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Letnik 33, št. 01
JANUAR 2013

Kdaj?Ö Kje?Ö NaÖ
taÖ dan,Ö polnÖ radosti,Ö
jeÖ BesedaÖ postalaÖ
mesoÖ inÖ seÖ naselilaÖ
medÖ nami.Ö »RodiloÖ seÖ
jeÖ deteÖ inÖ sinÖ namÖ jeÖ
dan.«Ö NavkljubÖ temu,Ö
daÖ jeÖ svetÖ imelÖ inÖ imaÖ
šeÖ vednoÖ prevečÖ dru-
gihÖstvari,ÖdaÖbiÖopazilÖ
prihodÖ ubogegaÖ Dete-
ta,ÖjeÖnekajÖosebÖprišlo,Ö
daÖbiÖvideloÖnapoveda-
negaÖKralja.ÖKoÖsoÖkle-
čaliÖ predÖ jaslicami,Ö soÖ
pričeliÖ češčenjeÖ Boga,Ö
kiÖ trajaÖžeÖvečÖkotÖdvaÖ
tisočÖ letÖ inÖ taÖ BogÖ jeÖ
sprejelÖ naseÖ človeškoÖ
trpljenje.Ö

VÖ tejÖ nočiÖ seÖ jeÖ
rodilaÖ resničnaÖ Ljube-
zenÖ inÖ prihajaÖ kÖ nam,Ö
daÖ biÖ nasÖ pritegnilaÖ sÖ
svojoÖ ponižnostjoÖ inÖ
uboštvom.Ö TaÖ dogo-
dekÖ združujeÖ ljudiÖ poÖ

Oznanjam vam velikO veselje, 
danes se vam je rOdil Odrešenik!

celemÖsvetu.ÖCeloÖtisti,Ö
kiÖseÖneÖistovetijoÖsÖCer-
kvijo,ÖpraznujejoÖBožjeÖ
rojstvo.Ö TaÖ danÖ jeÖ Kri-
stusÖ prišelÖ naÖ svet,Ö daÖ
biÖ seÖ združilÖ sÖ sleher-
nimÖ človekomÖ inÖ muÖ
podelilÖBožjiÖmir.ÖToÖjeÖ
zaÖnasÖvelikanskiÖdar.Ö

KoÖ pričakujemoÖ
nekogaÖ velikega,Ö po-
znanega,Öneobičajnega,Ö
seÖnaÖnjegovÖprihodÖpri-
pravimoÖ poÖ svojihÖ naj-
boljšihÖmočeh.ÖSvetÖ ra-
dovednoÖ pričakujeÖ to,Ö
karÖ navdušuje,Ö vzbujaÖ
spoštovanje.Ö ToÖ pa,Ö
karÖ jeÖ majhno,Ö ubogo,Ö
slabotnoÖ inÖ krhko,Ö jeÖ
deležnoÖpreziraÖinÖosta-
jaÖ neopazno.Ö TokratÖ jeÖ
JezusÖ prišelÖ pravÖ neo-
pazno,Ö vÖ bedi,Ö obdanÖ
zÖ živalmi,Ö naÖ način,Ö zaÖ
kakršnegaÖ biÖ seÖ zdelo,Ö
daÖneÖpristajaÖkralju,ÖšeÖ

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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manjÖpaÖBogu.Ö

VsiÖ ljudjeÖ lahkoÖ
najdejoÖ potÖ vÖ »Betle-
hem«,Ö kiÖ jeÖ naÖ doseguÖ
našeÖroke.ÖKoÖgledamoÖ
naÖ rojenegaÖ Otroka,Ö
seÖ zavedamo,Ö daÖ jeÖ
toÖ Ljubezen,Ö kiÖ jeÖ pri-
šlaÖ kÖ nam.Ö KristusÖ izÖ
betlehemskihÖ jaslicÖ
govori,Ö daÖ siÖ želiÖ našaÖ
srca.Ö ZatoÖ odhitimoÖ kÖ
hlevčku,Ö kakorÖ soÖ toÖ
storiliÖpastirjiÖ inÖmodriÖ
zÖvzhoda,ÖmajhniÖinÖve-
likiÖ tegaÖ sveta,Ö terÖ po-
kleknimoÖpredÖBogom.Ö

JezusÖ KristusÖ jeÖ
praviÖBogÖ inÖpraviÖčlo-
vek,Ö zatoÖ seÖ veselimoÖ
inÖradujmo!ÖKÖnamÖna-
mrečÖprihajaÖsamÖBog,Ö
kiÖ privzemaÖ človeškoÖ

telo,ÖdaÖbiÖnamÖdalÖupa-
nje,Öradost,ÖljubezenÖinÖ
zveličanje.ÖPrerokÖIzai-
jaÖjeÖnaznanil,ÖdaÖseÖtaÖ
Luč,Ö taÖ KraljÖ imenujeÖ
čudovitiÖ svetovalec,Ö
močniÖ Bog,Ö večniÖ oče,Ö
knezÖ miru,Ö inÖ njego-
vegaÖ kraljestvaÖ neÖ boÖ
koncaÖ(prim.Ö IzÖ9,5–6).Ö
NaÖ taÖ danÖ molimo,Ö daÖ
biÖKristusÖ–ÖSonceÖpra-
vičnostiÖ –ÖposlalÖ svojeÖ
žarkeÖvÖčloveškeÖduše,Ö
daÖbiÖnasÖJezusovoÖroj-
stvoÖ osvobodiloÖ izpodÖ
jarmaÖgreha.Ö

NekiÖ kristjanÖ izÖ 2.Ö
stoletjaÖ jeÖ toÖ izkušnjoÖ
opisalÖ takole:Ö »Podob-
noÖkotÖ jeÖsonceÖradostÖ
zaÖ te,Ö kiÖ hrepenijoÖ poÖ
njegovemÖ dnevu,Ö takoÖ

jeÖmojaÖradostÖGospod.Ö
KajtiÖonÖjeÖmojeÖsonce.Ö
NjegoviÖ žarkiÖ soÖ poče-
loÖ mojegaÖ nastanka.Ö
ZapustilÖ semÖ napačnoÖ
pot,Ö NjegovaÖ svetlobaÖ
jeÖ pregnalaÖ vsakršnoÖ
temoÖzÖmojegaÖobličja,Ö
šelÖsemÖkÖNjemuÖinÖpoÖ
NjemÖ dosegelÖ zveliča-
nje.«Ö

ZaÖ božičneÖ pra-
znikeÖvamÖželim,ÖdaÖbiÖ
JezusÖ KristusÖ –Ö večnaÖ
LučÖ –Ö razsvetlilÖ vsa-
kršnoÖ temino,Ö kiÖ vamÖ
neÖdopušča,ÖdaÖbiÖseÖvÖ
polnostiÖveseliliÖÖpriso-
tnostiÖOdrešenika,ÖkiÖjeÖ
medÖnami.ÖÖÖ

