÖ
odšelÖ izÖ trgovine.Ö TuÖ
seÖ pravaÖ zgodbaÖ tegaÖ
nakupaÖ šeleÖ začenja.Ö
PoÖkrajšemÖčasuÖstaÖvÖ
trgovinoÖ vstopilaÖ dvaÖ
kupca.Ö DrugiÖ nekajÖ
letÖ starejšiÖ inÖ očitnoÖ
prijateljÖ omenjenegaÖ
mladegaÖ kupcaÖ ciga-
retÖzÖzahtevo,ÖdaÖmoraÖ
prodajalkaÖ cigareteÖ
mladeničuÖ leÖ prodati,Ö
kerÖ gaÖ jeÖ onÖ samÖ po-
slalÖponjeÖ inÖzÖzavrni-
tvijoÖ prodajeÖ cigaretÖ
premlademuÖ kupcuÖ
onemogočilaÖ pomočÖ
invalidniÖosebi.

ZanimivoÖ je,Ö daÖ
jeÖsÖ takimÖpojasnilomÖ
tudiÖ samÖ prišelÖ vÖ tr-
govinoÖ inÖ zmedenoÖ
prodajalkoÖ spravilÖ vÖ
nelagodnoÖ počutje,Ö
čepravÖ jeÖ biloÖ očitno,Ö

daÖ soÖ bileÖ cigareteÖ
namenjeneÖ mladole-
tniku.

MordaÖ takÖ zapisÖ
neÖsodiÖvÖnašÖFarniÖlistÖ
–ÖpaÖvendar.ÖOba,Ömla-
diÖinÖnekajÖletÖstarejšiÖ
odraselÖ gospod,Ö obaÖ
kupca,Ö staÖ verjetnoÖ
šeÖnekajÖletÖnazajÖbilaÖ
članaÖ farnegaÖ obče-
stva.ÖDanesÖjeÖvÖmodiÖ
izraz,Ö daÖ staÖ postalaÖ
»oddaljena«Ö kristjana.Ö
ŽelimoÖ siÖ lahkoÖ vsiÖ
skupajÖinÖvsakÖzaÖsebeÖ
šeÖ posebej,Ö daÖ neÖ biÖ
prehitroÖpozabiliÖvsehÖ
moralnihÖ naukov,Ö kiÖ
smoÖ jih,Ö četudiÖ povr-
šno,Ö poslušaliÖ vÖ našiÖ
cerkvi.Ö No,Ö paÖ takaÖ
dvojnaÖ moralaÖ imaÖ
svojÖ slabÖvplivÖ šeÖpo-
sebnoÖ naÖ vseÖ mlade,Ö
naÖnašeÖdediče.

VečÖ letÖ jeÖ odÖ ta-
krat,Ö koÖ semÖ tudiÖ vÖ
našiÖ cerkviÖ poslušalÖ
zgodboÖaliÖkarÖ»pravlji-
co«,Ö biÖ takiÖ pripovediÖ
rekliÖdanesÖpremnogi,Ö
neÖsamoÖmladi.

PokojniÖ logaškiÖ
župnikÖ JožeÖ PogorelcÖ
namÖ jeÖ pripovedovalÖ
zgodboÖ izÖ življenjaÖ
ugledneÖ ljubljanskeÖ
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družineÖ logaškegaÖ
rodu.Ö EdenÖ izmedÖ
sinov,Ö kiÖ jeÖ bilÖ takratÖ
šeÖ najstnik,Ö jeÖ vesÖ
veselÖ prišelÖ domovÖ
izÖ krajšegaÖ potovanjaÖ
zÖvlakom.ÖOčetuÖseÖjeÖ
veseloÖpohvalil,ÖdaÖseÖ
jeÖ naÖ vlakuÖ uspešnoÖ
»prešvercal«ÖinÖzatoÖniÖ
plačalÖ vozovnice.Ö InÖ
očeÖjeÖšeÖtistiÖtrenutekÖ
vstal,Ö brezÖ besedÖ po-
vabilÖtegaÖsinaÖnaÖkraj-
šoÖ potÖ naÖ železniškoÖ
postajo.ÖZačudenemuÖ
fantuÖ jeÖ dalÖ vÖ rokeÖ
denarÖ inÖpredÖnjimÖ jeÖ
moralÖ plačatiÖ zaÖ pri-
goljufanoÖ vozovnico.Ö
MoralÖ paÖ seÖ je,Ö verje-
tnoÖzačudeniÖblagajni-
čarki,Ö tudiÖ opravičitiÖ
zaÖ»incident«.

