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ÖÖ DAN MRTVIH?

ÖÖ VELIČASTNA SMRT

ÖÖ SP MARATON

ÖÖ AFRIKA

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 32, št. 11
NOVEMBER 2012

1. november Ö vÖ
SlovenijiÖ uradnoÖ obe-
ležujemoÖkotÖ»danÖspo-
minaÖnaÖmrtve«.ÖTaÖdanÖ
jeÖdelaÖprost,ÖljudjeÖpaÖ
množičnoÖ obiskujejoÖ
pokopališča,Ö grobove,Ö
prižigajoÖ sveče,Ö prina-
šajoÖ rožeÖ inÖmislijoÖnaÖ
tiste,ÖkiÖsoÖnekočÖživeliÖ
zÖ njimiÖ inÖ kiÖ soÖ zapu-
stiliÖ svetÖ živihÖ inÖ seÖ
potemtakemÖ pridružiliÖ
mrtvim?Ö TorejÖ tistim,Ö
kiÖ soÖ zaključiliÖ svojeÖ
življenjeÖnaÖsvetuÖinÖseÖ
neÖbodoÖnikdarÖvečÖvr-
nili.ÖPaÖsoÖzaresÖmrtvi?Ö
TakšenÖpogledÖnaÖsmrtÖ
inÖumrleÖseÖjeÖrazvilÖnaÖ
SlovenskemÖ poÖ 2.Ö sve-
tovniÖvojni,ÖvÖčasu,ÖkoÖ
jeÖ bilÖ katoliškiÖ praznikÖ

Dan mrtvih ?

»vsiÖ sveti«Ö najprejÖ vÖ
skladuÖ zÖ njimÖ preime-
novanÖvÖ »danÖmrtvih«,Ö
poznejeÖpaÖvÖ»danÖspo-
minaÖ naÖ mrtve«.Ö VÖ ka-
toliškiÖCerkviÖ jeÖostaloÖ
prvotnoÖimeÖinÖnjegovoÖ
razumevanje,Ö medtemÖ
koÖjeÖuradnaÖdržavaÖodÖ
njegaÖ odstopilaÖ inÖ gaÖ
približalaÖateističnemuÖ
pojmovanjuÖ smrtiÖ inÖ
umiranja.Ö KakšnaÖ jeÖ
pravzapravÖ razlika?Ö VÖ
katoliškiÖ Cerkvi,Ö kiÖ taÖ
praznikÖ obeležujeÖ žeÖ
odÖ 9.Ö stoletjaÖ dalje,Ö seÖ
naÖ1.ÖnovemberÖspomi-
njamoÖ vsehÖ rajnih,Ö kiÖ
soÖ telesnoÖsicerÖumrli,Ö
vendarÖpaÖdosegliÖveč-
noÖ življenjeÖ –Ö končniÖ
ciljÖ vsakegaÖ kristjana.Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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SemÖ neÖ spadajoÖ samoÖ
»uradnoÖpriznani«Ö sve-
tniki,Ö ampakÖ tudiÖ tisi,Ö
katerihÖ godovÖ uradnoÖ
neÖ praznujemoÖ inÖ soÖ
mordaÖceloÖpozabljeni,Ö
soÖ paÖ zaÖ časaÖ svojegaÖ
življenjaÖ dosegliÖ sve-
tostÖ inÖ biliÖ odrešeniÖ
poÖ veriÖ vÖ Kristusa.Ö
KristjaniÖ (Katoličani)Ö
verujemo,Ö daÖ soÖ žeÖ
priÖ Bogu,Ö taÖ veraÖ paÖ
namÖ dajeÖ upanje,Ö daÖ
sÖ smrtjoÖ niÖ vsegaÖ ko-
nec,Ö marvečÖ jeÖ smrtÖ
samoÖprehodÖkÖtistemuÖ
poÖ čemerÖ hrepenimoÖ
našeÖ celoÖ življenjeÖ inÖ
kÖ čemurÖ jeÖ usmerjenoÖ
našeÖ celotnoÖ življenje.Ö
DanÖ mrtvihÖ oziromaÖ
danÖspominaÖnaÖmrtveÖ
toÖupanjeÖnaÖvečnoÖži-
vljenjeÖ jemljeÖ inÖ konč-
niÖ ciljÖ človekovegaÖ
zemeljskegaÖ potovanjaÖ

spreminjaÖvÖgrob.ÖGrobÖ
jeÖzaÖateistaÖkončniÖciljÖ
vsegaÖ naÖ temÖ svetu,Ö
poÖsmrtiÖpaÖniÖničesarÖ
več,Ö zatoÖ jeÖ ediniÖ smi-
selÖ živetiÖ zgoljÖ zaÖ toÖ
življenje,ÖkerÖpoÖtemÖniÖ
ničesarÖ več.Ö KristjaniÖ
verujemo,ÖdaÖseÖvÖgro-
buÖ življenjeÖ neÖ konča,Ö
ampak,Ö daÖ seÖ bomoÖ sÖ
smrtjoÖpridružiliÖnašimÖ
rajnimÖ inÖ Njemu,Ö kiÖ jeÖ
večnoÖ življenjeÖ zaÖ nasÖ
izborilÖ sÖ svojoÖ smrtjoÖ
inÖvstajenjemÖinÖkiÖnamÖ
gaÖjeÖtudiÖsamÖobljubilÖ
zÖ besedami:Ö »Jaz sem 
vstajenje in življenje: 
kdor vame veruje, bo 
živel, tudi če umre.«Ö(JnÖ
11,25)

2. novemberÖ jeÖ
zaÖ nasÖ KatoličaneÖ inÖ
KristjaneÖ šeÖ enÖ po-
membenÖpraznik.ÖNaÖtaÖ

SemÖ medicinskaÖ
sestraÖ inÖ vsakÖ danÖ seÖ
srečujemÖ zÖ umiranjemÖ
inÖsmrtjo.ÖZaÖmnogeÖtoÖ
pomeniÖ strahÖ inÖ beža-
nje,Ö zaÖ meneÖ pomeniÖ
privilegij.Ö NekdoÖ jeÖ
nekočÖ zapisal:Ö »PravÖ
kakorÖjeÖveličastenÖpri-

danÖ obeležujemoÖ danÖ
vsehÖ vernihÖ duš,Ö toÖ jeÖ
tistih,Ö kiÖ soÖ odšliÖ predÖ
namiÖ vÖ večnost,Ö paÖ šeÖ
nisoÖ dospeliÖ doÖ konč-
negaÖ cilja,Ö nebes,Ö kerÖ
jihÖbremenijoÖnekateraÖ
dejanjaÖ izÖčasaÖzemelj-
skegaÖživljenja.ÖSamiÖsiÖ
neÖ morejoÖ večÖ poma-
gati,Ö toÖ karÖ soÖ vÖ času,Ö
koÖsoÖšeÖživeliÖnarediliÖ
neÖmorejoÖvečÖspreme-
niti,Ö popraviti,Ö zatoÖ paÖ
tolikoÖ boljÖ potrebujejoÖ
našoÖmolitev,ÖdaÖbodoÖ
tudiÖ oniÖ čimÖ prejÖ uži-
valiÖvečnoÖsrečo.ÖPravÖ
zatoÖjeÖpomembno,ÖdaÖ
soÖpolegÖsvečÖinÖrožÖde-
ležniÖ tudiÖ našeÖ pripro-
šnjeÖ priÖ Bogu.Ö SÖ svojoÖ
molitvijoÖ lahkoÖ zanjeÖ
storimoÖnajveč.Ö

