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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ LETO VERE
ÖÖ NOVI KAPLAN

Namesto za 1. januar, novo leto, bomo
odslej pripravili pastoralni koledar Župnije
Dolnji Logatec v začetku septembra, da bo
tako bolje označeno
župnijsko dogajanje in
življenje.
Letos bo pastoralno leto pod geslom
LETO VERE, ki ga je
razglasil papež Benedikt XVI., mi pa
bomo hkrati vstopili

v obdobje pastoralne
prenove, ki naj okrepi
našo osebno vernost,
se pravi naše osebno
prepričanje, da je Jezus Kristus, Marijin Sin
iz Nazareta, učlovečeni
Bog ter Pot, Resnica in
Življenje za vsakega
človeka. Ko se bomo
v prihodnjih mesecih
in letih zastavljali vprašanje, kako poglabljati
svoj osebni verni odnos z Jezusom, ki vsa-

ÖÖ IZ MISIJONA
ÖÖ ZAČETEK VEROUKA
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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Sem vaš novi kaplan
kega izmed nas osebno
ljubi, nam bo pomagala Devica Marija, velika
učiteljica vere in priprošnjica, zato nobeno
naše osebno premišljevanje ali razmišljanje v
skupini ne sme miniti,
ne da bi si priklicali v
spomin njen zgled in
se zatekali po njeno
pomoč.
Poleg vseh skupin, ki delujejo v župniji, bo letos še posebej
dragocena pomoč prihod za vikende diakona Matjaža Podbregarja, ki prihaja iz župnije
Zagorje ob Savi, in kaplana Rafała (Rafaela)
Kędzierskega iz Poljske. Oba se bosta tudi
osebno predstavila v
tej in naslednji številki
Farnega lista.
Pred nami bodo
tako postavljeni novi
izzivi in možnost, da
bomo odgovarjali na
Božjo ljubezen, ki nas
vsak dan nenehno obsipava in preseneča,
da bi končno mogli
odpreti svoja ranjena
srca Večnemu in Vsemogočnemu Zdravilcu
Jezusu Kristusu.
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Župnik Janez

Sem Rafał Andrzej Kędzierski. Duhovnik sem postal pred
štirimi leti. Rodil sem
se 8. decembra 1978
v Varšavi, kjer živijo
moji starši, sestra z
možem in sorodniki.
Po študiju v Nadškofijskem misijonskem
semenišču Redemptoris Mater v Varšavi
sem bil 7. junija 2008
bil posvečen v duhov-

nika. Po posvetitvi me
je kardinal Kazimierz
Nycz poslal v župnijo
Sv. Jožefa v Varšavi,
kjer sem se ukvarjal s
formiranjem ministrantov in pripravo mladine za birmo, spremljal
skupnosti Neokatehumenske poti v različnih župnijah, skupnost
Prenove v Duhu in
druge župnijske skupnosti in skupine. Tam
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Dragi prijatelji misijonov
sem sklenil številna
dobra poznanstva in
prijateljstva.
Pred nekaj meseci me je med srečanjem v semenišču
rektor, msgr. dr. Alojzij
Oberstar, vprašal, ali bi
bil pripravljen zapustiti Varšavo, da bi služil
Cerkvi v ljubljanski
nadškofiji. Bil sem zelo
presenečen in odgovor
na to vprašanje zame
ni bil enostaven. Vendar globoko prepričan,
da me po ustih rektorja
sam Bog sprašuje »Ali
si pripravljen služiti
tam, kamor te bom poslal?« sem odgovoril z
»da«. Ker samo z Jezusom Kristusom lahko
grem tja, kamor me
pošilja.
Zavedam se težavnosti situacije, saj
niti ne poznam jezika,
vendar sem poln upanja. Želim si kar najbolje vršiti nalogo, h
kateri me Bog kliče in
verjamem, da bo vse v
redu – z božjo milostjo,
ob priprošnji Blažene
Device Marije in naklonjenosti ljudi.
Rafał Andrzej
Kędzierski