ZaÖdanašnjeÖčaseÖ
nerazumljivoÖ obnaša-
njeÖ očeta,Ö vzgojitelja,Ö
kiÖ jeÖsvojoÖživljenjskoÖ
potÖ inÖ potÖ otrokÖ ute-
meljilÖ naÖ poštenosti,Ö
seÖmuÖ jeÖobrestovala,Ö
čeÖ neÖ drugačeÖ vsajÖ vÖ
rodu,ÖkiÖmuÖnaÖtejÖpo-
šteniÖpotiÖsledi.

PavelÖMihevc

molitev za Božje služabnike, 
cerkev v Sloveniji

VÖzveziÖzÖdogodkiÖ
upokojenegaÖ nadškofaÖ
UranaÖseÖjeÖvÖSlovenijiÖ
povečalÖmedijskiÖ inÖ la-
ičniÖnapadÖnaÖkatoliškoÖ
cerkev.Ö CerkevÖ jeÖ Kri-
stusovaÖnevesta.ÖJezusÖ
jeÖvečkratÖpovedal,ÖdaÖ
kakorÖ soÖ njegaÖ prega-
njaliÖ inÖ pribiliÖ naÖ križ,Ö
bodoÖtudiÖkristjaniÖpre-
ganjaniÖ vseÖ doÖ koncaÖ
sveta.Ö

VÖ torekÖ zvečer,Ö
predÖpraznikomÖenegaÖ
največjihÖ krščanskihÖ
praznikov,Ö MarijinegaÖ
vnebovzetjaÖ –Ö VelikiÖ
šmaren,Ö smoÖ vseÖ triÖ

logaškeÖ neokatehu-
menskeÖ skupnostiÖ
imeleÖ Ö vÖ JožefoviÖ dvo-
raniÖ skupnoÖ evharisti-
jo.Ö PoÖ sv.Ö mašiÖ smoÖ vÖ
cerkviÖ skupajÖ moliliÖ
zaÖduhovnikeÖinÖÖbožjeÖ
služabnikeÖ /cerkevÖ naÖ
slovenskem/.ÖÖMarijaÖjeÖ
zavetnicaÖ duhovnikov,Ö
sajÖ jihÖ imenujeÖ »mojiÖ
sinoviÖduhovniki«,ÖzatoÖ
upamoÖvÖnjenoÖpomoč.Ö
TežaveÖbomoÖpremago-
valiÖ leÖ sÖ skupnoÖ moli-
tvijo,ÖkerÖleÖjadikovanjeÖ
inÖ klevetanjeÖ neÖ rodiÖ
sadov.

Marinka Petkovšek  
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VabljeniÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

O brezmejni ljubezni z mejami
v sredo, 19. septembra ob 19. uri v dvorani svetega Jožefa

Predaval bo dr. Karel Gržan.

StaršiÖsvojimÖotro-
komÖ želimoÖ gotovoÖ
najboljše,ÖkoÖjihÖpripra-
vljamoÖ naÖ samostojnoÖ
inÖodgovornoÖživljenje.Ö
PriÖusposabljanjuÖotrokÖ
zaÖ realnoÖ življenjeÖ
otrokomÖnudimoÖmno-
goÖ ljubezni,Ö aÖ čeÖ jihÖ
želimoÖ usposobitiÖ tudiÖ
zaÖ zahtevnostÖ bivanja,Ö
samoÖbrezmejnaÖljube-
zenÖ niÖ dovolj.Ö OtrokeÖ
moramoÖnaučitiÖspreje-
matiÖodgovornostÖinÖseÖ
spopadatiÖ zÖ zahtevno-
stjoÖživljenja.ÖZatoÖmo-

ramoÖ obÖ brezpogojniÖ
ljubezniÖ otrokomÖ tudiÖ
postavljatiÖmeje.

