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ÖÖ BOŽIČ

ÖÖ LETO VERE

ÖÖ KARITAS

ÖÖ MIKLAVŽ

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 33, št. 02
FEBRUAR 2013

Sveta Marija, žena, ki si ljubljena,
tako kot je od Očeta, ki Ljubi, in Duha, ki je Ljubezen,

ljubljeni večni Božji Sin.
Že pred stvarjenjem si bila zamišljena v tej ljubezni,

da bi mogla sprejeti Sina, ki je ljubljen.
Ta dar ljubezni je tako velik,

da ga ne more zlomiti nobena senca greha,
v tvoji ljubeči budnosti je vse ljubezen,

s katero odgovarjaš na Očetov dar.

Sveta Marija, žena, ki si ljubljena,
ozri se na nas, da bi v površinskosti,

ki se plete med razočaranji in hrepenenji,
zopet začutili, da smo vredni in ljubljeni,

da je vse pomembno in odprto.
Usmili se tistih, ki so izgubili vero v Očetovo ljubezen

in si ne upajo zateči v tvoj materinski objem.
Zato tudi ne verjamejo človeški 

ljubezni in njeni zvestobi.
Veliko ljudi je ranjenih v rosni mladosti,

ker so bili zavrnjeni od tistih, ki bi jih morali ljubiti,
mnogi starčki so zavrženi po domovih in bolnišnicah.

LEPOTA IZVIRA IZ BOGA PO MARIJI

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

->
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Sveta Marija, žena, ki si ljubljena.
Vse življenje si živela iz tega temelja.

Podarila si ga Božjemu ljubljenemu Sinu,
iz njega je živel in gradil Kraljestvo ljubezni.
Na križu, ko se je nanj zgrnila vsa hudobija,

je razkril globine Božje ljubezni
in ti si ga v bolečini spremljala.

Razkrij tudi nam lepote te ljubezni,
da se bomo borili v vseh okoliščinah
in ostali zvesti Očetovemu poklicu.

Naj zasijejo tudi naša srca,
ko jih bomo podarili v zastonjski dar.

Janez Kompare

IzstopilÖ semÖ izÖ
avtobusaÖ inÖ seÖ zÖ dru-
gimiÖ romarjiÖ odpravilÖ
vÖzgradbo,ÖpredÖkateroÖ
smoÖseÖznašli.ÖVhodÖjeÖ
imelÖoblikoÖvelikanskeÖ
ključavnice.Ö LahkoÖ
seÖ pohvalim,Ö daÖ semÖ
vÖ življenjuÖ videlÖ žeÖ
mnogoÖrazličnihÖstavb,Ö
takoÖ verskihÖ kotÖ tudiÖ
posvetnih,ÖvendarÖmo-
ramÖ priznati,Ö daÖ česaÖ
podobnegaÖ šeÖ nisemÖ
videl.Ö ŽeÖ predÖ poslo-
pjemÖ zgradbeÖ semÖ
upravičenoÖzaslutil,ÖdaÖ
greÖzaÖarhitekturniÖuni-
kat.Ö Ö ZaÖ nenavadnimÖ
vhodomÖjeÖbiloÖpredd-
verjeÖvÖoblikiÖpokritegaÖ
štirioglategaÖatrijaÖzÖre-
cepcijoÖ naÖ leviÖ strani.Ö
VÖ temÖ prostoruÖ nasÖ jeÖ
pričakalaÖ skupinaÖ fan-
tovÖzÖglasbiliÖinÖnamÖzaÖ
dobrodošlicoÖ zaigralaÖ
nekajÖ pesmi.Ö MedÖ nji-
miÖsemÖprepoznalÖsvo-
jegaÖ brataÖ Pavla.Ö VseÖ
odÖ poletjaÖ gaÖ nisemÖ
videlÖ inÖ gaÖ verjetnoÖ
tudiÖ neÖ bomÖ večÖ doÖ
naslednjega.Ö PravÖ zatoÖ
semÖ bilÖ skupajÖ zÖ dru-
žinoÖ povabljen,Ö daÖ gaÖ
naÖ temÖkrajuÖobiščem,Ö
obenemÖ paÖ bivanjeÖ vÖ
SvetiÖ deželiÖ namenimÖ
ogleduÖ nekaterihÖ kra-