Jah, čas teče neverjetno hitro tudi v
Afriki …, ampak da se
razumemo bolje: zlasti
misijonarjem iz Evrope pa morda še od kod
drugod … ha, ha … naši
Afričani še niso povsem v tem »primežu«,
čeprav že vstopajo počasi tudi vanj …ŽAL ali
pa tudi NE?! Kdo more
prav reči?!
Ecco, in zdaj nekaj utrinkov iz našega
misijona v Thiaroyu.
Nedavno sem zaključila duhovne vaje s
katehisti, ki sem jih
pripravila sama glede
na »duhovne potrebe«
naših katehistov. O, to
je bilo novo odkritje
zanje in ostajajo zelooooooo hvaležni za ta
dar …
Bogu hvala tudi
za vse, kar smo uspeli
uresničiti to šolsko in
pastoralno leto, kljub
težavam na župniji …
Formacija liturgistov in ministrantov.
Vikend z dekleti, ki se
zanimajo za redovništvo … In vsi ti dnevi so
se letos odvijali eden
za drugim v mesecu

juniju v samostanu
sester benediktink …,
tako sem letos postala v tem času na neki
način »pol benediktinka«… ha,ha … se hecam
… ali pa so one postale
»pol uršulinke«, saj so
goreče molile za naš
apostolat in občudovale naše  delo z mladimi
…
Katehetsko leto
smo zaključili s praznikom otrok (molitev,
pesmi, kviz, predstavitev etničnih skupin s
plesom in seveda, kar
je za naše »ljudi« najpomembneje! z dobro
hrano, vsaj za praznik,
in sladoledom (pripravili smo 500 malih
vrečk soka 1,4 litra in
ga shladili z ledom) …
Ja, bili so nadvse zadovoljniiiiiiiiiii!
Bogu hvala tudi
za dva novozgrajena
prostora, eden namenjen katoliškim ženam
(kjer bodo hranile
svoje velike lonce in
kaserole za pripravo
»cep u japa« ob večjih
župnijskih praznikih,
pa tudi kozarce mangove marmelade, sokov
in drugih artiklov, ki jih
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prodajajo ob raznih župnijskih priložnostih,
kot so koncerti, »ker
messe«, »xavaré«, »ngonal« in drugi …) ter drugi prostor, namenjen
katehetskim in zakristijskim pripomočkom,
saj je naša zakristija
izredno majhna in ni
dovolj prostora za vse
potrebno …
Uspelo nam je pokriti preostali del neizkoriščenega prostora
za učilnicami in ga
urediti v dodatno učilnico, kajti le teh nam
zelo manjka … (lahko
si predstavljate, kako
smo v prostorski stiski:
imamo 18 razredov —
skupin za verouk in
samo eno kapelo, ki jo
razdelimo na tri oddelke s pregrado ter štiri
»prave učilnice« … ha,
ha ... pač po afriško… K
sreči nam priskoči na
pomoč sosednja šola z
dodatnimi štirimi učilnicami … In to je VSE!
No, pa to naše otroke  
ne moti preveč   — četudi sta dve klopi za
pet, se bo šesti raje stisnil k tistim petim kot
pa razkošno sedel v
drugo klop sam … zelo
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nelagodno se počutijo
»biti sam«! Kot je pač
njihova izkušnja v družini, saj so v eni »hiši«
le dve ali tri sobe največ, in to za vse: otroke, starše, strice, tete in
njihove otroke …, skratka »džumbus«… pa še
vsak s svojo muziko,
s svojim kričanjem,
glasnim govorjenjem,
jokom in smehom …
In take so tudi ulice:
polne hrupa, otrok,
muzike, ki niti podnevi
niti ponoči ne ugasne,
brezkončnih
muslimanskih nagovorov in
kričavih molitev … Pač:
senegalska večinsko
muslimanska dežela
… In prav s te naše »živahne« dežele vam pošiljam »živ«, prisrčen
pozdrav in objem ...
s. Polona, uršulinka
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PO POŠTENI POTI LE KAŽE HODITI …
Počitniški vsak
dan je prinesel tudi
naslednji dogodek. V
eno izmed logaških
trgovin je prišel mlad,
še ne polnoleten lepo
razvit visoko rasel in
dolgolas fant, poln
počitniške energije.
Očitno zdolgočasen
je taval od enega do
drugega prijatelja. Zahotelo se mu je, kar je
njegovim najstniškim
letom in navadam
primerno in po njegovem mnenju tudi
povsem razumljivo,
kupiti zavojček cigaret. Bi lažje prebil dolgočasen dan in tako
»aktivneje« preživel
svoj počitniški dan,
ki je prepoln prostega
časa.
Vstopil je v urejen trgovski lokal sredi Logatca. Nabaviti
je hotel zanj prepotreben zavojček cigaret. Odpravil se je k
blagajni. Toda glej ga
»šmenta«. Mlada, a
sicer vljudna trgovka
je, morda tudi zaradi
poznavanja fantovih
navad, podvomila v
njegovo starost in s
tem v pravico do na-