VÖ svojemÖ preda-
vanjuÖboÖp.ÖGržanÖraz-
mišljal,ÖkakoÖvÖpravemÖ
razmerjuÖ medÖ posta-
vljenimiÖ mejamiÖ inÖ zÖ
brezpogojnoÖljubeznijoÖ
utrditiÖ otrokaÖ vÖ samo-
zavestiÖinÖgaÖusposobitiÖ
zaÖ sprejemÖ realnostiÖ
življenja.Ö LeÖ vÖ realno-
stiÖ življenjaÖsmoÖ lahkoÖ
srečni,Ö kerÖ idealnostiÖ
preprostoÖni.ÖPomagatiÖ
sprejematiÖ realnostÖ ži-

vljenjaÖpaÖjeÖdandanesÖ
nujnegaÖpomena.

KerÖ jeÖ vsebinaÖ
zanimiva,Ö predvsemÖ
paÖ zeloÖ dobrodošlaÖ vÖ
času,Ö koÖ seÖ srečujemoÖ
zÖ vzgojnimiÖ zagatami,Ö
steÖ prisrčnoÖ vabljeniÖ
naÖ predavanjeÖ spošto-
vanegaÖ inÖ cenjenegaÖ
strokovnjaka.

Povabite tudi znance 
in prijatelje!

O predavatelju
Pater Karel Gržan (1958) je po končani srednji gradbeni šoli vstopil v 

red bratov kapucinov. Leta 1985 je bil posvečen v duhovnika. Doktoriral je 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani s področja literarnih ved. Poleg opravljanja 
svojega poklica in pisanja se je ukvarjal s problematiko zasvojenosti. Leta 
1997 je ustanovil prvo komuno za dekleta v Sloveniji. Dal je pobudo za usta-
novitev društva, ki povezuje zdravljene odvisnike s končanim programom 
v pomoč tistim, ki so še zasvojeni. Poleg pisanja o problemskih tematikah 
in stiskah sodobnega človeka piše knjige za otroke, mladino in odrasle. Tri 
njegove knjige (Ali si upaš?, V objemu ljubezni, Živeti je priložnost) so uvr-
ščene na seznam za Slomškovo bralno priznanje. Sodeluje tudi v radijskih 
oddajah na Radiu Ognjišče. Je gost na številnih okroglih mizah in različnih 
predavanjih.
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ČLOVEk NAj NE ŽiVi SAmO OD kRuHA, 
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust (mt 4,4)

GospodÖ župnikÖ
meÖ jeÖ povabil,Ö najÖ obÖ
začetkuÖ veroučnegaÖ
letaÖ napišemÖ nekajÖ zaÖ
farniÖlist.ÖKoÖsemÖrazmi-
šljala,ÖkakoÖnajÖseÖtegaÖ
splohÖlotim,ÖsemÖseÖžeÖ
takojÖ znašlaÖ vÖ zadregi:Ö
najÖ pišemÖ kotÖ mamaÖ
trehÖ odraščajočihÖ fan-
tov,ÖzaÖkatereÖsiÖ želim,Ö
daÖ biÖ jihÖ zÖ MojmirjemÖ
lahkoÖ pripravilaÖ naÖ
samostojnoÖ življenje,Ö
daÖbiÖbiliÖ srečni,ÖdaÖbiÖ
drugeÖ osrečevaliÖ inÖ vÖ
veriÖspoznaliÖ lepotoÖinÖ
polnostÖ življenja,Ö aliÖ
kotÖ katehetinja,Ö kiÖ seÖ
žeÖ nekajÖ letÖ vÖ župnijiÖ
srečujemÖ zÖ veroučen-
ci,ÖzaÖkatereÖsiÖželimÖleÖ
to,ÖdaÖbiÖjimÖstaršiÖstaliÖ
obÖstrani,Ö jihÖpodpiraliÖ
inÖjimÖpomagaliÖtudiÖpriÖ
spoznavanjuÖ Boga.Ö NaÖ
koncuÖsemÖseÖodločilaÖ
zaÖ kompromisÖ –Ö toleÖ
pisanjeÖbomÖzačelaÖkotÖ
mamaÖ inÖ gaÖ zaključilaÖ
kotÖkatehetinja.Ö