Vaš duhovni pomočnik
 Rafał Kędzierski

LetosÖ 11.Ö oktobraÖ
jeÖ svetiÖ očeÖ BenediktÖ
XVI.Ö Ö zÖ apostolskimÖ
pismomÖ VrataÖ vereÖ
(Porta fidei)Ö razglasilÖ
začetekÖ letaÖ vere,Ö kiÖ
boÖ trajaloÖ vseÖ doÖ 24.Ö
novembraÖ 2013.Ö TaÖ iz-
biraÖ niÖ naključna,Ö sajÖ
ravnoÖvÖtemÖčasuÖobe-
ležujemoÖ50.ÖobletnicoÖ
začetkaÖ 2.Ö vatikanske-
gaÖ koncila,Ö obenemÖ
paÖ tudiÖ 20.Ö obletnicoÖ

objaveÖ KatekizmaÖ ka-
toliškeÖCerkve.ÖVÖobehÖ
primerihÖ greÖ zaÖ odgo-
vorÖ CerkveÖ krizoÖ vereÖ
vÖsodobnemÖčasu.Ö

DružbeneÖ spre-
membeÖvÖEvropi,ÖkiÖsoÖ
seÖ začeleÖ sÖ francoskoÖ
revolucijo,Ö nadaljevaleÖ
zÖ industrijskoÖ revolu-
cijoÖ inÖ dosegleÖ svojÖ
vrhunecÖvÖ20.Ö stoletju,Ö
soÖCerkevÖsilileÖvÖto,ÖdaÖ

jeÖ naÖ noveÖ družbeneÖ
izziveÖ odgovarjalaÖ sÖ
svojoÖ lastnoÖ prenovo,Ö
novimÖ elanomÖ inÖ svo-
jevrstnimÖuporomÖnoviÖ
družbeniÖ stvarnosti.Ö
Človek,Ö kiÖ jeÖ preživelÖ
obeÖ svetovniÖ vojni,Ö
totalitarizmeÖ terÖ drugaÖ
grozodejstvaÖ minule-
gaÖ stoletja,Ö jeÖ zapadelÖ
vÖ globokoÖ krizoÖ vere,Ö
razočaranje,Ö iskanjeÖ
novihÖ inÖ drugačnihÖ

letO  vere
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poti,ÖpoÖkaterihÖbiÖ lah-
koÖ dosegelÖ družbenoÖ
pravičnost,Ö predvsemÖ
paÖ svojoÖ lastnoÖ izpol-
nitevÖ inÖ srečo.Ö NaÖ tehÖ
novihÖpotehÖstaÖBogÖinÖ
veraÖ pogostoÖ izvzeta.Ö
NovaÖ religija,Ö religijaÖ
sodobnegaÖ časa,Ö po-
stajajoÖ »boljÖ pravičneÖ
socialneÖstrukture«Ö–ÖteÖ
najÖbiÖodpravileÖaliÖvsajÖ
zmanjšaleÖ Ö družbeneÖ
kriviceÖ–ÖinÖnapredek.ÖÖ

Ö DaÖ biÖ seÖ Cer-
kevÖ lahkoÖ približalaÖ
človeku,ÖkiÖjeÖBogaÖna-
domestilÖ sÖ sodobnimiÖ
»instantÖ nadomestki«,Ö
kiÖvÖglobiniÖčlovekovihÖ
bivanjskihÖ problemovÖ
nisoÖ rešili,Ö temvečÖ
kvečjemuÖ zakrili,Ö jeÖ
sklicalaÖ koncil,Ö seÖ pra-
viÖ zborovanjeÖ škofov,Ö
naÖkateremÖseÖ jeÖ lotilaÖ
temeljiteÖ prenoveÖ bo-
goslužjaÖ inÖ temeljnihÖ
prvinÖ vere.Ö SadoveÖ
tegaÖ koncilaÖ siÖ mnogoÖ
vernikovÖ predstavljaÖ
zeloÖpovršno.ÖTuÖneÖgreÖ
zgoljÖzaÖto,ÖdaÖseÖjeÖžu-
pnikÖobrnilÖprotiÖobče-
stvuÖinÖdaÖsoÖlatinščinoÖ
zamenjaliÖnarodniÖjezi-
kiÖ (priÖevharistiji),Öam-
pakÖ seÖ jeÖ edenÖ izmedÖ
ključnihÖ konceptovÖ
dotikalÖ tega,Ö kakoÖ seÖ

čimÖ ÖboljÖpribližatiÖpo-
sameznemuÖ verniku,Ö
kakoÖ odgovoritiÖ naÖ ek-
sistencialneÖ problemeÖ
slehernegaÖ sodobnegaÖ
človeka,ÖkiÖseÖjeÖizgubilÖ
vÖmnožiciÖdrugihÖljudi,Ö
kakoÖ najtiÖ potÖ doÖ tegaÖ
posameznikaÖ inÖ kakoÖ
njegovoÖ veroÖ pripe-
ljatiÖ doÖ resničneÖ vere,Ö
vereÖ zrelegaÖ kristja-
na.Ö CerkevÖ jeÖ priÖ temÖ
ubralaÖ potÖ noveÖ evan-
gelizacije.Ö PoÖ II.Ö vati-
kanskemÖ konciluÖ soÖ
seÖ rodileÖ številneÖ potiÖ
inÖskupnosti,ÖvÖkaterihÖ
lahkoÖ človekÖ prideÖ doÖ
resničneÖ osebneÖ vereÖ
inÖ vÖ katerihÖ seÖ lahkoÖ
rodiÖ pristnaÖ krščanskaÖ
ljubezenÖ vÖ razsežnostiÖ
križa,ÖkiÖ jeÖodrazÖzreleÖ
krščanskeÖ vere.Ö Kate-
kizemÖ katoliškeÖ Cer-
kve,Ö objavljenÖ vÖ časuÖ
papeževanjaÖ JanezaÖ
PavlaÖ II.,ÖpaÖ jeÖučinko-
vitaÖ osnova,Ö podlagaÖ
zaÖ smerniceÖ priÖ vzgojiÖ
katoliškeÖmladine,Öuva-
janjuÖ katehumenovÖ
vÖ krščanstvo,Ö skratkaÖ
zaÖ ustrezno,Ö pravilnoÖ
krščanskoÖvzgojoÖ inÖ jeÖ
kratkoÖ maloÖ uzakoni-
tevÖsmernicÖkoncila.Ö