kupa za mladoletnike
prepovedanega artikla. Izjemna poteza
mladega dekleta za
blagajniškim pultom
pa je naletela na revolt in užaljenost mladega fanta, ki se nikakor ni mogel pomiriti
s takšno »vzgojno«, a
sicer pravilno odločitvijo mlade blagajničarke.
Slabe volje je
odšel iz trgovine. Tu
se prava zgodba tega
nakupa šele začenja.
Po krajšem času sta v
trgovino vstopila dva
kupca. Drugi nekaj
let starejši in očitno
prijatelj omenjenega
mladega kupca cigaret z zahtevo, da mora
prodajalka
cigarete
mladeniču le prodati,
ker ga je on sam poslal ponje in z zavrnitvijo prodaje cigaret
premlademu kupcu
onemogočila pomoč
invalidni osebi.
Zanimivo je, da
je s takim pojasnilom
tudi sam prišel v trgovino in zmedeno
prodajalko spravil v
nelagodno počutje,
čeprav je bilo očitno,

da so bile cigarete
namenjene mladoletniku.
Morda tak zapis
ne sodi v naš Farni list
– pa vendar. Oba, mladi in nekaj let starejši
odrasel gospod, oba
kupca, sta verjetno
še nekaj let nazaj bila
člana farnega občestva. Danes je v modi
izraz, da sta postala
»oddaljena« kristjana.
Želimo si lahko vsi
skupaj in vsak za sebe
še posebej, da ne bi
prehitro pozabili vseh
moralnih naukov, ki
smo jih, četudi površno, poslušali v naši
cerkvi. No, pa taka
dvojna morala ima
svoj slab vpliv še posebno na vse mlade,
na naše dediče.
Več let je od takrat, ko sem tudi v
naši cerkvi poslušal
zgodbo ali kar »pravljico«, bi taki pripovedi
rekli danes premnogi,
ne samo mladi.
Pokojni logaški
župnik Jože Pogorelc
nam je pripovedoval
zgodbo iz življenja
ugledne ljubljanske
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družine
logaškega
rodu. Eden izmed
sinov, ki je bil takrat
še najstnik, je ves
vesel prišel domov
iz krajšega potovanja
z vlakom. Očetu se je
veselo pohvalil, da se
je na vlaku uspešno
»prešvercal« in zato ni
plačal vozovnice. In
oče je še tisti trenutek
vstal, brez besed povabil tega sina na krajšo pot na železniško
postajo. Začudenemu
fantu je dal v roke
denar in pred njim je
moral plačati za prigoljufano vozovnico.
Moral pa se je, verjetno začudeni blagajničarki, tudi opravičiti
za »incident«.
Za današnje čase
nerazumljivo obnašanje očeta, vzgojitelja,
ki je svojo življenjsko
pot in pot otrok utemeljil na poštenosti,
se mu je obrestovala,
če ne drugače vsaj v
rodu, ki mu na tej pošteni poti sledi.
Pavel Mihevc
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Molitev za Božje služabnike,
cerkev v Sloveniji