TudiÖ zame,Ö takoÖ
mamoÖ kotÖ katehetinjo,Ö
soÖseÖvednoÖprekratkeÖ
počitniceÖ končaleÖ inÖ
vÖ tehÖ dnehÖ polegÖ šoleÖ
svojaÖ vrataÖ odpirajoÖ
tudiÖveroučneÖučilnice.Ö

ZaÖ šolarjeÖ toÖ pomeniÖ
konecÖbrezskrbnihÖdni,Ö
konecÖ jutranjegaÖ pole-
žavanja,Ö potepanjaÖ inÖ
neomejeneÖ zabave.Ö ZaÖ
nasÖ staršeÖ paÖ seÖ zače-
njajoÖdnevi,ÖpolniÖskrbiÖ
inÖ dodatnegaÖ dela,Ö sajÖ
boÖtrebaÖotrokeÖvozitiÖvÖ
šolo,Ö kÖ popoldanskimÖ
aktivnostim,ÖjihÖprigan-
-jatiÖkÖučenjuÖ…

NovoÖ šolskoÖ inÖ
veroučnoÖletoÖnekateriÖ
pričakujejoÖ zÖveseljemÖ
inÖhrepenenjemÖpoÖno-
vihÖspoznanjih,ÖdrugiÖvÖ
strahuÖpredÖnovimiÖob-
veznostmi.Ö ŠolskeÖ tor-
beÖsoÖpripravljene,ÖvsiÖ
skupaj,Ö otroci,Ö starši,Ö
učiteljiÖinÖvzgojiteljiÖterÖ
kateheti,Ö bomoÖ stopiliÖ
vÖsvetÖnovihÖizzivovÖinÖ
pričakovanj.Ö VsiÖ staršiÖ
siÖželimo,ÖdaÖbiÖseÖnašiÖ
otrociÖdobroÖučili,ÖnamÖ
povzročaliÖ čimÖ manjÖ
skrbiÖ inÖ obÖ koncuÖ letaÖ
domovÖ prinesliÖ dobreÖ
ocene.Ö

DaÖ biÖ našiÖ otrociÖ
zrasliÖ vÖ pošteneÖ ljudiÖ
inÖ zavzeteÖ kristjane,Ö
paÖvseÖ toÖšeÖniÖdovolj.Ö
JezusÖnasÖopozarja,ÖnajÖ
človekÖneÖživiÖsamoÖodÖ
kruha,Ö ampakÖ tudiÖ zaÖ

Boga,Ö zaÖ nebesa.Ö ZatoÖ
jimÖ moramoÖ polegÖ do-
breÖizobrazbeÖpokazatiÖ
tudi,Ö kajÖ soÖ praveÖ vre-
dnote,ÖinÖjimÖpomagati,Ö
daÖbodoÖspoznaliÖBogaÖ
inÖnjegovoÖdobroto.Ö