Domen Mezeg

hodÖčlovekaÖnaÖtaÖsvet,Ö
takoÖ jeÖ veličastenÖ nje-
govÖodhod.ÖInÖprivilegijÖ
je,ÖčeÖnamÖjeÖdovoljenoÖ
bitiÖ tistiÖ ‘angel’,Ö kiÖ jeÖ
takratÖ prisotenÖ obÖ člo-
veku.«Ö

LjudjeÖ večinomaÖ
umirajoÖ vÖ bolnišnicahÖ

inÖvÖdomovihÖzaÖstare,Ö
čepravÖ biÖ večinaÖ ljudiÖ
želelaÖ umiratiÖ domaÖ
obÖsvojcih.ÖVelikoÖstva-
riÖ botrujeÖ premajhniÖ
skrbiÖ zaÖ umirajoče,Ö
strahu,ÖdaÖbiÖseÖoÖsmrtiÖ
govorilo.Ö DanesÖ ljudjeÖ
odrivamoÖ miselÖ naÖ

veličastnost smrti 
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smrtÖinÖumiranje,ÖpaÖjeÖ
škoda,Ö sajÖ jeÖ toÖ edinaÖ
stvar,ÖkiÖjoÖboÖsleherniÖ
medÖnamiÖpravÖgotovoÖ
doživel.Ö Verjamem,Ö daÖ
večinaÖ ljudiÖ niÖ veščihÖ
negovanjaÖ umirajoče-
gaÖ inÖ jeÖ toÖ zanjeÖ zeloÖ
napornoÖaliÖceloÖnemo-
gočeÖ zaradiÖ službenihÖ
obveznosti,Ö bolezniÖ …Ö
ŠkodaÖpaÖ je,ÖdaÖnasÖ jeÖ
strahÖ sedetiÖ obÖ umira-
jočiÖ mami,Ö očetuÖ …Ö inÖ
jihÖdržatiÖzaÖroko.ÖŠko-
daÖ je,Ö daÖ neÖ zmoremoÖ
prisluhnitiÖ umirajoče-
mu,ÖkoÖnamÖželiÖpove-
dati,Ö kajÖ siÖ želiÖ vÖ svo-
jemÖ umiranju,Ö aliÖ obÖ
svojiÖ smrti.Ö PonavadiÖ
soÖzavrnjeniÖ zÖbeseda-
mi:Ö»AhÖkajÖpaÖgovoriš?Ö
GovorimoÖrajeÖkajÖboljÖ
veselega.«Ö UmirajočiÖ
začuti,Ö daÖ jeÖ vÖ svojemÖ
umiranjuÖsam,ÖdaÖnimaÖ
sogovornika.Ö NikomurÖ
neÖ moreÖ spregovoritiÖ
oÖ svojihÖ strahovihÖ inÖ
željah,ÖoÖtemÖkajÖobču-
ti,ÖoÖ tem,ÖdaÖseÖmordaÖ
sprašuje,Ö kajÖ seÖ boÖ
dogajaloÖ zÖ njim,Ö pravÖ
takoÖ paÖ tudiÖ tistim,Ö kiÖ
jihÖpuščaÖzaÖsabo.ÖFäs-
sler-WeibelÖ pravi,Ö daÖ
obÖ smrtiÖ ljudjeÖ onemi-
jo.Ö NeÖ vedo,Ö kakoÖ najÖ
seÖ obnašajo,Ö kajÖ najÖ

govorijo,Ö neÖ povedo,Ö
kajÖ čutijo,Ö potrebuje-
jo,Ömislijo.ÖČimÖboljÖseÖ
bližaÖ smrt,Ö tolikoÖ boljÖ
soÖ ljudjeÖnemi.ÖGlavnaÖ
željaÖ umirajočegaÖ paÖ
je,Ö daÖ biÖ jihÖ razumeli,Ö
jimÖ staliÖ obÖ strani,Ö jihÖ
podprliÖ inÖ poslušali.Ö
NeÖ potrebujejoÖ nasve-
tov,Ö pačÖ paÖ sogovorni-
ke,ÖsÖkaterimiÖseÖlahkoÖ
pogovorijo.Ö

InÖkerÖnasÖjeÖsmrtiÖ
strah,Ö pogostoÖ želimoÖ
podaljšatiÖ življenjeÖ
umirajočegaÖ tudiÖ zÖne-
koristnimiÖpreiskavamiÖ
inÖposegi.ÖKljubÖnovimÖ
znanstvenimÖ dogna-
njemÖ nekatereÖ bolezniÖ
ostajajoÖ neozdravljive,Ö
slejÖkoÖprejÖseÖstaroÖteloÖ
iztrošiÖinÖmiÖseÖmoramoÖ
soočitiÖsÖsmrtjo.ÖMordaÖ
jeÖsmiselnÖrazmislekÖinÖ
pogovorÖoÖmorebitnemÖ
pošiljanjuÖ vÖ bolnišni-
co,Ö uvajanjemÖ sondÖ
inÖ raznihÖ pregledovÖ
žeÖ prej,Ö koÖ človekÖ šeÖ
zmoreÖ odločatiÖ samÖ oÖ
sebi.ÖVelikokratÖseÖumi-
rajočegaÖ pošiljaÖ vÖ bol-
nišnicoÖ protiÖ njegoviÖ
volji,ÖkerÖneÖzmoreÖvečÖ
zÖbesedamiÖsamÖizrazitiÖ
svojihÖželja,ÖprejÖpaÖseÖ
oÖ temÖ nikoliÖ niÖ zÖ niko-

merÖpogovarjal.Ö

TudiÖ vÖ bolezni,Ö
starostiÖ inÖ umiranjuÖ jeÖ
človekÖ lahkoÖ koristenÖ
zaÖ druge;Ö koristenÖ naÖ
način,Ö kakoÖ prenašaÖ
težoÖ življenja,Ö staro-
stneÖ tegobe,Ö bolezni,Ö
kakoÖ inÖ kolikoÖ jeÖ pri-
pravljenÖ odpuščatiÖ inÖ
kakšenÖjeÖvÖsvojiÖnemo-
čiÖ –Ö kakoÖ seÖ poslavljaÖ
odÖ življenja.Ö OtrokomÖ
inÖdrugimÖspremljeval-
cemÖ seÖ najboljÖ vtisneÖ
vÖ spominÖ doberÖ zgledÖ
človekaÖobÖsmrti.ÖSpre-
jemanjeÖ končnostiÖ ži-
vljenjaÖterÖupoštevanjeÖ
nalogeÖstaregaÖčlovekaÖ
poÖ življenjskemÖ obra-
čunuÖ terÖ ureditviÖ od-
nosovÖ inÖ lastnineÖnamÖ
pomaga,ÖdaÖvÖživljenjeÖ
umirajočegaÖ vnesemoÖ
vsebine,Ö kiÖ muÖ poma-
gajoÖ inÖ omogočajoÖ iz-
polnitiÖ njegovoÖ zadnjeÖ
poslanstvo.Ö