Ö ToÖ letoÖ pome-
niÖ posebnoÖ spodbudoÖ

zaÖ premislekÖ vsakegaÖ
vernika,ÖkakoÖživiÖsvo-
joÖ vero.Ö ZatakneÖ paÖ
seÖ žeÖ priÖ tem,Ö koÖ seÖ
vprašamo,ÖkajÖsplohÖjeÖ
resnična,Ö pristnaÖ vera.Ö
OÖtemÖjeÖbiloÖžeÖvelikoÖ
povedanega,ÖvendarÖsiÖ
oglejmoÖ primerÖ dvehÖ
ljudi.ÖEdenÖse,Ödenimo,Ö
imaÖzaÖateista,ÖdrugiÖpaÖ
zaÖ vernega,Ö dobregaÖ
kristjanaÖkatolika,ÖkiÖjeÖ
vsakoÖnedeljoÖpriÖmaši.Ö
RazenÖtegaÖdaÖtistiÖdru-
giÖ hodiÖ vÖ cerkevÖ inÖ seÖ
imaÖ zaÖ vernikaÖ medÖ
njimaÖniÖbistvenihÖ raz-
lik,ÖsevedaÖgledeÖnaÖto,Ö
kakoÖ živita.ÖObemaÖsoÖ
vÖ življenjuÖ navadnoÖ vÖ
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ospredjuÖdenar,Öimetje,Ö
ugled,ÖkakoÖseÖprerinitiÖ
naÖ čimÖ višjiÖ položajÖ vÖ
družbi,Ö tudiÖ zaÖ cenoÖ
tega,Ö daÖ drugeÖ ljudiÖ
obÖpriložnostiÖoblatita,Ö
potisnetaÖobÖrob.ÖTisti,Ö
kiÖhodiÖvÖcerkev,ÖseÖnaÖ
BogaÖobračaÖpredvsemÖ
tedaj,ÖkoÖmuÖvÖživljenjuÖ
trdaÖprede.ÖBogÖjeÖzanjÖ
nekeÖ vrsteÖ AladinovaÖ
svetilko,Ö kiÖ rešujeÖ nje-
goveÖ težave,Ö inÖ koÖ ne-
katereÖtežaveÖostanejo,Ö
začneÖizgubljatiÖšeÖtistoÖ
vero,Ö kiÖ joÖ ima.Ö VÖ cer-
kevÖ takÖ »vernik«Ö hodiÖ
tudiÖ izÖ strahuÖ predÖ
Bogom,Ö daÖ gaÖ taÖ nebiÖ
»štrafal«ÖoziromaÖseÖmuÖ
poÖsmrtiÖmaščevalÖsÖpe-
klom,ÖkerÖgaÖvÖživljenjuÖ
niÖ dovoljÖ častil,Ö niÖ šelÖ
vsakoÖ letoÖ poÖ večkratÖ

naÖ Brezje,Ö niÖ darovalÖ
dovoljÖmaš,ÖniÖpremolilÖ
dovoljÖ rožnihÖ vencevÖ
…ÖSeveda,ÖdaÖneÖboÖpo-
mote,Ö vseÖ toÖ niÖ slabo,Ö
niÖ paÖ bistvoÖ vereÖ (zla-
stiÖ paÖ šeÖ niÖ pokazateljÖ
osebneÖvere).ÖAteistÖzaÖ
razlikoÖodÖvernikaÖrajšiÖ
kotÖ vÖ cerkevÖ hodiÖ poÖ
pomočÖ kÖ vedeževalki,Ö
seÖ ukvarjaÖ zÖ astrologi-
jo,Ö uporabljaÖ karteÖ ta-
rotÖ…ÖVseÖtoÖpravÖtakoÖ
pomeniÖnekeÖvrsteÖAla-
dinovoÖ svetilko,Ö tistoÖ
magičnoÖ sredstvo,Ö kiÖ
boÖrešiloÖnjegoveÖteža-
ve.ÖMnogokratÖseÖverniÖ
vÖ samemÖ bistvuÖ doje-
manjaÖ vereÖ neÖ ločimoÖ
odÖ nevernih.Ö GreÖ zaÖ
»naivno«,Ö tradicionali-
stičnoÖkrščanstvo,ÖkiÖjeÖ
brezÖpraveÖglobine.Ö

Ö DaÖbiÖrazumeli,Ö
kajÖ pomeniÖ resničnaÖ
veraÖ inÖ neÖ zgoljÖ nekaÖ
religioznost,ÖseÖjeÖtrebaÖ
ozretiÖ naÖ Marijo,Ö kiÖ jeÖ
vdanoÖ sprejelaÖ BožjoÖ
voljo,Ö vsemÖ težavamÖ
navkljub.Ö BogaÖ niÖ do-
jemalaÖ kotÖ AladinovoÖ
svetilko,Ö temvečÖ jeÖ
bilaÖ samaÖ pripravljenaÖ
služitiÖ drugim,Ö seÖ jimÖ
darovati.Ö ToÖ seÖ jeÖ šeÖ
posebnoÖ pokazaloÖ vÖ
svetiÖdružini,ÖkiÖ jeÖbilaÖ
vÖsvojiÖmedsebojniÖlju-
bezniÖtistiÖpristniÖodsevÖ
vereÖ inÖ obenemÖ sku-
pnost,ÖpoÖvzoruÖkatereÖ
soÖ nastajaleÖ žeÖ prveÖ
krščanskeÖskupnostiÖinÖ
kakršneÖ nastajajoÖ tudiÖ
dandanesÖ kotÖ sadÖ II.Ö
vatikanskegaÖkoncila.ÖÖ

Domen Mezeg

apOstOlskO pismO papeža Benedikta Xvi. 
z naslOvOm vrata vere (OdlOmki)

Papež Benedikt 
XVI. je 11. oktobra 2011  
predstavil apostolsko 
pismo z naslovom 
Vrata vere, s katerim 
je razglasil leto vere, 
ki bo potekalo med 11. 
oktobrom 2012 in 24. 
novembrom 2013.  

Ö »Vrata vere« 

(ApdÖ 14,27),Ö kiÖ vodijoÖ
vÖ življenjeÖ vÖ sožitjuÖ zÖ
BogomÖ inÖ omogočajoÖ
vstopÖ vÖ njegovoÖ Cer-
kev,Ö soÖ namÖ vednoÖ
odprta.Ö ČezÖ njihovÖ
pragÖ lahkoÖ stopimo,Ö
koÖ namÖ jeÖ oznanjenaÖ
BožjaÖ beseda,Ö srceÖ paÖ
seÖ prepustiÖ oblikovatiÖ

preobražajočiÖ milosti.Ö
StopitiÖ skoziÖ taÖ vrataÖ
pomeniÖ stopitiÖ naÖ pot,Ö
kiÖpeljeÖskoziÖvseÖživlje-
nje.ÖZačneÖseÖsÖkrstom,Ö
poÖkateremÖlahkoÖBogaÖ
kličemoÖ zÖ imenomÖ
Oče,ÖinÖseÖkončaÖsÖpre-
hodomÖ skoziÖ smrtÖ vÖ
večnoÖ življenje,Ö kiÖ jeÖ
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sadÖ vstajenjaÖ Gospo-
daÖ Jezusa,Ö kiÖ jeÖ želelÖ
poÖdaruÖSvetegaÖDuhaÖ
vse,Ö kiÖ verujejoÖ Vanj,Ö
vključitiÖvÖsvojoÖslavo.Ö
IzpovedovatiÖ veroÖ vÖ
SvetoÖ TrojicoÖ –Ö Očeta,Ö
SinaÖinÖSvetegaÖDuhaÖ–Ö
pomeniÖverovatiÖvÖene-
gaÖBoga,ÖkiÖjeÖLjubezen:Ö
Očeta,ÖkiÖjeÖobÖpolnostiÖ
časovÖ poslalÖ svojegaÖ
SinaÖ zaÖ našeÖ odreše-
nje;ÖJezusaÖKristusa,ÖkiÖ
jeÖ poÖ skrivnostiÖ svojeÖ
smrtiÖinÖvstajenjaÖodre-
šilÖ svet;ÖSvetegaÖDuha,Ö
kiÖCerkevÖskoziÖstoletjaÖ
vodiÖ vÖ pričakovanjuÖ
GospodovegaÖ vnovič-
negaÖprihodaÖvÖslavi.