NašiÖ otrociÖ bodoÖ
lahkoÖspoznaliÖBogaÖle,Ö
čeÖbodoÖobÖnas,Östarših,Ö
izkušaliÖ resničnostÖ inÖ
povezanostÖ zÖ Bogom.Ö
ZatoÖseÖmoramoÖpotru-
diti,ÖdaÖbomoÖotrokomÖ
posvečaliÖ dovoljÖ časaÖ
inÖ ljubezni.Ö MlajšiÖ šo-
larjiÖsvojoÖotroškoÖveroÖ
gotovoÖ oblikujejoÖ inÖ
spoznavajoÖ zÖ neneh-
nimÖopazovanjemÖnašeÖ
držeÖinÖzgledov.ÖPuber-
tetnikiÖpaÖnasÖvÖsvojemÖ
obdobjuÖ spreminjanja,Ö
občutljivosti,Ö hrepene-
njaÖ inÖ pametnostiÖ vesÖ
časÖ opominjajoÖ kÖ do-
slednostiÖ življenjaÖ poÖ
veri.Ö NenehnoÖ nasÖ na-
mrečÖ opazujejo,Ö kakoÖ
izpolnjujemoÖinÖživimoÖ
svojoÖ zvestobo.Ö KakoÖ
inÖkdajÖseÖsrečujemoÖzÖ
BogomÖ–ÖvÖmolitvi,ÖpriÖ
svetiÖmaši,ÖobÖprejema-
njuÖ zakramentov,Ö obÖ
branjuÖ SvetegaÖ pisma?Ö
KakoÖ živimoÖ svojÖ od-
nosÖ doÖ našegaÖ obče-
stva,ÖCerkve,Ödružbe?

iZ kATEHETOVE BELEŽNiCE
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ObÖvsemÖtemÖraz-
mišljanjuÖ miÖ jeÖ vednoÖ
boljÖjasno,ÖdaÖniÖdovolj,Ö
daÖotrokaÖleÖpošiljamoÖ
kÖ verouku,Ö ampakÖ daÖ
imamoÖ velikoÖ vlogoÖ
priÖ vzgojiÖ otrokÖ vÖ veriÖ
pravÖ starši.Ö OtrokuÖ
bomoÖ najboljÖ pomaga-
liÖ vÖ tejÖ rasti,Ö čeÖ bomoÖ
skupajÖ zÖ njimÖ obisko-
valiÖ nedeljskoÖ svetoÖ
mašoÖ inÖ vÖ družiniÖ go-
jiliÖ skupnoÖ (večerno)Ö
molitev.Ö MnogiÖ otrociÖ
soÖ namrečÖ zbegani,Ö
kerÖ morajoÖ sami,Ö brezÖ
staršev,Ö kÖ nedeljskiÖ
svetiÖmaši.ÖTaÖniÖsamoÖ
zaÖ otroke,Ö potrebnaÖ jeÖ
tudiÖ nam,Ö staršem.Ö NaÖ
oltarju,Ö kjerÖ JezusÖ poÖ
duhovnikuÖdarujeÖsve-
toÖ mašo,Ö lahkoÖ odlo-
žimoÖ vsaÖ bremena,Ö kiÖ
soÖ seÖ namÖ nakopičilaÖ
medÖtednom,ÖobÖposlu-
šanjuÖ BožjeÖ besedeÖ inÖ
svetemÖ obhajiluÖ paÖ siÖ
lahkoÖ naberemoÖ močiÖ
zaÖteden,ÖkiÖprihaja.

NašiÖ otrociÖ bodoÖ
JezusaÖkotÖsvojegaÖpri-
jateljaÖ spoznaliÖ le,Ö čeÖ
boÖ JezusÖ tudiÖ našÖ pri-
jatelj.Ö VerjeliÖ bodo,Ö daÖ
jihÖimaÖJezusÖresničnoÖ
rad,ÖčeÖbomoÖtoÖverjeliÖ
tudiÖmi.ÖDaÖseÖvÖživlje-

njuÖ lahkoÖ zatečemoÖ
kÖ njemuÖ poÖ pomoč,Ö
bodoÖ vedeliÖ le,Ö čeÖ seÖ
bomoÖ kÖ JezusuÖ zate-
kaliÖtudiÖmi.ÖDaÖnamÖjeÖ
BogÖdalÖdesetÖzapovediÖ
zato,Ö daÖ bomoÖ srečni,Ö
bodoÖ vedeliÖ inÖ verjeliÖ
le,ÖčeÖbomoÖtudiÖmiÖpoÖ
njihÖživeli.ÖInÖdaÖjeÖBogÖ
gospodarÖ življenjaÖ inÖ
smrti,Ö bodoÖ razumeliÖ
le,Ö čeÖ bomoÖ tudiÖ miÖ
svojeÖ življenjeÖ izročaliÖ
Gospodu.