V zvezi z dogodki
upokojenega nadškofa
Urana se je v Sloveniji
povečal medijski in laični napad na katoliško
cerkev. Cerkev je Kristusova nevesta. Jezus
je večkrat povedal, da
kakor so njega preganjali in pribili na križ,
bodo tudi kristjani preganjani vse do konca
sveta.
V torek zvečer,
pred praznikom enega
največjih krščanskih
praznikov, Marijinega
vnebovzetja – Veliki
šmaren, smo vse tri

logaške
neokatehumenske
skupnosti
imele   v Jožefovi dvorani skupno evharistijo. Po sv. maši smo v
cerkvi skupaj molili
za duhovnike in  božje
služabnike /cerkev na
slovenskem/.  Marija je
zavetnica duhovnikov,
saj jih imenuje »moji
sinovi duhovniki«, zato
upamo v njeno pomoč.
Težave bomo premagovali le s skupno molitvijo, ker le jadikovanje
in klevetanje ne rodi
sadov.
Marinka Petkovšek
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Vabljeni na predavanje z naslovom

O brezmejni ljubezni z mejami
v sredo, 19. septembra ob 19. uri v dvorani svetega Jožefa
Predaval bo dr. Karel Gržan.

Starši svojim otrokom želimo gotovo
najboljše, ko jih pripravljamo na samostojno
in odgovorno življenje.
Pri usposabljanju otrok
za realno življenje
otrokom nudimo mnogo ljubezni, a če jih
želimo usposobiti tudi
za zahtevnost bivanja,
samo brezmejna ljubezen ni dovolj. Otroke
moramo naučiti sprejemati odgovornost in se
spopadati z zahtevnostjo življenja. Zato mo-

ramo ob brezpogojni
ljubezni otrokom tudi
postavljati meje.
V svojem predavanju bo p. Gržan razmišljal, kako v pravem
razmerju med postavljenimi mejami in z
brezpogojno ljubeznijo
utrditi otroka v samozavesti in ga usposobiti
za sprejem realnosti
življenja. Le v realnosti življenja smo lahko
srečni, ker idealnosti
preprosto ni. Pomagati
sprejemati realnost ži-

vljenja pa je dandanes
nujnega pomena.
Ker je vsebina
zanimiva, predvsem
pa zelo dobrodošla v
času, ko se srečujemo
z vzgojnimi zagatami,
ste prisrčno vabljeni
na predavanje spoštovanega in cenjenega
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 ustanovitev 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 uvrščene 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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IZ KATEHETOVE BELEŽNICE