ŽelimÖ si,Ö daÖ biÖ
imeliÖ ljudjeÖ pogumÖ
ostatiÖ obÖ umirajočemÖ
inÖ daÖ starost,Ö bolezen,Ö
nemočÖ inÖ smrtÖ neÖ biÖ
biliÖvečÖtabuÖtema.ÖŽe-
limÖsi,ÖdaÖbiÖznaliÖspre-
govoritiÖ oÖ tehÖ stvareh,Ö
doklerÖ imamoÖ čas,Ö neÖ
paÖ kasnejeÖ vseÖ neiz-
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VÖ četrtek,Ö 18.Ö
10.Ö 2012,Ö soÖ JožefovoÖ
dvoranoÖ medgenera-
cijskegaÖ domaÖ MarijeÖ
inÖ MarteÖ doÖ zadnjegaÖ
stolaÖ napolnileÖ gostjeÖ
2.Ö večeraÖ NikolajevihÖ
srečanjÖ zÖ naslovomÖ
MisijonskaÖizkušnjaÖnaÖ
SlonokoščeniÖobali.ÖNaÖ
»popotovanje«ÖvÖAfrikoÖ
soÖ prišliÖ mlajšiÖ inÖ sta-
rejši,Ö odrasliÖ inÖ otroci,Ö
kiÖ soÖ želeliÖ začutitiÖ
drobecÖ življenjaÖ misi-
jonarjevÖ vÖ Afriki.Ö Go-
stjeÖ večera,Ö s.Ö RebekaÖ
Kenda,Ö NatašaÖ BrandÖ
inÖ HelenaÖ NagodeÖ soÖ

zÖ obiskovalciÖ podelileÖ
svojeÖ izkušnjeÖ bivanjaÖ
vÖ misijonu.Ö OsemnajstÖ
mladih,Ö medÖ njimiÖ
tudiÖNatašaÖ inÖHelena,Ö
jeÖnamrečÖsÖ s.ÖRebekoÖ
poÖ končanihÖ tednihÖ
duhovnostiÖvÖEdnuÖobÖ
zgleduÖ Afričanke,Ö sv.Ö
Bakhite,Ö odpotovaloÖ
naÖ SlonokoščenoÖ oba-
lo.ÖObiskaliÖsoÖg.ÖPavlaÖ
BajcaÖ vÖ misijonuÖ SanÖ
Pedro,Ö daÖ biÖ začutiliÖ
utripÖ AfrikeÖ inÖ okusiliÖ
drobecÖ življenjaÖ misi-
jonarjev.ÖGostjeÖvečeraÖ
soÖspregovorileÖoÖsvojiÖ
izkušnjiÖ bivanjaÖ vÖ mi-

rečenoÖ obžalovatiÖ inÖ
ugibati,Ö kajÖ biÖ siÖ našÖ
pokojniÖ svojecÖ želel.Ö
ZaÖkonecÖpaÖšeÖmisel:

»StaraÖ drevesaÖ
imajoÖ sicerÖ onemogleÖ
veje,Ö vendarÖ premo-
rejoÖ tudiÖ posebnoÖ le-
poto,Ö kiÖ izhajaÖ izÖ vsehÖ
izkušenjÖ inÖ občutenjÖ
življenja,ÖkiÖsoÖsiÖjihÖpri-
dobiliÖ skoziÖ leta.Ö TakoÖ
imajoÖ posebnoÖ lepotoÖ
tudiÖ oni,Ö kiÖ naÖ koncuÖ
svojegaÖ življenjaÖ dela-
joÖ življenjskiÖ obračunÖ
inÖupajoÖdaÖbodoÖrazu-
mljeniÖinÖsprejeti.«

Tadeja Gnezda

misiJonsKa iZKUŠnJa na 
slonoKoŠčeni oBali
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sijonu.Ö OpisaleÖ soÖ pot,Ö
predstavileÖ tamkajšnjeÖ
življenje,Ö povedale,Ö kajÖ
vseÖsoÖvideleÖinÖkakoÖsoÖ
AfrikoÖ doživele.Ö Dogo-
dekÖstaÖpopestriliÖcitrarkiÖ
UršaÖRožmanecÖinÖMaru-
šaÖPišljar,ÖučenkiÖGlasbe-
neÖšoleÖLogatec.

SvojaÖ doživetjaÖ naÖ
misijonuÖvÖAfrikiÖjeÖzapi-
salaÖHelenaÖtakole:

aFriKa v mo-
Jih očeh

LetošnjeÖ poletjeÖ
semÖ preživelaÖ nekolikoÖ
drugačeÖ kotÖ običajno.Ö
NeÖ samoÖ zato,Ö kerÖ soÖ
mojeÖ počitniceÖ trajaleÖ
dvaÖ tednaÖ več,Ö ampakÖ
tudiÖ zato,Ö kerÖ semÖ enÖ
mesecÖpreživelaÖvÖAfrikiÖ
–ÖnatančnejeÖnaÖSlonoko-
ščeniÖ obali.Ö PopolnomaÖ
drugačenÖ svet,Ö drugač-
naÖ kultura,Ö zanimiviÖ inÖ
odprtiÖ ljudjeÖ –Ö vseÖ toÖ inÖ
odličnaÖpopotniškaÖdruž-
baÖsoÖvÖmeniÖpustiliÖogro-
mnoÖ lepihÖ spominovÖ inÖ
novihÖizkušenj.

MojeÖ celotnoÖ po-
tovanjeÖ seÖ jeÖ pričeloÖ
19.Ö avgusta.Ö SkupajÖ šeÖ zÖ
sedemnajstimiÖ soanima-
torjiÖinÖs.ÖRebekoÖKenda,Ö
kiÖjeÖvodjaÖduhovnihÖvajÖ
vÖ KanjemÖ dolu,Ö smoÖ izÖ
Benetk,Ö prekoÖ Tunisa,Ö

leteliÖ doÖ AbidžanaÖ –Ö
ekonomskoÖ glavnegaÖ
mestaÖ SlonokoščeneÖ
obale.Ö TamÖ nasÖ jeÖ pri-
čakalÖ misijonarÖ g.Ö Pa-
velÖBajec,ÖnašÖgostitelj,Ö
kiÖnamÖjeÖvÖsvojemÖmi-
sijonskemÖcentruÖnudilÖ
varenÖ domÖ zaÖ mesecÖ
dni.Ö MisijonskiÖ center,Ö
kjerÖdelujeÖg.ÖPavle,Ö jeÖ
vÖ obmorskemÖ mestuÖ
SanÖPedro.ÖNaÖobrobjuÖ
tegaÖ mestaÖ jeÖ največjeÖ
barakarskoÖ naseljeÖ naÖ
SlonokoščeniÖ obali,Ö
zatoÖsoÖbiliÖpoglediÖnaÖ
barake,Ö umazanijo,Ö
revščinoÖ inÖ bedoÖ delÖ
našegaÖvsakdana.