VseÖ odÖ začetkaÖ
svojeÖslužbeÖkotÖPetro-
vegaÖ naslednikaÖ semÖ
omenjalÖ potreboÖ poÖ
ponovnemÖ odkritjuÖ
potiÖvere,ÖdaÖbiÖvednoÖ
boljÖ jasnoÖ izpostavilÖ
radostÖ inÖ prenovljenoÖ
navdušenjeÖnadÖsreča-
njemÖ sÖ Kristusom.Ö VÖ
pridigiÖ priÖ svetiÖ mašiÖ
naÖ začetkuÖ papeževa-
njaÖsemÖrekel:Ö»Cerkev 
kot celota in pastirji v 
njej morajo tako kot 
Kristus stopiti na pot, 
da bi ljudi izpeljali iz 
puščave v kraje življe-
nja, v prijateljstvo z 

Božjim Sinom, s Tistim, 
ki nam podarja življe-
nje, in sicer življenje 
v polnosti«. KristjaneÖ
pogostoÖ boljÖ skrbijoÖ
socialne,Ö kulturneÖ inÖ
političneÖ poslediceÖ
njihovegaÖ dela,Ö priÖ če-
merÖveroÖrazumejoÖkotÖ
samoÖpoÖsebiÖrazvidnoÖ
predpostavkoÖ sožitja.Ö
DejanskoÖ paÖ taÖ pred-
postavkaÖ neÖ samo,Ö daÖ
neÖdržiÖveč,Ö ampakÖ seÖ
joÖ pogostoÖ celoÖ zani-
ka.Ö MedtemÖ koÖ jeÖ biloÖ
vÖ preteklostiÖ mogočeÖ
prepoznatiÖenotnoÖkul-
turnoÖtkivo,ÖkiÖsoÖgaÖlju-
djeÖširokoÖsprejemaliÖvÖ
njegovemÖ sklicevanjuÖ
naÖ vsebineÖ vereÖ inÖ
izÖ njeÖ izhajajočeÖ vre-
dnote,Ö danesÖ temuÖ vÖ
obsežnihÖdelihÖdružbeÖ
niÖvečÖtakoÖzaradiÖglo-
boke verske krize,Ö vÖ
kateroÖ soÖ zašliÖ mnogiÖ
ljudje.Ö

[…]ÖCerkevÖseÖpre-
navljaÖ poÖ življenjskemÖ
pričevanjuÖ vernikov.Ö
KristjaniÖ soÖ vÖ svojemÖ
življenjuÖvÖsvetuÖpokli-
caniÖ izžarevatiÖBesedoÖ
resnice,Ö kiÖ namÖ joÖ jeÖ
zapustilÖGospodÖJezus.Ö

[…]Ö Leto vere jeÖ
sÖ tegaÖ vidikaÖ povabiloÖ

kÖ pristnemuÖ inÖ pre-
novljenemuÖ spreo-
brnjenjuÖ hÖ Gospodu,Ö
edinemuÖ OdrešenikuÖ
sveta.Ö PoÖ skrivnostiÖ
svojeÖsmrtiÖinÖvstajenjaÖ
jeÖBogÖrazodelÖpolnostÖ
Ljubezni,Ö kiÖ rešujeÖ inÖ
kličeÖ ljudiÖ kÖ spreobr-
njenjuÖ življenjaÖ prekÖ
odpuščanjaÖgrehov.ÖPoÖ
prepričanjuÖ apostolaÖ
PavlaÖtaÖLjubezenÖuva-
jaÖ človekaÖ vÖ novoÖ ži-
vljenje:Ö»S krstom smo 
bili torej skupaj z njim 
pokopani v smrt, da bi 
prav tako, kakor je Kri-
stus v moči Očetovega 
veličastva vstal od mr-
tvih, tudi mi stopili na 
pot novosti življenja« 
(RimÖ 6,4).Ö PoÖ veriÖ toÖ
novoÖ življenjeÖ obliku-
jeÖ celotnoÖ človekovoÖ
bivanjeÖpoÖvzoruÖkore-
niteÖnovostiÖodrešenja.Ö
GledeÖ naÖ njegovoÖ svo-
bodnoÖ razpoložljivostÖ
seÖ človekoveÖ misli,Ö
čustva,Ö miselnostÖ inÖ
obnašanjeÖ počasiÖ pre-
čiščujejoÖ inÖ preobra-
žajoÖ naÖ nikoliÖ docelaÖ
dopolnjeniÖ življenjskiÖ
poti.Ö »Vera,Ö kiÖ delujeÖ
poÖ ljubezni«Ö (GalÖ 5,6),Ö
postajaÖnovoÖmeriloÖra-
zumnostiÖinÖdelovanja,Ö
kiÖspreminjaÖvseÖčlove-
kovoÖživljenje.
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VÖtemÖčasuÖbomoÖ
uprliÖ pogledÖ vÖ Jezusa 
Kristusa, »začetnika 
in dopolnitelja vere« 
(Heb12,2).ÖVÖnjemÖnaj-
deÖ potešitevÖ sleherniÖ
nemirÖ inÖ hrepenenjeÖ
človeškegaÖ srca.Ö Ra-
dostÖ ljubezni,Ö odgovorÖ
naÖ dramoÖ trpljenjaÖ inÖ
bolečine,Ö močÖ odpu-
ščanjaÖ poÖ razžalitviÖ inÖ
zmagaÖ življenjaÖ nadÖ
prazninoÖ smrti,Ö vseÖ toÖ
jeÖ izpolnjenoÖ vÖ skriv-
nostiÖ njegovegaÖ učlo-
večenja,Ö tega,Ö daÖ jeÖ
postalÖ človek,Ö deleženÖ
našeÖčloveškeÖslabosti,Ö
daÖ biÖ joÖ preobrazilÖ zÖ
močjoÖ svojegaÖ vstaje-
nja.ÖVÖnjem,ÖkiÖ jeÖumrlÖ
inÖ vstalÖ zaradiÖ našegaÖ
odrešenja,Ö soÖ docelaÖ
pojasnjeniÖ primeriÖ
vere,ÖkiÖsoÖzaznamova-
liÖtehÖdvaÖtisočÖletÖnašeÖ
zgodovineÖodrešenja.