Človek naj ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust (Mt 4,4)
Gospod župnik
me je povabil, naj ob
začetku veroučnega
leta napišem nekaj za
farni list. Ko sem razmišljala, kako naj se tega
sploh lotim, sem se že
takoj znašla v zadregi:
naj pišem kot mama
treh odraščajočih fantov, za katere si želim,
da bi jih z Mojmirjem
lahko pripravila na
samostojno življenje,
da bi bili srečni, da bi
druge osrečevali in v
veri spoznali lepoto in
polnost življenja, ali
kot katehetinja, ki se
že nekaj let v župniji
srečujem z veroučenci, za katere si želim le
to, da bi jim starši stali
ob strani, jih podpirali
in jim pomagali tudi pri
spoznavanju Boga. Na
koncu sem se odločila
za kompromis – tole
pisanje bom začela kot
mama in ga zaključila
kot katehetinja.
Tudi zame, tako
mamo kot katehetinjo,
so se vedno prekratke
počitnice končale in
v teh dneh poleg šole
svoja vrata odpirajo
tudi veroučne učilnice.
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Za šolarje to pomeni
konec brezskrbnih dni,
konec jutranjega poležavanja, potepanja in
neomejene zabave. Za
nas starše pa se začenjajo dnevi, polni skrbi
in dodatnega dela, saj
bo treba otroke voziti v
šolo, k popoldanskim
aktivnostim, jih prigan-jati k učenju …
Novo šolsko in
veroučno leto nekateri
pričakujejo z veseljem
in hrepenenjem po novih spoznanjih, drugi v
strahu pred novimi obveznostmi. Šolske torbe so pripravljene, vsi
skupaj, otroci, starši,
učitelji in vzgojitelji ter
kateheti, bomo stopili
v svet novih izzivov in
pričakovanj. Vsi starši
si želimo, da bi se naši
otroci dobro učili, nam
povzročali čim manj
skrbi in ob koncu leta
domov prinesli dobre
ocene.
Da bi naši otroci
zrasli v poštene ljudi
in zavzete kristjane,
pa vse to še ni dovolj.
Jezus nas opozarja, naj
človek ne živi samo od
kruha, ampak tudi za

Boga, za nebesa. Zato
jim moramo poleg dobre izobrazbe pokazati
tudi, kaj so prave vrednote, in jim pomagati,
da bodo spoznali Boga
in njegovo dobroto.
Naši otroci bodo
lahko spoznali Boga le,
če bodo ob nas, starših,
izkušali resničnost in
povezanost z Bogom.
Zato se moramo potruditi, da bomo otrokom
posvečali dovolj časa
in ljubezni. Mlajši šolarji svojo otroško vero
gotovo oblikujejo in
spoznavajo z nenehnim opazovanjem naše
drže in zgledov. Pubertetniki pa nas v svojem
obdobju spreminjanja,
občutljivosti, hrepenenja in pametnosti ves
čas opominjajo k doslednosti življenja po
veri. Nenehno nas namreč opazujejo, kako
izpolnjujemo in živimo
svojo zvestobo. Kako
in kdaj se srečujemo z
Bogom – v molitvi, pri
sveti maši, ob prejemanju zakramentov, ob
branju Svetega pisma?
Kako živimo svoj odnos do našega občestva, Cerkve, družbe?

Farni list

IZ KATEHETOVE BELEŽNICE

Ob vsem tem razmišljanju mi je vedno
bolj jasno, da ni dovolj,
da otroka le pošiljamo
k verouku, ampak da
imamo veliko vlogo
pri vzgoji otrok v veri
prav starši. Otroku
bomo najbolj pomagali v tej rasti, če bomo
skupaj z njim obiskovali nedeljsko sveto
mašo in v družini gojili skupno (večerno)
molitev. Mnogi otroci
so namreč zbegani,
ker morajo sami, brez
staršev, k nedeljski
sveti maši. Ta ni samo
za otroke, potrebna je
tudi nam, staršem. Na
oltarju, kjer Jezus po
duhovniku daruje sveto mašo, lahko odložimo vsa bremena, ki
so se nam nakopičila
med tednom, ob poslušanju Božje besede in
svetem obhajilu pa si
lahko naberemo moči
za teden, ki prihaja.
Naši otroci bodo
Jezusa kot svojega prijatelja spoznali le, če
bo Jezus tudi naš prijatelj. Verjeli bodo, da
jih ima Jezus resnično
rad, če bomo to verjeli
tudi mi. Da se v življe-

nju lahko zatečemo
k njemu po pomoč,
bodo vedeli le, če se
bomo k Jezusu zatekali tudi mi. Da nam je
Bog dal deset zapovedi
zato, da bomo srečni,
bodo vedeli in verjeli
le, če bomo tudi mi po
njih živeli. In da je Bog
gospodar življenja in
smrti, bodo razumeli
le, če bomo tudi mi
svoje življenje izročali
Gospodu.
Ja, vem, zelo zahtevna je naša naloga.
A če bomo črpali moč
iz Ljubezni in delali z
ljubeznijo, verjamem,
da smo na dobri poti.
Tako bomo počasi,
korak za korakom, mi
starši gradili temelj, ki
ga bodo dograjevali
učitelji, vzgojitelji in
kateheti. Le v oblikovanju trdne naveze med-