PaÖvseenoÖ tamÖniÖ
prisotnaÖ samoÖ revšči-
naÖ inÖ beda.Ö TaÖ dežela,Ö
katereÖdelčekÖsemÖime-
laÖ priložnostÖ spoznati,Ö
imaÖ mnogoÖ »različnihÖ
svetov«.Ö NajprejÖ soÖ
tuÖ lepeÖ plaže,Ö kiÖ jihÖ
običajnoÖ vidimoÖ leÖ vÖ
filmih;Ö potemÖ gozdoviÖ
zÖ nenavadnimiÖ dreve-
siÖ inÖ grmi,Ö kiÖ nekolikoÖ
spominjajoÖ naÖ tropskeÖ
gozdove;ÖvelikokratÖpaÖ
smoÖmedÖvožnjoÖzasle-
diliÖobÖpotiÖvelikeÖnasa-
deÖ palm,Ö kavčukovca,Ö
kaveÖ inÖ kakava,Ö kiÖ pri-
našajoÖdomačinomÖdelÖ
zaslužka.ÖOgromneÖraz-
likeÖsoÖmedÖživljenjemÖ

naÖvasiÖinÖživljenjemÖvÖ
mestu.ÖNaÖvasehÖljudjeÖ
šeÖvednoÖživijoÖvÖhišahÖ
izÖ ilovice,Ö vendarÖ jeÖ
tudiÖ tamÖ žeÖ prisotnaÖ
civilizacija.Ö MarsikdajÖ
meÖ jeÖ presenetilo,Ö koÖ
semÖ priÖ domačinih,Ö kiÖ
soÖživeliÖvÖpopolnomaÖ
»neciviliziranemÖ okoli-
šu«,ÖopazilaÖmobilniÖte-
lefon,ÖaliÖpa,ÖkoÖsoÖnamÖ
medÖ kosilomÖ postregliÖ
sÖ kokakolo.Ö LjudjeÖ soÖ
neverjetnoÖ odprtiÖ inÖ
gostoljubni.Ö G.Ö PavleÖ
namÖ jeÖ želelÖ pokazati,Ö
karÖseÖdaÖvelikoÖstvariÖ
inÖ krajev,Ö zatoÖ nasÖ jeÖ
mnogokratÖ peljalÖ naÖ
najrazličnejšeÖ kraje,Ö
kjerÖ smoÖ biliÖ vednoÖ
lepoÖ sprejeti.Ö Domači-
niÖ soÖnamÖsÖ temÖželeliÖ
pokazatiÖ hvaležnost,Ö
daÖ jeÖ SlovenijaÖ kÖ njimÖ
poslalaÖmisijonarja.

SpetÖ drugÖ svetÖ
seÖ odvijaÖ naÖ mestniÖ
tržnici,Ö kjerÖ jeÖ velikoÖ
stojnicÖterÖmožnostÖna-
kupaÖpravÖvsega,ÖkarÖjeÖ
potrebnoÖ zaÖ življenje.Ö
LahkoÖ kupišÖ hrano,Ö
obleko,Ö čevlje,Ö gospo-
dinjskeÖ pripomočkeÖ
inÖ šeÖ mnogoÖ drugega.Ö
VelikoÖizdelkovÖprihajaÖ
izÖ Kitajske.Ö UmazanijaÖ
inÖ hrupÖ staÖ naÖ tržniciÖ
prisotnaÖpovsod.
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NekolikoÖ drugač-
naÖ jeÖ ribiškaÖ tržnica,Ö
kamorÖ vsakÖ danÖ pri-
peljejoÖ svežeÖ ribeÖ inÖ
rake.Ö NemaloÖ ljudiÖ seÖ
preživljaÖ zÖ izkorišča-
njemÖ ocena,Ö bodisiÖ vÖ
oblikiÖ ribolovaÖ aliÖ paÖ
kotÖdelavciÖinÖsoustvar-
jalciÖpristanišča,ÖkiÖjeÖvÖ
mestuÖ SanÖ PedroÖ zeloÖ
pomembno.

NašÖ delček,Ö kiÖ
smoÖgaÖkotÖskupinaÖpu-
stiliÖvÖAfriki,ÖjeÖmajhnoÖ
delo,ÖkiÖsmoÖgaÖopraviliÖ
vÖ misijonskemÖ centru.Ö
DelÖskupineÖjeÖpomagalÖ
vÖmajhniÖtiskarni,ÖkiÖjoÖ
imaÖg.Ömisijonar,ÖdrugiÖ
paÖ smoÖ kopaliÖ zemljoÖ
inÖjoÖvoziliÖnaÖdvorišče,Ö
kjerÖ jeÖ biloÖ potrebnoÖ
izravnatiÖ teren.Ö NašeÖ
deloÖjeÖbiloÖleÖskromnoÖ
inÖ nekakoÖ tudiÖ napor-
no.ÖPredvsemÖzato,ÖkerÖ
nismoÖ navajeniÖ delatiÖ
naÖ takoÖ zeloÖ vročemÖ
soncu,Ö kiÖ sevedaÖ tudiÖ
opeče.Ö MedÖ našimÖ
delomÖ nasÖ jeÖ opaziloÖ
mnogoÖdomačinov.ÖNe-
kateriÖsoÖseÖustaviliÖinÖzÖ
namiÖmaloÖpoklepetali,Ö
nekateriÖ soÖ namÖ tudiÖ
pomagali;Ö predvsemÖ
paÖseÖjeÖmnogimÖzdeloÖ
nenavadno,Ö daÖ belo-
poltiÖ ljudjeÖ fizičnoÖ de-
lajoÖin,ÖdaÖsoÖmedÖnjimiÖ

tudiÖ osebeÖ ženskegaÖ
spola.ÖLjudjeÖtamÖimajoÖ
namrečÖ večinskoÖ zeloÖ
napačnoÖ predstavoÖ oÖ
Evropi.ÖVidijoÖjoÖkotÖce-
lino,Ö kjerÖ niÖ potrebnoÖ
tolikoÖ delati;Ö poÖ njiho-
vemÖmnenjuÖjeÖEvropaÖ
finančnoÖ bogata.Ö PaÖ
jimÖ vseenoÖ neÖ moremÖ
zameritiÖ njihovegaÖ
mišljenja.Ö TudiÖ mojeÖ
predstaveÖ oÖ AfrikiÖ soÖ
bileÖpredÖletošnjimÖpo-
letjemÖ velikokratÖ zeloÖ
napačne.

ZagotovoÖ paÖ miÖ
bodoÖ najboljÖ vÖ spomi-
nuÖ ostaliÖ tamkajšnjiÖ
otroci.Ö KamorkoliÖ smoÖ
seÖpodali,ÖvednoÖsoÖbiliÖ
otrociÖtisti,ÖkiÖsoÖseÖnasÖ
najboljÖ razveselili.Ö Nji-
hovaÖ preprostaÖ otro-
škaÖ navdušenostÖ inÖ
igrivostÖ jeÖ premagalaÖ
tudiÖtežave,ÖkiÖmiÖjihÖjeÖ
povzročalÖ njihovÖ jezikÖ
–Ö francoščina.Ö KjerkoliÖ
soÖ biliÖ otroci,Ö smoÖ seÖ
zÖ njimiÖ igrali,Ö jihÖ pe-
stovali,Ö plesali.ÖNaučiliÖ
smoÖjihÖtudiÖslovenskoÖ
pesmicoÖ»MiÖseÖimamoÖ
radi«,Ö paÖ tudiÖ marsika-
teroÖslovenskoÖbesedo.Ö
TudiÖoniÖsoÖnasÖučiliÖnji-
hovegaÖjezika,ÖnamÖpoÖ
njihovoÖ pripovedovali,Ö
aÖ semÖ tisteÖ besedeÖ žeÖ
pozabila.ÖVednoÖsoÖnasÖ

nasmejaliÖ tudiÖ trenutki,Ö
koÖ seÖ jeÖ kakšenÖ malčekÖ
ustrašilÖ kakegaÖ članaÖ
našeÖ skupineÖ –Ö verjetnoÖ
zato,ÖkerÖšeÖnikoliÖprejÖniÖ
videlÖ belca.Ö TakratÖ smoÖ
vsiÖ lahkoÖ slišaliÖ mogoč-
nostÖnjegovihÖglasilk.