MarijaÖ jeÖ poÖ veriÖ
sprejelaÖ angelovoÖ be-
sedoÖinÖverjelaÖoznani-
lu,ÖdaÖboÖpostalaÖBožjaÖ
MatiÖ vÖ poslušnostiÖ
svojiÖpredanosti.ÖKoÖjeÖ
obiskalaÖ Elizabeto,Ö jeÖ
svojoÖ hvalnicoÖ name-
nilaÖ NajvišjemuÖ zaradiÖ
čudovitihÖdel,Ö kiÖ jihÖ jeÖ
izvršilÖvÖvseh,ÖkiÖseÖmuÖ

izročijo.Ö ZÖ veseljemÖ inÖ
velikimÖpričakovanjemÖ
jeÖrodilaÖsvojegaÖedine-
gaÖ Sina,Ö priÖ čemerÖ jeÖ
ohranilaÖnedotaknjenoÖ
svojoÖ deviškost.Ö Zau-
palaÖ jeÖ svojemuÖ zaro-
čencuÖJožefuÖinÖJezusaÖ
odpeljalaÖ vÖ Egipt,Ö daÖ
biÖgaÖrešilaÖpredÖHero-
dovimÖ preganjanjem.Ö
ZÖ istoÖ veroÖ jeÖ sledilaÖ
GospoduÖpriÖnjegovemÖ
oznanjevanjuÖ inÖostalaÖ
zÖNjimÖvseÖdoÖGolgote.Ö
MarijaÖ jeÖzÖveroÖokusi-
laÖ sadoveÖ JezusovegaÖ
vstajenjaÖ inÖ jo,Ö potemÖ
koÖjeÖohranilaÖsleherniÖ
spominÖvÖsvojemÖsrcu,Ö
posredovalaÖ dvanaj-
sterim,ÖkiÖsoÖbiliÖskupajÖ
zÖnjoÖzbraniÖvÖdvoraniÖ
zadnjeÖ večerje,Ö daÖ biÖ
prejeliÖSvetegaÖDuha.

[…]Ö SkoziÖ stoletjaÖ
soÖmožje in žene vseh 
starosti, katerihÖ ime-
naÖsoÖzapisanaÖvÖknjigiÖ
življenja,Ö izpovedaliÖ
lepotoÖ hojeÖ zaÖ Gospo-
domÖ Jezusom,Ö kamorÖ
soÖ biliÖ poklicani,Ö daÖ
pričujejoÖ kotÖ kristjani:Ö
vÖ družini,Ö vÖ poklicu,Ö
vÖ javnemÖ življenju,Ö vÖ
izvrševanjuÖkarizemÖinÖ
služb,Ö vÖ katereÖ soÖ biliÖ
poklicani.

PoÖ veriÖ živimoÖ
tudi miÖzaÖživoÖprizna-
njeÖGospodaÖJezusa,ÖkiÖ
jeÖprisotenÖvÖnašemÖži-
vljenjuÖinÖvÖzgodovini.

KrščanskoÖ življe-
njeÖima izkušnjo vese-
lja in trpljenja.ÖKolikoÖ
svetnikovÖ jeÖ doživeloÖ
toÖ samoto!Ö KolikoÖ ver-
nikovÖseÖ tudiÖvÖnašemÖ
časuÖ čutiÖ preizkušaneÖ
zaradiÖ molkaÖ Boga,Ö

Na kvadratnem polju je 
upodobljena ladja, ki pluje 
na valovih, kar simbolizira 
Cerkev. Jambor je križ, na ka-
terem se pne jadro, ki ga v lo-
gotipu predstavlja monogram 
IHS. Krog v ozadju nakazuje 
na sonce, v povezavi z mono-

gramom pa evharistijo.
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medtemÖkoÖbiÖ siÖ želeliÖ
prisluhnitiÖ njegovemuÖ
tolažilnemuÖ glasu!Ö Ži-
vljenjskeÖ preizkušnjeÖ
omogočajoÖ razumeva-
njeÖ skrivnostiÖ križaÖ inÖ
soudeležbeÖ priÖ Kristu-
sovemÖtrpljenju,ÖhkratiÖ
paÖ soÖ uvodÖ vÖ veseljeÖ
inÖ upanje,Ö kamorÖ veraÖ
vodi:Ö »Močan sem te-
daj, ko sem slaboten« 
(2Ö KorÖ 12,10).Ö SÖ trdnoÖ
gotovostjoÖ verujemo,Ö
daÖ jeÖ GospodÖ JezusÖ
porazilÖ zloÖ inÖ smrt.Ö SÖ
temÖvarnimÖzaupanjemÖ
seÖ izročamoÖ Njemu.Ö
On,ÖkiÖjeÖprisotenÖsrediÖ
medÖ nami,Ö premagujeÖ
SatanovoÖ moč.Ö Cer-
kev,Ö vidnaÖ skupnostÖ
njegovegaÖ usmiljenja,Ö
paÖ ostajaÖ vÖ NjemÖ kotÖ
znamenjeÖ dokončneÖ
spraveÖzÖOčetom.

TaÖ milostniÖ časÖ
izročamoÖBožjiÖMateri,Ö
kiÖjoÖblagrujemo,ÖkerÖjeÖ
»verovala«Ö(LkÖ1,45).

Ö

Rim, 11. oktober 2011                                                                     
papež Benedikt XVI.

Priredil Alen Širca

stOpili smO skupaj

VÖ adventniÖ časÖ smoÖ zakorakaliÖ zÖ nedeljo,Ö sÖ
kateroÖ smoÖ zaključiliÖ tedenÖ Karitas.Ö PolegÖ branjaÖ
BožjeÖbesedeÖpredÖsvetoÖmašoÖsmoÖzaÖvikendÖpredÖ
tednomÖKaritasÖskupajÖzÖotrociÖ inÖstaršiÖ izdelovaliÖ
božičneÖvoščilnice;ÖprišloÖjeÖtudiÖnekajÖpuncÖizÖnaše-
gaÖKaritasaÖ–ÖtudiÖnjimÖprisrčnaÖhvala.

VÖ temÖpredprazničnemÖčasuÖsmoÖseÖdogovo-
rili,ÖdaÖbiÖorganiziraliÖzbiranjeÖhrane,ÖsajÖvelikoÖlju-
diÖneÖzmoreÖnakupitiÖhraneÖzaÖprihajajočeÖdni.Ö InÖ
slediloÖ jeÖ presenečenje,Ö ugotoviliÖ smo,Ö daÖ soÖ srcaÖ
našihÖskritihÖdarovalcevÖvečÖkotÖodprta.ÖPosebnoÖpaÖ
nasÖrazveseljuje,ÖdaÖseÖmedÖvsoÖzbranoÖhranoÖnajdeÖ
tudiÖvelikoÖsladkarijÖzaÖotroke.ÖVerjemite,ÖdaÖsoÖšeÖ
otroci,Ö katerimÖ seÖ očiÖ zasvetijoÖ obÖ sladkiÖ dobroti.Ö
TudiÖzaradiÖtega,ÖbodoÖtiÖprihodÖnašegaÖodrešenikaÖÖ
mordaÖ pričakovaliÖ zÖ večjimÖ hrepenenjem.Ö PolegÖ
tegaÖjeÖbiloÖnekajÖevrovÖnamenjenihÖzaÖljudi,ÖkiÖseÖ
vÖtehÖtežkihÖčasihÖpogostoÖznajdejoÖvÖmaterialnemÖ
pomanjkanju.