Ja,Övem,ÖzeloÖzah-
tevnaÖ jeÖ našaÖ naloga.Ö
AÖčeÖbomoÖčrpaliÖmočÖ
izÖ LjubezniÖ inÖ delaliÖ zÖ
ljubeznijo,Ö verjamem,Ö
daÖ smoÖ naÖ dobriÖ poti.Ö
TakoÖ bomoÖ počasi,Ö
korakÖ zaÖ korakom,Ö miÖ
staršiÖ gradiliÖ temelj,Ö kiÖ
gaÖ bodoÖ dograjevaliÖ
učitelji,Ö vzgojiteljiÖ inÖ
kateheti.ÖLeÖvÖoblikova-
njuÖtrdneÖnavezeÖmed-

sebojneÖ pomočiÖ namÖ
boÖuspelo.

VsiÖ katehetiÖ vÖ žu-
pnijiÖ smoÖ pripravljeni,Ö
daÖ biÖ vašimÖ otrokomÖ
skupajÖ zÖ vamiÖ poma-
galiÖ rastiÖ vÖ veri,Ö daÖ biÖ
spoznali,ÖdaÖ jeÖBogÖre-
sničnoÖ dober,Ö daÖ vsakÖ
danÖ stojiÖ predÖ vratiÖ
njihovihÖsrcÖinÖtrka.ÖAliÖ
muÖ jihÖ bodoÖ odprli?Ö
DragiÖstaršiÖinÖsodelav-
ciÖ kateheti,Ö dajmoÖ vseÖ
odÖsebe,ÖdaÖbiÖjih!Ö

NajÖ boÖ potÖ na-
šihÖ otrokÖ skoziÖ vrataÖ
šolskihÖ inÖ veroučnihÖ
učilnicÖ blagoslovljenaÖ
inÖnajÖjihÖspremljaÖtudiÖ
vašaÖ molitev.Ö NajÖ vasÖ
dobriÖBogÖblagoslavlja,Ö
matiÖ MarijaÖ paÖ spre-
mljaÖvÖnovemÖšolskemÖ
inÖveroučnemÖletu.

Špela Fortuna 

S sveto mašo, ki bo v nedeljo, 

9. 9. 2012 ob 10. uri, 

bomo začeli veroučno leto.

Vabljeni vsi veroučenci 
in njihovi starši.

iZ kATEHETOVE BELEŽNiCE
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ZAČETEk VEROuČNEgA LETA

VÖnedeljo,Ö9. septembra 2012,ÖbomoÖsÖsvetoÖmašoÖobÖ10. uri začeliÖvero-
učnoÖleto,ÖnaÖkateroÖsteÖpovabljeniÖvsiÖveroučenciÖinÖnjihoviÖstarši.

Vpis otrok v 1. razred bo v ponedeljek, 10. 9. 2012, ob 16. uri.

Vpis otrok v vse ostale razrede bo od 10. do 13. 9. 2012 po rednem 
urniku.

OtrokaÖkÖveroukuÖvpišeteÖstarši,ÖsajÖjeÖpolegÖvpisaÖtoÖtudiÖpriložnostÖ
zaÖsrečanjeÖotrok,ÖstarševÖinÖkateheta.

ObÖvpisuÖbosteÖporavnaliÖprispevek za stroške (10 eur),ÖsÖkaterimÖ
bomoÖvsajÖdelomaÖpokriliÖstroškeÖelektrike,ÖogrevanjaÖinÖčiščenjaÖverouč-
nihÖprostorov.

ObÖvpisuÖbosteÖlahkoÖkupiliÖtudiÖučbenikeÖinÖdelovneÖzvezkeÖ(ceneÖsoÖ
zapisaneÖvÖtabeli).