No,ÖnjihoveÖglasoveÖ
smoÖslišaliÖtudiÖpriÖsvetihÖ
mašah.Ö TeÖ soÖ pravÖ takoÖ
enkratnoÖ doživetje.Ö Na-
vadnaÖ nedeljskaÖ mašaÖ
trajaÖ približnoÖ dveÖ uri.Ö
DrugačnaÖ jeÖ odÖ našihÖ vÖ
temÖ pogledu,Ö daÖ seÖ priÖ
njihÖ velikoÖ večÖ pojeÖ inÖ
pleše.Ö OniÖ nimajoÖ kakihÖ
posebnihÖ inštrumentov,Ö
naÖ kateraÖ biÖ igraliÖ medÖ
petjem.Ö ImajoÖ leÖ bobneÖ
inÖsvojeÖglasoveÖ–ÖsÖ temÖ
ustvarijoÖ vsoÖ glasboÖ zaÖ
slavljenjeÖStvarnika.

MnogoÖ lepihÖ dogo-
divščinÖsemÖvÖtemÖmese-
cuÖ doživela.Ö PaÖ vseenoÖ
jeÖšeÖtolikoÖstvari,ÖkiÖjihÖoÖ
tejÖdeželiÖnisemÖspoznalaÖ
inÖ biÖ biloÖ potrebnoÖ tudiÖ
mnogoÖ večÖ časa,Ö daÖ biÖ
nekatereÖ stariÖ boljeÖ ra-
zumela.Ö ZaÖ sedajÖ lahkoÖ
rečem,ÖdaÖjeÖbilÖtaÖmesecÖ
bivanjaÖ naÖ temÖ črnemÖ
kontinentuÖ resÖnepozab-
naÖ izkušnja,Ö kiÖ joÖ privo-
ščimÖpravÖvsakomur.

H. N.
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LetosÖ smoÖ seÖ vÖ
našiÖ župnijiÖ pridružiliÖ
pobudiÖ SvetopisemskeÖ
družbeÖ zaÖ neprekinje-
noÖ branjeÖ SvetegaÖ pi-
sma.ÖSvetoÖpismoÖsmoÖ
vÖ cerkviÖ sv.Ö NikolajaÖ
braliÖ neprekinjenoÖ 24Ö
ur.ÖMiniÖSvetopisemskiÖ
maratonÖ smoÖ začeliÖ
vÖ četrtek,Ö 11.Ö oktobraÖ
obÖ 18.Ö uri,Ö koÖ smoÖ sÖ
slavnostnimÖ uvodomÖ
počastiliÖ SvetoÖ pismo.Ö
PoÖuvodnemÖnagovoruÖ
jeÖ branjeÖ SvetegaÖ pi-
smaÖ začelÖ našÖ kaplanÖ
Rafael,Ö koÖ jeÖ vÖ poljšči-
niÖ prebralÖ odlomekÖ izÖ
LukovegaÖ evangelija.Ö
PotemÖ smoÖ začeliÖ zÖ
branjemÖ prveÖ knjigeÖ
NoveÖ zaveze,Ö Mateje-
vimÖ evangelijem.Ö MedÖ
branjemÖ smoÖ lahkoÖ
prisluhniliÖBožjiÖbesediÖ
tudiÖ vÖ francoskemÖ inÖ
hrvaškemÖ jeziku.Ö VÖ 24Ö
urahÖsmoÖprebraliÖceloÖ
NovoÖ zavezoÖ inÖ začeliÖ
šeÖ enkratÖ zÖ branjemÖ
MatejevegaÖ evangelija.Ö
BranjeÖ smoÖ zaključiliÖ
vÖpetekÖzvečerÖsÖsvetoÖ
mašo.

ObÖ pripraviÖ naÖ
maratonÖ smoÖ biliÖ karÖ
malceÖ vÖ zadregiÖ obÖ

misli,Ö aliÖ bomoÖ uspeliÖ
nagovoritiÖ dovoljÖ ljudiÖ
zaÖ celodnevnoÖ branjeÖ
SvetegaÖ pisma.Ö Izkaza-
loÖseÖje,ÖdaÖjeÖbilaÖnašaÖ
bojazenÖ popolnomaÖ
odveč,ÖsajÖseÖjeÖbranjuÖ
pridružiloÖ skorajÖ stoÖ
bralcev,ÖvelikoÖpaÖjihÖjeÖ
BožjiÖbesediÖ samoÖpri-
sluhnilo.Ö HvalaÖ vsem,Ö
kiÖsteÖseÖpridružiliÖbra-
njuÖ inÖposlušanjuÖBož-
jeÖbesede.

ŠtevilniÖ soÖ seÖ kÖ
branjuÖ aliÖ poslušanjuÖ
SvetegaÖ pismaÖ vračaliÖ
večkrat,Ö marsikdoÖ paÖ
jeÖ prebedelÖ tudiÖ ka-
kšnoÖ uroÖ ponoči.Ö TudiÖ
mojaÖ izkušnjaÖ branjaÖ
ponočiÖ jeÖ bilaÖ čudovi-
ta.Ö UgotovilaÖ sem,Ö daÖ
splohÖ niÖ pomembno,Ö
aliÖsmoÖbraliÖpočasiÖaliÖ
hitro,Ö glasnoÖ aliÖ tiho.Ö
KoÖ semÖ prisluhnilaÖ
BožjiÖbesediÖinÖutihnilaÖ
vÖsebiÖvÖ tišiniÖnoči,Ö seÖ
meÖ jeÖBesedaÖdotakni-
la,ÖmeÖnagovorilaÖinÖmeÖ
celoÖvznemirilaÖ…ÖInÖto,Ö
karÖmeÖjeÖnagovoriloÖinÖ
vznemirilo,Ö biÖ želelaÖ
karÖ takojÖ podelitiÖ tudiÖ
zÖ drugimi.Ö AÖ semÖ lah-
koÖleÖvÖtišiniÖposlušalaÖ
naprej.Ö InÖ takoÖ soÖ Be-

sedeÖ počasiÖ postajaleÖ
tudiÖ mojeÖ …Ö KotÖ pravÖ
posebenÖčasÖmilostiÖpaÖ
semÖ doživljalaÖ branjeÖ
petošolcev.Ö KarÖ 12Ö seÖ
jihÖ jeÖ zbralo,Ö kiÖ soÖ vÖ
spominÖ naÖ pokojnegaÖ
sošolcaÖNejcaÖceloÖuroÖ
braliÖ SvetoÖ pismo.Ö SiÖ
predstavljate,Ö daÖ soÖ tiÖ
desetletniÖ otrociÖ imeliÖ
vÖ rokahÖ vesÖ časÖ malaÖ
SvetaÖ pismaÖ inÖ branjeÖ
tihoÖ spremljali?Ö ToÖ jeÖ
resÖ čudež,Ö darÖ Duha.Ö
PovezaniÖvÖskupineÖsoÖ
braliÖ SvetoÖ pismoÖ inÖ
prisluhniliÖBožjiÖbesediÖ

Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže 
do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. (Heb 4,12)

mini svetopisemsKi maraton 2012 v logatcU
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branja Svetega pisma. 
V tvojo slavo!

ww Božja beseda je 
neusahljivi vir žive 
vode. Pijmo jo!

wwÖ V zgodnjem jutru 
poživljajoče …

ww Brali smo (naša 
skupina) o Pavlovem 
prijetju – kako so ga 
skušali obdolžiti, kako 
so si Postavo prilagaja-
li – tako kot mi danes: 
naša sodišča hočejo 
obsoditi nekatere, ki 
niso krivi, so pa moteči. 
Molimo za našo domo-
vino! Sveto pismo je ne-
verjetno aktualno tudi 
danes!

ww Gospod Bog nas 
je poklical, da bi poslu-
šali in oznanjali Božjo 
besedo. Hvala Bogu in 
vam, ki ste se odzvali 
na ta klic.

ww Pred službo in po 
službi sem si vzela ne-
kaj časa, bilo je pomir-
jujoče in navdihnjeno 
po božjem. Blagoslov 
vsem bralcem in orga-
nizatorju.

ww Tudi otroci znajo 
stopiti skupaj in se da-
rovati – brali so za nji-
hovega sošolca. Bilo mi 
je toplo pri srcu.

ww Gospod hvala, ker 
sem lahko oznanjala tvo-
jo besedo in še večja hva-
la za to, da si uporabil 
moja usta za tvoje svete 
besede.

OtrociÖ paÖ soÖ zapisaliÖ ta-
kole:

ww Bil je dober občutek 
in zelo mi je bilo všeč.

ww Zelo je bilo lepo, ko 
smo brali Sveto pismo.

ww Jaz imam rada 
Boga in vem, da me ima 
on tudi rad. Ko smo brali 
Sveto pismo, je bilo super.

ww Zelo sem vesela, da 
sem lahko tudi jaz sode-
lovala pri Svetopisem-
skem maratonu. Bilo je 
super.

ww To sem počela prvič 
in ker mi je bilo všeč, bom 
naslednje leto (če bo) to 
ponovila. Tako zbrano 
me ni še nihče poslušal.

ww Bilo mi je všeč. To je 
bil izziv zame.

VeseliÖ smo,Ö daÖ seÖ
jeÖ obÖ neprekinjenemÖ
branjuÖ SvetegaÖ pismaÖ
zvrstiloÖ velikoÖ ljudi.Ö
MaratonÖ branjaÖ smoÖ si-
cerÖ zaključili,Ö aÖ namenÖ
tegaÖ maratonskegaÖ bra-
njaÖ SvetegaÖ pismaÖ najÖ
biÖ bilÖ pravzapravÖ šeleÖ

tudiÖ veroučenciÖ 7.Ö ra-
zredaÖ inÖbirmanci,Öčla-
niÖ mladinskeÖ skupineÖ
paÖsoÖbraliÖkarÖvÖdvehÖ
terminih.Ö VÖ veseljeÖ miÖ
jeÖ bilo,Ö daÖ semÖ lahkoÖ
bilaÖ zÖ njimiÖ inÖ poslu-
šalaÖ BožjoÖ besedo,Ö kiÖ
jeÖprihajalaÖ izÖotroškihÖ
ust,ÖkarÖjeÖmojeÖsrceÖšeÖ
posebejÖogrelo.

VztrajanjeÖ obÖ
BožjiÖ besedi,Ö takoÖ priÖ
branjuÖaliÖ samoÖposlu-
šanju,Ö jeÖ nagovoriloÖ
šeÖ velikoÖ ljudiÖ inÖ seÖ
dotakniloÖ mnogihÖ src.Ö
NekateriÖsoÖsvojaÖdoži-
vljanjaÖobÖbranjuÖBožjeÖ
besedeÖzapisaliÖtakole:

ww Izredno, nebesom 
podobno doživetje!

ww Zahvaljujem se ti, 
moj ljubi Gospod za to 
veliko milost, katero si 
mi podaril ob branju 
tvoje žive besede, za 
tvojo prisotnost in tvo-
jega Duha.

ww Poslušati Božjo be-
sedo je večje razodetje 
od branja besede. Naj 
se še ponovi.

ww Kako te Sveto pi-
smo nagovori in kako 
iz Svetega pisma razbe-
reš in čutiš utrip dana-
šnjega življenja! Hvala 
ti dobri Bog za to uro 
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praviÖ začetekÖ –Ö začetekÖ
rednega,Ö dnevnegaÖ bra-
njaÖ SvetegaÖ pisma.Ö ZaÖ
branjeÖ SvetegaÖ pismaÖ
jeÖ potrebnaÖ leÖ osebnaÖ
odločitev.Ö SvetoÖ pismoÖ
lahkoÖ postaneÖ tudiÖ knji-
gaÖnašegaÖživljenja,ÖčeÖjoÖ
beremo,Ö jiÖ prisluhnemoÖ
inÖ joÖ premišljujemo.Ö ObÖ
temÖ našeÖ življenjeÖ dobi-
va,ÖkotÖpraviÖ sv.ÖPavelÖvÖ
pismuÖ Galačanom,Ö okusÖ
ljubezni,Ö veselja,Ö miru,Ö
potrpežljivosti,Ö blagostiÖ
inÖdobrotljivosti.

ZatoÖ smoÖ povablje-
ni,Ö daÖ seÖ priključimoÖ
pobudiÖ SvetopisemskeÖ
družbeÖ BeremÖ besedo,Ö
katereÖ ciljÖ jeÖ čimÖ večÖ
ljudemÖpomagati,ÖdaÖsto-
pijoÖnaÖrednoÖpotÖbranjaÖ
SvetegaÖ pisma.Ö VÖ taÖ na-
menÖ soÖ naÖ Svetopisem-
skiÖdružbiÖpripraviliÖknji-
žnoÖ kazalo,Ö naÖ kateremÖ
jeÖ seznamÖ30Öodlomkov,Ö
vzetihÖ izÖ evangelijevÖ inÖ

ApostolskihÖdel.ÖTiÖod-
lomkiÖnamÖbodoÖlahkoÖ
vÖ pomočÖ priÖ rednemÖ
branjuÖ SvetegaÖ pismaÖ
inÖ hkratiÖ tudiÖ izzivÖ zaÖ
vsakodnevnoÖbranje.