AdventÖjeÖvÖnašiÖžupnijiÖresÖpokazatelj,ÖdaÖzna-
moÖprisluhnitiÖnašimÖbratomÖinÖsestram,ÖdaÖznamoÖ
opazitiÖstiske,Ö ÖdaÖznamoÖdarovati,ÖpomagatiÖ inÖdaÖ
namÖniÖvseenoÖzaÖsvojeÖsosede,ÖprijateljeÖaliÖneznan-
ceÖinÖdaÖznamoÖbitiÖBoguÖhvaležni.ÖNašÖGospodÖpra-
vi,Ö»moliÖinÖdelaj,ÖinÖčeÖimašÖvečÖdaruj«.

Vsem,Ö kiÖ steÖ naÖ kakršenÖ koliÖ načinÖ darovali,Ö
BogÖpovrni.ÖRazveseliliÖsteÖkarÖnekajÖdružin.ÖHvalaÖvÖ
imenuÖLogaškeÖKaritasÖinÖvseh,ÖkiÖsoÖdaroveÖprejeli.

Logaška Karitas

SkupinaÖKaritasÖželiÖvsemÖizÖnašeÖžupnije,Öpo-
sebnoÖpaÖtistim,ÖkiÖnaÖkakršenkoliÖnačinÖpomagateÖ
aliÖdarujete,ÖvsemÖbolnimÖinÖosamljenim,ÖgospoduÖ
JanezuÖinÖgospoduÖRafaeluÖblagoslovljenÖbožič!ÖNajÖ
vašeÖsrceÖrodiÖdobrotoÖinÖljubezen,ÖkiÖjoÖprinašaÖNo-
vorojeni!ÖVÖnovemÖletuÖpaÖvamÖželimoÖzdravja,ÖmočiÖ
inÖčutÖzaÖbližnjegaÖterÖpogumÖinÖvoljoÖzaÖdobraÖdela!

Logaška Karitas
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sv. nedOlžni OtrOCi, muČenCi (28. deCemBer)

KakorÖ seÖ jeÖ Moj-
zesÖ rodilÖ obÖ pokoluÖ
hebrejskihÖ prvoro-
jencev,Ö kiÖ gaÖ jeÖ ukazalÖ
faraon,Ö takoÖ seÖ jeÖ tudiÖ
»noviÖ Mojzes«,Ö Mesija,Ö
JezusÖKristus,ÖrodilÖobÖ
pokoluÖ otrokÖ vÖ Betle-
hemu,Ö kiÖ gaÖ jeÖ ukazalÖ
»novi«Ö faraon,Ö HerodÖ
Véliki.Ö EvangelijÖ poÖ
MatejuÖnakazuje,ÖdaÖseÖ
jeÖsÖtemÖuresničilaÖsta-
rozaveznaÖ prerokba,Ö
kiÖ joÖ jeÖ izrekelÖ prerokÖ
Jeremija:Ö »TakoÖ govoriÖ
GOSPOD:

Glas žalovanja se 
sliši v Rami,
bridko jokanje.
Rahela objokuje 
svoje otroke,
ne dá se potolažiti 
zaradi otrok,
ker jih ni več.«

TiÖotroci,ÖkiÖsoÖna-
mestoÖ KristusaÖ umrli,Ö
soÖpostaliÖprviÖmučenciÖ
krščanskeÖvere.ÖCerkevÖ
jeÖponekodÖnaÖVzhoduÖ
inÖ ZahoduÖ začelaÖ pra-
znovatiÖ spominÖ nanjeÖ
žeÖ vÖ 5.Ö stoletju.Ö Bizan-
tinskoÖ izročiloÖ govoriÖ
oÖ 14.000Ö pomorjenihÖ
otrok,Ö koptskoÖ izročiloÖ
paÖ karÖ oÖ 144.000.Ö Ta-
kšnaÖštevilaÖsoÖsevedaÖ
simbolična,Ö kajtiÖ sv.Ö
nedolžniÖotrociÖnaÖnekiÖ
načinÖpredstavljajoÖvseÖ
otrokeÖsveta,ÖkiÖsoÖumr-
liÖnasilneÖsmrti.ÖČepravÖ
jeÖvÖsvetuÖnasilnaÖsmrtÖ
otrokaÖ pogostoÖ zna-
menjeÖ nesmiselnostiÖ
človeškegaÖ življenja,Ö
znamenjeÖ tega,Ö daÖ niÖ
Boga,ÖpaÖCerkevÖvÖtemÖ
vidiÖ ravnoÖ nasprotno:Ö
znamenje,Ö daÖ večnoÖ
življenjeÖ obstajaÖ inÖ daÖ
jeÖ trebaÖ vseÖ »tragedi-
je«Ö gledatiÖ zÖ oziromaÖ
naÖvečnost,ÖkiÖjeÖciljÖinÖ
resničniÖsmiselÖnašegaÖ
zemeljskegaÖ življenja.Ö
ToÖ jeÖ razvidnoÖ tudiÖ izÖ
himne,ÖkiÖ joÖvÖčastÖ sv.Ö
nedolžnimÖ otrokomÖ
najdemoÖ vÖ Bogoslu-
žnemÖmolitveniku:

Zapojmo pesem 
praznično,
Otrokom svetim 
hvalnico.
Med jokom so 
odšli odtod,
Ko jih pobil je 
kralj Herod.

Za Kristusa umrli so,
Nedolžni so 
prišli v nebo.
Zdaj v slavi se radujejo,
Med angeli prepevajo.

V oblekah belih 
tam stoje
Kraj Jagnjeta 
in ga slave.
Kako so čisti, svetli vsi,
Oprala jih je Božja kri.

O srečno mesto 
Betlehem!
Tu Bog se je 
rodil ljudem,
Tu prvi mučeniški svet
Boga proslavlja 
brez besed.

Naj, Jezus, tebi slava bo,
Ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
Od vekomaj do 
vekomaj. Amen.