ObÖvpisuÖnajÖotrociÖvrnejoÖpodpisanaÖspričevala.ÖTistiÖotroci,ÖkiÖspri-
čevalaÖšeÖnisoÖdvignili,ÖgaÖlahkoÖstaršiÖpodpišejoÖobÖvpisuÖkÖverouku.

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
(CeneÖučbenikovÖsoÖzaokrožene;ÖrazlikoÖbomoÖporabiliÖzaÖnakupÖ
didaktičnihÖpripomočkov,ÖkiÖjihÖpotrebujemoÖpriÖverouku).

Razred Učbeniki in delovni zvezki Cena

1. del.ÖzvezekÖPraznujmoÖinÖseÖveselimo 8ÖEUR

2. del.ÖzvezekÖPraznujmoÖzÖJezusom 8ÖEUR

3. učbenikÖHodimoÖzÖJezusomÖ
delovniÖzvezekÖHodimoÖzÖJezusom

8ÖEURÖ
4ÖEUR

4. učbenikÖPotÖvÖsrečnoÖživljenje
delovniÖzvezekÖPotÖvÖsrečnoÖživljenje

8ÖEURÖ
4ÖEUR

5. učbenikÖZnamenjaÖnaÖpotiÖkÖBoguÖ
delovniÖzvezekÖZnamenjaÖnaÖpotiÖkÖBogu

8ÖEURÖ
4ÖEUR

6. učbenikÖSkupajÖvÖnoviÖsvetÖ
delovniÖzvezekÖSkupajÖvÖnoviÖsvet

8ÖEURÖ
4ÖEUR

7. delovniÖučbenikÖPraznujemoÖcerkvenoÖleto 10ÖEUR

8. učbenikÖPridiÖSvetiÖDuh 8ÖEUR

9. niÖučbenika /

VÖprimeru,ÖdaÖneÖbiÖmogliÖporavnatiÖstroškovÖprispevkaÖterÖnakupaÖučbenikaÖ
inÖdelovnegaÖzvezka,ÖseÖoglasiteÖpriÖžupnikuÖJanezuÖKompare..

iZ kATEHETOVE BELEŽNiCE
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URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

DAN ČAS
VELIKA

UČILNICA KATEHET
MALA

UČILNICA KATEHET ŽUPNIŠČE KATEHET

15. uri 3. razred župnik

PON 16. uri 1. razred N. Malavašič 4. razred K. Nagode 3. razred župnik

17. uri 1. razred V. Trošt Vidic 4. razred K. Nagode

15. uri birmanci M. Gradišek

TOR 16. uri birmanci M. Gradišek 6. razred A. Cergolj

17. uri 6. razred P. Sajovic

15. uri 7. razred Š. Fortuna

SRE 16. uri 7. razred Š. Fortuna 2. razred S. Mihelčič

17. uri 2. razred S. Mihelčič

14. uri 9. razred M. Gradišek

ČET 16. uri 5. razred N. Mezeg

17. uri 5. razred N. Mezeg

Razred Ime in priimek Telefon Elektronski naslov

1. VidaÖTroštÖVidic 041Ö970Ö852 vida.trost.vidic@gmail.com

1.Ö NevenkaÖMalavašič 051Ö688Ö955 neva.malavasic@gmail.com

2. SonjaÖMihelčič 040Ö733Ö369
sonja.mihelcic@gov.si
sonja.mihelcic@gmail.com

3. župnikÖJanezÖKompare 051Ö376Ö694 info@dmm.si

4.Ö KlemenÖNagode 041Ö545Ö131 klemen.nagode@amis.net

5.Ö NatalijaÖMezeg 040Ö416Ö271 aleksander.mezeg@gmail.com

6. AndrejaÖCergolj 031Ö222Ö606
andreja.cergolj@kabelnet.net
andreja.cergolj@gov.si

6.Ö PeterÖSajovic 031Ö745Ö462 peter.sajovic@gmail.com

7.Ö ŠpelaÖFortuna 041Ö334Ö290 spela.for@gmail.com

8.,Ö9.Ö MetodaÖGradišek 031Ö839Ö126 metoda.gradisek@t-2.net

KATEHETI

iZ kATEHETOVE BELEŽNiCE
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. september – sobota, 
FARNO ROMANJEÖ vÖ Lud-
breg;