DragiÖ Logatčani,Ö
poÖčudovitiÖizkušnjiÖ24Ö
urnegaÖ branjaÖ SvetegaÖ
pismaÖ smoÖ vsiÖ pova-
bljeni,Ö daÖ seÖ pridruži-
moÖ tejÖ pobudi.Ö BranjeÖ
SvetegaÖ pismaÖ jeÖ enaÖ
najodličnejšihÖ potiÖ doÖ
Boga,ÖdoÖljudiÖinÖdoÖnasÖ
samih.Ö SvetoÖ pismoÖ jeÖ
živaÖBožjaÖbesedaÖ–ÖjeÖ
živiÖKristus,ÖkiÖpoÖbra-
njuÖinÖposlušanjuÖvsto-
paÖ vÖ našeÖ srce,Ö vÖ na-
šegaÖ duha,Ö gaÖ zdravi,Ö
osvobajaÖ inÖ poživlja,Ö
vanjÖ prinašaÖ lučÖ inÖ to-
plino,Ö gaÖ napolnjujeÖ zÖ
ljubeznijo,ÖveseljemÖinÖ
mirom.Ö ZatoÖ začnimoÖ
rednoÖ brati,Ö premišlje-
vatiÖ inÖ živetiÖ SvetoÖ pi-
smo.ÖLeÖtakoÖboÖBožjaÖ

besedaÖ lahkoÖ zaživelaÖ
vÖnašemÖživljenjuÖinÖvÖ
našihÖ okoliščinah,Ö miÖ
paÖ bomoÖ okrepljeniÖ zÖ
močjoÖBesedeÖlažeÖsto-
paliÖmimoÖčeriÖ inÖovirÖ
vsakdana,ÖodnosiÖmedÖ
namiÖpaÖbodoÖpostaja-
liÖžlahtnejšiÖinÖlepši.

HvalaÖ vsem,Ö kiÖ
steÖseÖpridružiliÖbranjuÖ
inÖ poslušanjuÖ BožjeÖ
besedeÖterÖpripomogli,Ö
daÖjeÖbilÖsvetopisemskiÖ
maratonÖ resÖ posebenÖ
dogodekÖ zaÖ našoÖ žu-
pnijo.Ö

NajÖ boÖ BožjaÖ be-
sedaÖ »luč,Ö kiÖ svetiÖ vÖ
temi«.Ö(JnÖ1,5)

Špela Fortuna

KnjižnaÖkazalaÖ
BeremÖbesedoÖsoÖ
naÖvoljoÖvÖcerkviÖ
priÖverskemÖtisku.Ö

VzemiteÖjih.

ŠeÖpredÖkoncemÖ
letošnjegaÖkoledar-

skegaÖletaÖnajÖbiÖ
priÖSvetopisemskiÖ
družbiÖizšlaÖknjigaÖ

sÖpremišljevanjiÖtehÖ
odlomkov.ÖTrenu-

tnoÖpaÖsoÖtiÖodlomkiÖ
skupajÖsÖpremišlje-
vanjiÖdostopniÖnaÖ
FacebookÖstraniÖ

SvetoÖpismo.
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V sklopu Nikolajevih srečanj vabljeni
k okrogli mizi, na katero bo položeno vprašanje:

Ali danes še kdo in čemu želi delati kot prostovoljec

v četrtek, 15. novembra 2012, ob 19. uri
v dvorani svetega Jožefa

NaÖvprašanjeÖbodoÖodgovarjaliÖ
g. dr. Jože Ramovš (InštitutÖAntonaÖTrstenjaka),

g. mag. Matej Cepin (SocialnaÖakademija)ÖinÖ
g. Jaka KranjcÖ(EkologiÖbrezÖmeja).

NaborÖprostovoljnihÖdejavnosti,ÖvÖkatereÖlahkoÖdanesÖaktivnoÖvstopamoÖ
jeÖširok.ÖSegaÖnaÖrazličnaÖpodročjaÖinÖvključujeÖljudiÖvsehÖgeneracijÖinÖ
stanov.Ö NarekujejoÖ jihÖ potrebeÖ skupnostiÖ inÖ izrazitiÖ družbeniÖ premikiÖ
zadnjihÖdesetletij.ÖProstovoljstvoÖtakoÖdanesÖniÖusmerjenoÖkÖsočlovekuÖ
leÖvÖpomočiÖinÖskrbiÖzaÖnjegoveÖosnovneÖpotrebe,ÖvstopaÖtudiÖvÖprostorÖ
njegoveÖduševneÖinÖduhovneÖrazsežnosti.ÖKajÖpomeniÖinÖprinašaÖpremikÖ
razmišljanjaÖizÖ»ZakajÖpa?«ÖvÖradostniÖ»ZakajÖpaÖne!«?ÖKjeÖsoÖnašiÖmotiviÖ

prostovoljstva?ÖKakoÖnasÖprostovoljstvoÖplemenitiÖinÖče,ÖtudiÖbogati?
NaÖpogovorÖoÖprostovoljstvuÖvÖodnosuÖdoÖokolja,ÖmedgeneracijskihÖ

odnosovÖinÖcelostneÖosebnostneÖrasti

Srčno vabljeni!  Povabite tudi znance in prijatelje!

VstopÖprost,ÖBogÖpaÖvamÖpovrniÖvašÖprostovoljniÖdar,ÖsÖkaterimÖboste
pomagaliÖomogočitiÖobiskÖzanimivihÖgostovÖtudiÖvÖprihodnje.

s 24. seJe Žps

22.Ö septembraÖ jeÖ
bilÖvÖŠkofovihÖzavodihÖ
vÖ LjubljaniÖ pastoralniÖ
tečaj,Ö naÖ kateremÖ staÖ
nadškofÖ Ö dr.Ö AntonÖ
StresÖ inÖ p.Ö BrankoÖ Ce-
stnikÖ predstavilaÖ slo-
venskiÖ pastoralniÖ na-

črt.ÖÖNamenÖtegaÖnačrtaÖ
jeÖzasukÖkÖosebniÖveri.Ö
MnožičnostÖvÖCerkviÖniÖ
večÖpraviÖpristop,ÖveraÖ
danesÖ pomeniÖ osebniÖ
odnos.Ö ZatoÖ jeÖ naslovÖ
krovnegaÖ dokumentaÖ
slovenskegaÖ pastoral-

negaÖ načrtaÖ Pridite in 
poglejte.