Farni list

9

s 26. seje žps

VÖštudijskemÖdeluÖsmoÖobravnavaliÖčetrtoÖtemoÖizÖGradivaÖzaÖžupnij-
skeÖpastoralneÖsveteÖLetoÖvereÖzÖnaslovomÖNašeÖšibkosti.ÖKoÖgovorimoÖoÖ
šibkostih,ÖpriÖtemÖneÖgreÖleÖzaÖvedenjskeÖinÖmoralneÖšibkosti,ÖampakÖtudiÖ
zaÖ površinskoÖ veroÖ inÖ majhnoÖ zaupanjeÖ vÖ Boga.Ö CerkevÖ neÖ moreÖ delatiÖ
načrtovÖzaÖprihodnost,ÖčeÖseÖneÖsoočiÖsÖsvojimiÖslabostmiÖinÖranljivostjo.Ö
SoočenjeÖzÖlastnimiÖgrehiÖinÖzmotamiÖjeÖnajprejÖbolečeÖinÖtrpko,ÖpotemÖpaÖ
zdravilnoÖ inÖvirÖnovegaÖupanjaÖ inÖhvaležnostiÖBogu.ÖGrehiÖ inÖslabostiÖsoÖ
kakorÖ rane,ÖkiÖobičajniÖneÖpokrivajoÖcelegaÖ telesa.ÖZaradiÖprestopkovÖ inÖ
njihovihÖposledicÖvsiÖkristjaniÖnismoÖenakoÖprizadeti,ÖvsiÖtudiÖneÖnosimoÖ
enakeÖodgovornostiÖzanje.ÖPriÖtemÖseÖmoramoÖizognitiÖposploševanju.ÖŠib-
kostiÖaliÖraneÖvÖCerkveÖnaÖSlovenskemÖso:ÖranjenaÖobčestvenost,Önezvesto-
baÖobljubam,ÖpomanjkanjeÖpogumaÖinÖlastneÖidentitete,ÖduhÖizključevanjaÖ
inÖpretiranaÖskrbÖzaÖmaterialneÖdobrine.

StanjeÖdanašnjeÖdružbeÖoznačujejoÖtrijeÖpojmi:

—Ödesakralizacija:ÖizgubaÖobčutkaÖzaÖsvetoÖ(svetoÖniÖnitiÖživljenje)
—Örazkristjanjenje:ÖrazkolÖmedÖveroÖinÖživljenjemÖ(vÖ
vsakdanjemÖživljenjuÖsmoÖenakiÖaliÖslabšiÖodÖnekristjanov)
—Ökriza vere:ÖniÖznamenjÖvereÖ(vÖzačetkuÖjeÖCerkevÖživelaÖvÖedinostiÖ
inÖljubezni).ÖKristusovoÖnaročiloÖpriÖzadnjiÖvečerjiÖjeÖbilo,ÖdaÖbiÖbiliÖ
vsiÖenoÖinÖvÖljubezni.ÖDanesÖpaÖnimamoÖčutaÖedinostiÖinÖljubezni.

NaÖvseÖteÖtriÖpojmeÖdajeÖodgovorÖ2.ÖvatikanskiÖkoncilÖs:

1.Öprenovljenim bogoslužjem:ÖbogoslužjeÖmoraÖgraditiÖ
občestvoÖ(karÖjeÖlažjeÖvÖmanjšihÖobčestvih)
2.Önovo teologijo:ÖvÖsrediščeÖjeÖpostavljenaÖvelikonočnaÖ
skrivnostÖ-ÖvstajenjeÖ(prejÖvÖsrediščuÖtrpljenjeÖinÖsmrt)
3.Ömalimi občestvi

NaÖsejiÖ jeÖbiloÖpostavljenoÖvprašanje,Ö zakajÖvÖnašiÖ Ö župnijiÖnimamoÖ
farnegaÖžegnanja.ÖDanÖjeÖbilÖpredlog,ÖdaÖseÖžegnanjeÖuvede.ÖG.ÖžupnikÖjeÖ
predlagal,ÖdaÖzÖ21.ÖnovembraÖnaÖsobotoÖpredÖžegnanjskoÖnedeljoÖprestavi-
moÖtudiÖcelodnevnoÖčaščenje.ÖČlaniÖŽPSÖsmoÖobaÖpredlogaÖsprejeli.ÖKjerÖ
jeÖosebnaÖvera,ÖimaÖtudiÖtradicijaÖmoč.ÖTradicijaÖneÖohranjaÖosebneÖvere,Ö
osebnaÖveraÖpaÖohranjaÖpovezavoÖsÖtradicijo.

ZasedenostÖJožefoveÖdvoraneÖjeÖrazvidnaÖnaÖinternetniÖstraniÖžupnije,Ö
kjerÖjeÖtudiÖobrazec,ÖsÖkaterimÖseÖdvoranoÖlahkoÖrezervira.ÖDvoranoÖpaÖjeÖ
možnoÖrezerviratiÖtudiÖvÖžupnišču.

27.ÖdecembraÖ2012ÖobÖ18.ÖuriÖboÖzahvalnaÖmašaÖzaÖvseÖžupnijskeÖsode-
lavce.ÖVabljeni!
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖŽupnijaÖDolnjiÖLogatecÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovomÖ

EkumEnizEm: prispEvEk k bolj 
složnEmu človEštvu

v četrtek, 17. januarja 2013 ob 19. uri v dvorani svetega Jožefa

O delu za edinost kristjanov bo spregovoril dr. Drago K. Ocvirk.

OdÖ sedmihÖ mili-
jardÖ ljudiÖ seÖ jihÖ dobriÖ
dveÖ milijardiÖ prištevaÖ
kristjanom.Ö TiÖ soÖ da-
nesÖrazširjeniÖpoÖvsemÖ
svetuÖinÖsoÖvÖnjemÖpo-
membenÖ dejavnik.Ö IzÖ
zgodovinskih,Ö kultur-
nihÖinÖverskihÖrazlogovÖ
seÖdelijoÖvÖštevilneÖCer-
kveÖinÖskupnosti,ÖkiÖšeÖ

vednoÖ nastajajo.Ö ZatoÖ
jeÖdanesÖzaÖboljÖsložen,Ö
varenÖinÖsolidarenÖsvetÖ
zeloÖpomembenÖdialogÖ
medÖ samimiÖ kristjani,Ö
taÖpaÖ jeÖ lahkoÖpodlagaÖ
inÖvzorecÖtudiÖzaÖdialogÖ
zÖ ljudmiÖ drugihÖ verÖ inÖ
prepričanj.ÖPredavateljÖ
boÖ svojeÖ predavanjeÖ
popestrilÖtudiÖsÖslikami.

O predavatelju
Dr. Drago K. Ocvirk je predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani in v 

bogoslovju na Salomonovih otokih v Oceaniji. Kot predavatelj na številnih 
univerzah po svetu dobro pozna svetovne razmere in vlogo verstev v njih. 
V lanskem decembru je izdal knjigo z naslovom V navzkrižnih svetovih: 
Salomonovi otoki – Slovenija (založba Salve). V njej več avtorjev opiše svo-
je doživetje tujega sveta, kako so se mu prilagajali in kako sta ta tujost in 
drugačnost obogatila njih same.

Povabite tudi znance in prijatelje!

Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar, s katerim bo-
ste pomagali omogočiti obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
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 Že veste, 
da bo v Logatcu 
plesno-družabni 

večer?

v torek, 1. januarja 2013
od 20.00 do 24.00 ure

vÖJožefoviÖdvorani

Če želite začetek leta 2013 
preživeti v družbi prijateljev in 

znancev, vas vabimo v Jožefovo 
dvorano, kjer se bomo skupaj 
poveselili, si kaj povedali in 
kakšno skupaj tudi zapeli.

Vsi plesa željni pa bomo lahko 
tudi zaplesali in se ob plesnih 

ritmih v novo leto tudi zavrteli. 
Da ples ne bo kar tako, bo 

poskrbel plesni učitelj Zlatko.