sebojne pomoči nam
bo uspelo.
Vsi kateheti v župniji smo pripravljeni,
da bi vašim otrokom
skupaj z vami pomagali rasti v veri, da bi
spoznali, da je Bog resnično dober, da vsak
dan stoji pred vrati
njihovih src in trka. Ali
mu jih bodo odprli?
Dragi starši in sodelavci kateheti, dajmo vse
od sebe, da bi jih!
Naj bo pot naših otrok skozi vrata
šolskih in veroučnih
učilnic blagoslovljena
in naj jih spremlja tudi
vaša molitev. Naj vas
dobri Bog blagoslavlja,
mati Marija pa spremlja v novem šolskem
in veroučnem letu.
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.
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IZ KATEHETOVE BELEŽNICE

Začetek veroučnega leta
V nedeljo, 9. septembra 2012, bomo s sveto mašo ob 10. uri začeli veroučno leto, na katero ste povabljeni vsi veroučenci in njihovi starši.
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.
Otroka k verouku vpišete starši, saj je poleg vpisa to tudi priložnost
za srečanje otrok, staršev in kateheta.
Ob vpisu boste poravnali prispevek za stroške (10 eur), s katerim
bomo vsaj deloma pokrili stroške elektrike, ogrevanja in čiščenja veroučnih prostorov.
Ob vpisu boste lahko kupili tudi učbenike in delovne zvezke (cene so
zapisane v tabeli).
Ob vpisu naj otroci vrnejo podpisana spričevala. Tisti otroci, ki spričevala še niso dvignili, ga lahko starši podpišejo ob vpisu k verouku.

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI

(Cene učbenikov so zaokrožene; razliko bomo porabili za nakup
didaktičnih pripomočkov, ki jih potrebujemo pri verouku).

Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Učbeniki in delovni zvezki
del. zvezek Praznujmo in se veselimo
del. zvezek Praznujmo z Jezusom
učbenik Hodimo z Jezusom
delovni zvezek Hodimo z Jezusom
učbenik Pot v srečno življenje
delovni zvezek Pot v srečno življenje
učbenik Znamenja na poti k Bogu
delovni zvezek Znamenja na poti k Bogu
učbenik Skupaj v novi svet
delovni zvezek Skupaj v novi svet
delovni učbenik Praznujemo cerkveno leto
učbenik Pridi Sveti Duh
ni učbenika

V primeru, da ne bi mogli poravnati stroškov prispevka ter nakupa učbenika
in delovnega zvezka, se oglasite pri župniku Janezu Kompare..
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Cena
8 EUR
8 EUR
8 EUR
4 EUR
8 EUR
4 EUR
8 EUR
4 EUR
8 EUR
4 EUR
10 EUR
8 EUR
/

Farni list

IZ KATEHETOVE BELEŽNICE

URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13
ČAS

DAN

VELIKA

UČILNICA

KATEHET

MALA

UČILNICA

KATEHET

15. uri
PON 16. uri

1. razred

N. Malavašič

4. razred

K. Nagode

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

6. razred

P. Sajovic

2. razred

S. Mihelčič

2. razred

S. Mihelčič

17. uri
15. uri

7. razred

Š. Fortuna

SRE 16. uri

7. razred

Š. Fortuna

17. uri
14. uri

9. razred

M. Gradišek

ČET 16. uri

5. razred

N. Mezeg

17. uri

5. razred

N. Mezeg

ŽUPNIŠČE KATEHET
3. razred

župnik

3. razred

župnik

KATEHETI
Razred Ime in priimek

Telefon

Elektronski naslov

1.
1.