2. september – 22. NEDE-
LJA MED LETOMÖ– Angel-
ska, sv.ÖmašeÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri;Ö
obÖ 20.Ö uriÖ prvaÖ zakonskaÖ
skupina;

3. septemberÖ –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
skupinaÖKARITAS;

4. septemberÖ –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
birmanskiÖvoditelji;

7. septemberÖ –ÖprviÖpetek,Ö
obiskÖbolnikov;ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupinaÖ inÖ vajeÖ
zaÖMePZ;

8. september – MARIJINO 
ROJSTVO – mali šmaren, 
sv.ÖmašaÖobÖ10.ÖuriÖinÖ19.Öuri.Ö
OdÖ17.Ö–Ö19.ÖureÖčaščenjeÖNaj-
svetejšegaÖinÖspovedovanje;

9. september – 23. NEDE-
LJA MED LETOM, sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri.ÖObÖ10.ÖuriÖboÖ
začetekÖveroučnegaÖleta.ÖObÖ
14.ÖuriÖvečernice.ÖObÖ20.ÖuriÖ
2.Ö zakonskaÖ skupina.Ö Ker 
bomo začeli verouk, bo 
sv. maša med tednom zve-
čer ob 18. uri. 

10. septemberÖ–ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ ŽPS;Ö Vpis 
veroučencev v prvi ra-
zred ob 16. uri;

11. septemberÖ–ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ birman-
cevÖinÖstaršev;

13.   septemberÖ–Ö ÖobÖ
20.ÖuriÖÖplesÖzaÖzakonceÖ
vÖJožefoviÖdvorani;

14.  september – Povi-
šanje sv. Križa, poÖsv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
naÖinÖvajeÖzaÖMePZ;

15. septemberÖ – Ža-
lostna Mati Božja; odÖ
16.–18.Ö ureÖ čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖ inÖ spo-
vedovanje.Ö ObÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖMLADINE;

16.   september – 24. 
NEDELJA MED LE-
TOM – DAN SLUŽE-
NJA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ 10.Ö uri.Ö ObÖ 14.Ö uriÖ
večernice;ÖobÖ20.ÖuriÖ3.Ö
zakonskaÖskupina;

17. september –ÖObÖ20.Ö
uriÖpripravaÖnaÖsv.Ökrst;

19. septemberÖ– preda-
vanje g. KARLA GRŽA-
NA ob 19. uri v Jožefovi 
dvorani z naslovom 
Brezmejna ljubezen z 
mejami. Predavanje za 
vse, posebej starše ve-
roučencev, birmancev 
in prvoobhajancev;

21. september –Ö sv.ÖMatejÖ
(Matevž),Ö poÖ sv.Ö mašiÖ mo-
litvenaÖ skupinaÖ inÖ pevskeÖ
vajeÖzaÖMePZ;

22. septemberÖ–ÖodÖ16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖMLADINE;

23. september – 25. NE-
DELJA MED LETOM – KR-
STNA, sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Ö
uri;ÖobÖ14.ÖuriÖvečernice;ÖobÖ
20.ÖuriÖ4.ÖzakonskaÖskupina;

24. septemberÖ – Anton 
Martin Slomšek, sv.ÖmašaÖ
obÖ18.Öuri;

25. septemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ obÖ 19.Ö uriÖ boÖ vÖ Jože-
foviÖ dvoraniÖ projekcija 
nagrajenega filma »Božji 
možje«. VabljeniÖvsi,ÖotrociÖ
inÖodrasli;

29. september – Mihael, 
Gabrijel in Rafael, na-
dangeli;Ö odÖ 16.–18.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖMLADINE;

30. september – 26. NE-
DELJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.Ö
uriÖvečernice.

kOLEDAR

SEPTEmBER

2012