VÖ študijskemÖ deluÖ
jeÖ g.Ö župnikÖ predstavilÖ
koncilskiÖ dokumentÖ Od-
lok o laiškem apostolatu.Ö
ApostolatÖlaikovÖizviraÖizÖ
našeÖ krščanskeÖ poklica- www
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Vabljeni na ogled hagiografske drame o 
mučencu Lojzetu Grozdetu z naslovom

Mislim sem, da sem sam

v četrtek, 29. novembra 2012, ob 19. uri
v dvorani svetega Jožefa

vÖizvedbiÖgledališkeÖskupineÖAntonovÖoder

BlaženegaÖ LojzetaÖ GrozdetaÖ bosteÖ lahkoÖ spoznaliÖ vÖ izvirnemÖ dramskemÖ
besediluÖzÖnaslovomÖSemÖmislil,ÖdaÖsemÖsam,ÖkiÖ joÖ jeÖpripravilaÖgledališkaÖ
skupinaÖ AntonovÖ oder.Ö GreÖ zaÖ hagiografskoÖ dramoÖ oÖ mučencuÖ LojzetuÖ
Grozdetu,ÖkiÖtemeljiÖnaÖvprašanjihÖinÖizkušnjahÖživljenja,ÖaktualnihÖtudiÖdanes.
DogajanjeÖ spremljaÖ našegaÖ prvegaÖ blaženegaÖ mučencaÖ odÖ rojstva,Ö
prekÖotroštvaÖdoÖšolskihÖletÖterÖseÖkončaÖneposrednoÖpredÖmučeniškoÖ
smrtjo.ÖZadnjeÖbesede,ÖkiÖjihÖizrečeÖkardinalÖTarcisioÖBertone,ÖsežejoÖ
naÖ SlovenskiÖ evharističniÖ kongres,Ö kiÖ jeÖ bilÖ 13.Ö junijaÖ 2010Ö vÖ Celju.Ö

DogajanjeÖseÖprepletaÖzÖGrozdetovimiÖpesmimi.

Prisrčno povabljeni! Povabite tudi znance in prijatelje!

VstopÖprost,ÖBogÖpaÖvamÖpovrniÖvašÖprostovoljniÖdar,ÖsÖkaterimÖboste
podprliÖgledališkoÖskupinoÖAntonovÖoder.

neÖsveteÖLeto vereÖzÖna-
slovomÖ Stanje vere in 
občestva.ÖAliÖjeÖžupnijaÖ
samoÖ»servis«ÖzaÖdelje-
njeÖzakramentovÖaliÖpaÖ
jeÖpodelitevÖzakramen-
tovÖ tudiÖ priložnostÖ zaÖ
novoÖ evangelizacijo?Ö
ZakramentiÖ soÖ posle-
dicaÖ vere,Ö odgovorÖ naÖ
vero.Ö ZaÖ zakramenteÖ
seÖ odločimo,Ö koÖ veroÖ
žeÖ imamo.Ö Evangeli-
zacijaÖ jeÖ predhodnicaÖ

zakramentov.ÖVÖCerkviÖ
paÖ jeÖ toÖ danesÖ zame-
njano,ÖzatoÖjeÖpotrebnoÖ
uvajanjeÖvÖkrščanstvo.Ö
KrščanstvoÖjeÖizvolitev,Ö
poslanstvoÖinÖneÖprivi-
legij.

21.Ö novembraÖ
2012Ö boÖ vÖ našiÖ župnijiÖ
celodnevnoÖ čaščenje.Ö
ZaključnoÖ mašoÖ boÖ
darovalÖ škofÖdr.ÖAntonÖ
Jamnik.ÖVabljeni!

nosti.ÖPriÖkrstuÖsmoÖvsiÖ
prejeliÖ splošnoÖduhov-
ništvo.ÖČasÖ inÖrazmereÖ
zahtevajoÖ razgibanostÖ
inÖ mnogovrstnostÖ la-
iškegaÖ apostolata.Ö Bi-
stvoÖ apostolataÖ laikovÖ
je,ÖdaÖlaiki,ÖkiÖjimÖjeÖbiloÖ
oznanjeno,ÖtoÖoznaniloÖ
prenesejoÖvÖsvet.

ObravnavaliÖ smoÖ
drugoÖtemoÖizÖGradivaÖ
zaÖ župnijskeÖ pastoral-
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. november – VSI SVETI,Ö
sv.Ö mašaÖ obÖ 8.,Ö 10.Ö uriÖ inÖ
obÖ14.Öuri,ÖnatoÖpaÖmolitveÖ
naÖ pokopališču;Ö obÖ 18.Ö uriÖ
molitevÖ sv.Ö rožnegaÖ vencaÖ
zaÖrajne;

2. november – VERNI 
RAJNI,Ö obiskÖ bolnikovÖ naÖ
domu,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 10.Ö inÖ
18.Öuri;Ö obÖ19.ÖuriÖ srečanjeÖ
mladineÖ vÖ dvoraniÖ sv.Ö Jo-
žefa;

3. novemberÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

4. november – 31. NE-
DELJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri;Ö obÖ
14.ÖuriÖvečernice;ÖobÖ20.ÖuriÖ
katehezeÖzaÖodrasleÖinÖmla-
dino;Ö srečanjeÖ 1.Ö zakonskeÖ
skupine;

5. novemberÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
srečanjeÖ skupineÖ KARI-
TAS;Ö obÖ 20.Ö uriÖ srečanjeÖ
KATEHETOV;

6. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖvoditeljevÖbirman-
skihÖskupin;

8. novemberÖ –Ö obÖ 20.Ö
uriÖkatehezeÖzaÖodrasleÖ
inÖmladino;

9. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
na;ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
mladine;

10. novemberÖ –Ö odÖ
16.–18.Ö ureÖ čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

11. november – 32. 
NEDELJA MED LE-
TOM,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖvečer-
nice;Ö obÖ 19.Ö uriÖ sreča-
njeÖ 2.Ö zakonskeÖ skupi-
ne;ÖobÖ20.ÖuriÖkatehezeÖ
zaÖmladinoÖinÖodrasle;

12. novemberÖ–ÖobÖ19.Ö
uriÖsrečanjeÖŽPS;

13. novemberÖ –Ö obÖ
18.ÖuriÖsv.Ömaša,ÖpoÖsv.Ö
mašiÖ katehezaÖ zaÖ bir-
manceÖinÖstarše;

15. novemberÖ–ÖobÖ19.Ö
uriÖpredavanjeÖzaÖodra-
sleÖvÖdvoraniÖ sv.Ö Jože-
fa;ÖobÖ20.ÖuriÖ katehezaÖ
zaÖmladinoÖinÖodrasle;

16. novemberÖ–ÖpoÖsv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
na;ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
mladine;

17. novemberÖ –Ö odÖ
16.–18.Ö ureÖ čaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

18. november – 33. NEDE-
LJA MED LETOM, sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖuriÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖ
večernice;Ö obÖ 19.Ö uriÖ 3.Ö za-
konskaÖskupina;

19. november –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
pripravaÖnaÖsv.Ökrst;

20. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
filmÖvÖdvoraniÖsv.ÖJožefa;

21. novemberÖ–ÖCelodnevnoÖ
čaščenje,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.,Ö10.Ö
inÖ 18.Öuri;Ö sklepnoÖsv.ÖmašaÖ
boÖvodilÖškofÖAntonÖJamnik;Ö

22. novemberÖ –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
katehezeÖ zaÖ mladinoÖ inÖ od-
rasle;

23. novemberÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina;Ö obÖ 19.Ö
uriÖsrečanjeÖmladine;

24. novemberÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

25. november – KRISTUS 
KRALJ, zadnjaÖ nedeljaÖ vÖ
cerkvenemÖletu;Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖuriÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖve-
černice;ÖobÖ19.ÖuriÖ4.Özakon-
skaÖskupina;ÖobÖ20.ÖuriÖkate-
hezeÖzaÖmladinoÖinÖodrasle;

29. november –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
katehezeÖ zaÖ mladinoÖ inÖ od-
rasle;

30. novemberÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina;Ö obÖ 19.Ö
uriÖsrečanjeÖmladine.

KoleDar

novemBer

2012