Vida Trošt Vidic
Nevenka Malavašič

041 970 852
051 688 955

2.

Sonja Mihelčič

040 733 369

3.
4.
5.

župnik Janez Kompare
Klemen Nagode
Natalija Mezeg

051 376 694
041 545 131
040 416 271

6.

Andreja Cergolj

031 222 606

andreja.cergolj@kabelnet.net
andreja.cergolj@gov.si

6.

Peter Sajovic

031 745 462

peter.sajovic@gmail.com

Špela Fortuna
Metoda Gradišek

041 334 290
031 839 126

spela.for@gmail.com

7.
8., 9.

vida.trost.vidic@gmail.com
neva.malavasic@gmail.com
sonja.mihelcic@gov.si
sonja.mihelcic@gmail.com
info@dmm.si
klemen.nagode@amis.net
aleksander.mezeg@gmail.com

metoda.gradisek@t-2.net
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KOLEDAR
SEPTEMBER
2012
1. september – sobota,
FARNO ROMANJE v Ludbreg;
2. september – 22. NEDELJA MED LETOM – Angelska, sv. maše ob 8. in 10. uri;
ob 20. uri prva zakonska
skupina;
3. september – ob 20. uri
skupina KARITAS;
4. september – ob 20. uri
birmanski voditelji;
7. september – prvi petek,
obisk bolnikov; po sv. maši
molitvena skupina in vaje
za MePZ;
8. september – MARIJINO
ROJSTVO – mali šmaren,
sv. maša ob 10. uri in 19. uri.
Od 17. – 19. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
9. september – 23. NEDELJA MED LETOM, sv. maša
ob 8. in 10. uri. Ob 10. uri bo
začetek veroučnega leta. Ob
14. uri večernice. Ob 20. uri
2. zakonska skupina. Ker
bomo začeli verouk, bo
sv. maša med tednom zvečer ob 18. uri.
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10. september – ob 19.
uri srečanje ŽPS; Vpis
veroučencev v prvi razred ob 16. uri;

21. september – sv. Matej
(Matevž), po sv. maši molitvena skupina in pevske
vaje za MePZ;

11. september – ob 19.
uri srečanje birmancev in staršev;

22. september – od 16.–18.
ure čaščenje Najsvetejšega
in spovedovanje; ob 19. uri
srečanje MLADINE;

13. september –  ob
20. uri  ples za zakonce
v Jožefovi dvorani;
14. september – Povišanje sv. Križa, po sv.
maši molitvena skupina in vaje za MePZ;
15. september – Žalostna Mati Božja; od
16.–18. ure čaščenje
Najsvetejšega in spovedovanje. Ob 19. uri
srečanje MLADINE;
16. september – 24.
NEDELJA MED LETOM – DAN SLUŽENJA, sv. maša ob 8.
in 10. uri. Ob 14. uri
večernice; ob 20. uri 3.
zakonska skupina;
17. september – Ob 20.
uri priprava na sv. krst;
19. september – predavanje g. KARLA GRŽANA ob 19. uri v Jožefovi
dvorani z naslovom
Brezmejna ljubezen z
mejami. Predavanje za
vse, posebej starše veroučencev, birmancev
in prvoobhajancev;

23. september – 25. NEDELJA MED LETOM – KRSTNA, sv. maša ob 8. in 10.
uri; ob 14. uri večernice; ob
20. uri 4. zakonska skupina;
24. september – Anton
Martin Slomšek, sv. maša
ob 18. uri;
25. september – po sv.
maši ob 19. uri bo v Jožefovi dvorani projekcija
nagrajenega filma »Božji
možje«. Vabljeni vsi, otroci
in odrasli;
29. september – Mihael,
Gabrijel in Rafael, nadangeli; od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje; ob 19. uri
srečanje MLADINE;
30. september – 26. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri; ob 14.
uri večernice.

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