Kot se za praznovanje novega 
leta spodobi, bomo nazdravili in 
kakšno malenkost tudi prigriznili.

K prijetnemu druženju s plesom 
povabite tudi prijatelje in znance.

Vstopnina za par je 
simboličnih 10 EUR.

Veselimo se druženja in 
priložnosti za ples

v torek, 1. januarja 2013.

Plesali in zabavali se bomo 
od 20. do 24. ure.

spOštOvani OtrOCi in starši!

SedajÖsemÖseÖsÖsvojimiÖangeliÖzaÖenoÖ
letoÖ ponovnoÖ vrnilÖ vÖ nebesa.Ö PeklenščkeÖ
semÖzaklenilÖvÖpekel,ÖkerÖsoÖnepoboljšljivi.

NajÖpovemÖinÖvamÖsporočim,ÖdaÖsemÖ
bilÖzeloÖveselÖpoučneÖigrice,ÖkiÖsoÖjoÖpodÖ
vodstvomÖgospeÖKatiÖpripraviliÖinÖodigraliÖ
mladiÖigralci.ÖPravÖtakoÖsemÖbilÖveselÖotro-
škegaÖ petja,Ö kiÖ gaÖ jeÖ vodilaÖ gospodičnaÖ
Neža.

OtrociÖsoÖobÖmojemÖobiskuÖvÖdvora-
niÖpokazali,ÖdaÖznajoÖlepoÖinÖpobožnoÖmo-
liti.ÖVeselÖsemÖbil,ÖkerÖsmoÖskupnoÖzmoliliÖ
zaÖ vseÖ tiste,Ö kiÖ nimajoÖ hrane,Ö oblekeÖ inÖ
osnovnihÖpotrebščinÖzaÖživljenje.ÖKasne-
jeÖ ponočiÖ smoÖ obiskaliÖ vseÖ otrokeÖ inÖ jihÖ
obdarovali.

Zvečer,Ö naÖ danÖ mojegaÖ praznika,Ö 6.Ö
decembra,Ö predenÖ semÖ odšelÖ vÖ nebesa,Ö
semÖodšelÖšeÖkÖsvetiÖmaši.ÖBilÖsem,ÖmiloÖ
rečeno,Ö žalostenÖ nadÖ udeležboÖ otrok.Ö
SedelÖsemÖnaÖkoru,ÖtakoÖsemÖlahkoÖvidelÖ
vse,Ötorej,ÖdaÖvasÖniÖbilo!ÖVem,ÖdaÖjeÖvašaÖ
župnijaÖ posvečenaÖ pravÖ meni,Ö sv.Ö Niko-
laju,Ö takoÖ semÖ šeÖ boljÖ pričakoval,Ö daÖ boÖ
otrokÖinÖmladineÖnaÖvašÖžupnijskiÖpraznikÖ
priÖsv.ÖmašiÖveliko.ÖVeselÖbiÖbil,ÖdaÖbiÖprišliÖ
inÖseÖzahvaliliÖzaÖvse,ÖkarÖsteÖprejeliÖtoÖnočÖ
inÖvÖvsemÖletu.ÖVeselÖbiÖbil,ÖdaÖbiÖprišliÖinÖ
seÖvsiÖzahvalili,ÖdaÖzaÖvašoÖžupnijoÖprosimÖ
priÖnebeškemÖOčetu.

Tako,Öupam,ÖdaÖvamÖnisemÖvzelÖvne-
meÖinÖkorajžeÖzaÖnaprej.ÖNaslednjeÖletoÖpaÖ
vasÖpričakujemÖ naÖ danÖ mojegaÖ goduÖpriÖ
sv.Ömaši!ÖSeÖvidimo?

ÖLepoÖvasÖpozdravljamÖinÖvarujemÖizÖ
nebes!

Vaš prijatelj in priprošnjik, sv. Miklavž
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. januarÖ –Ö MarijaÖ BožjaÖ
MatiÖ –Ö NOVOÖ LETO,Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ20.Ö
uriÖ plesno-družabniÖ večerÖ
vÖJožefoviÖdvorani;

4. januar – obiskÖbolnikov,Ö
poÖsv.ÖmašiÖmolitvenaÖsku-
pina,Ö obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ
mladine;

5. januar – 3.Ö SVETIÖ VE-
ČER,Ö odÖ 16.–18.Ö ureÖ čašče-
njeÖNajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

6. januar – SV. TRIJE 
KRALJI –Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ10.Öuri,ÖobÖ10.ÖuriÖotrociÖsÖ
kronamiÖnaÖglaviÖprinesejoÖ
kÖ JezusuÖ svojeÖ adventneÖ
daroveÖ zaÖ otrokeÖ vÖ misijo-
nih;Ö obÖ 20.Ö uriÖ srečanjeÖ 1.Ö
zakonskeÖskupine;

7. januarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖsre-
čanjeÖ KARITAS,Ö obÖ 20.Ö uriÖ
KATEHETI;Ö

8. januarÖ–ÖobÖ18.ÖuriÖ
sv.Ö maša,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
srečanjeÖ birmanskihÖ
voditeljev;

10. januar –ÖobÖ20.ÖuriÖ
PLESÖ vÖ JožefoviÖ dvo-

rani;

11. januarÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
na,ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
mladine;

12. januarÖ–ÖodÖ16.Ö–Ö18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

13. januar – JEZU-
SOV KRSTÖ –Ö sv.Ö mašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,Övečerni-
ceÖobÖ14.Öuri,ÖobÖ20.ÖuriÖ
srečanjeÖ 2.Ö zakonskeÖ
skupine;

14. januar –ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖŽPS;

15. januarÖ –Ö obÖ 18.Ö
uriÖ sv.Ö maša,Ö natoÖ ka-
tehezaÖ zaÖ birmanceÖ inÖ
starše;

17. januarÖ –Ö PREDA-
VANJEÖ zaÖ odrasleÖ oÖ
ekumenizmuÖ (dr.Ö Dra-
goÖ Ocvirk)Ö vÖ JožefoviÖ
dvorani;

18. januarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖmo-
litvenaÖ skupina,Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖmladine;

19. januarÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

20. januar – 2. NEDELJA 
MED LETOM, sv.Ö mašaÖ obÖ
8.ÖinÖ10.Öuri,ÖvečerniceÖobÖ14.Ö
uri;ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ3.Öza-
konskeÖskupine;

21. januarÖ–ÖÖobÖ20.ÖuriÖpri-
pravaÖnaÖsv.Ökrst;

22. januar –Ö ogledÖ filmaÖ vÖ
JožefoviÖdvorani;

25. januarÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖmo-
litvenaÖ skupina,Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖmladine;

26. januarÖ –ÖodÖ16.–18.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

27. januar – 3. NEDELJA 
MED LETOM – SVETOPI-
SEMSKA,Ö sv.ÖmašaÖobÖ8.Ö inÖ
10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖvečernice,Ö
obÖ20.ÖuriÖsrečanjeÖ4.Özakon-
skeÖskupine.

kOledar

januar 

2013