jev,Ö kiÖ soÖ zaÖ KristjaneÖ
pomembniÖ inÖ kjerÖ jeÖ
JezusÖ delovalÖ zaÖ časaÖ
svojegaÖ življenja:Ö Gali-
lejskegaÖ jezera,Ö KaneÖ
Galilejske,ÖJordana,ÖJe-
ruzalemaÖ…ÖTudiÖdrugiÖ
romarjiÖ soÖ prišliÖ semÖ
zaradiÖenakihÖrazlogovÖ
inÖvedelÖsem,ÖdaÖbodoÖ
letošnjiÖbožičniÖprazni-
kiÖ nekajÖ posebnega,Ö
kerÖbomÖdočakalÖbožičÖ
skupajÖzÖvsemiÖtemiÖne-
znanci,Ö kiÖ bodoÖ žeÖ poÖ
nekajÖ dnehÖ skupnegaÖ
bivanjaÖ postaliÖ prijate-
lji,Ö pravÖ naÖ krajuÖ Kri-
stusovegaÖ rojstvaÖ –Ö vÖ
Betlehemu!Ö Romantič-
neÖpredstaveÖobÖbožič-
nemÖ drevesuÖ inÖ jasli-
cahÖskupajÖzÖbožičnimiÖ
pesmimiÖ neÖ bodoÖ po-
trebne,ÖkerÖbomÖvseÖtoÖ
doživelÖ velikoÖ pristne-

je,ÖnaÖsamemÖkrajuÖdo-
godka!Ö Ö PoÖ končanemÖ
petjuÖ semÖ seÖ skupajÖ zÖ
bratom,Ö staršiÖ inÖ sku-
pinoÖ drugihÖ romarjevÖ
izÖ različnihÖ državÖ od-
pravilÖ naprejÖ mimoÖ šeÖ
enegaÖatrijaÖzÖ zelenicoÖ
inÖ vodometomÖ naÖ sre-
dini,ÖobdanegaÖsÖstebriÖ
terÖmimoÖdvehÖvelikan-
skihÖ kamnitihÖ ploščÖ zÖ
vklesanimiÖ BožjimiÖ za-
povedmiÖvÖlatinščiniÖinÖ
hebrejščini.ÖBesedeÖsoÖ
bileÖpozlačene,ÖpoÖnjihÖ
paÖ jeÖ teklaÖ voda;Ö zeloÖ
zgovornaÖ prispodobaÖ
zaÖ življenje,Ö šeÖ zlastiÖ
vÖ tehÖkrajih,ÖkjerÖvodeÖ
pogostoÖ primanjkuje.Ö
Tisti,Ö kiÖ juÖ jeÖ izdelal,Ö
jeÖ poskrbelÖ zaÖ to,Ö daÖ
biÖ njunoÖ sporočiloÖ mi-
moidočimÖ biloÖ videtiÖ
živo,Ö pristnoÖ inÖ neÖ leÖ

NOVOZAVEZNI SINAJ
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kotÖmrtvaÖčrkaÖnaÖkosuÖ
kamna,Ö zarezaÖ brezÖ
življenja.ÖPotÖnasÖjeÖvo-
dilaÖnaprejÖvÖjedilnico,Ö
kjerÖnasÖjeÖpričakalaÖšeÖ
drugaÖ skupinaÖ slove-
snoÖ oblečenihÖ fantov,Ö
kiÖ namÖ jeÖ postreglaÖ zÖ
zajtrkom.Ö To,Ö karÖ meÖ
jeÖvÖtistemÖtrenutkuÖza-
nimaloÖboljÖkotÖjedi,ÖjeÖ
bilÖ veličasten,Ö čudovitÖ
razgled,ÖkiÖseÖjeÖrazpro-
stiralÖzaÖokniÖjedilnice.Ö

PredÖ menojÖ seÖ jeÖ vÖ
daljaviÖ raztezaloÖ Gali-
lejskoÖ (Genezareško)Ö
jezero,Ö kraj,Ö kjerÖ jeÖ Je-
zusÖhodilÖpoÖvodi,ÖkjerÖ
jeÖ umirilÖ vihar,Ö kjerÖ jeÖ
PeterÖ skupajÖ zÖ drugi-
miÖ apostoliÖ lovilÖ ribe,Ö
obÖ kateremÖ jeÖ JezusÖ
SimonuÖ ozdravilÖ taščoÖ
inÖkjerÖgaÖjeÖnaÖkoncu,Ö
žeÖpoÖsvojemÖvstajenjuÖ
vprašal:Ö »Peter,Ö aliÖ meÖ
ljubiš?«Ö NadÖ JezeromÖ

seÖ jeÖ dvigovaloÖ pobo-
čjeÖ GoreÖ blagrov,Ö kjerÖ
jeÖ JezusÖ podÖ bližnjimÖ
drevesomÖ terebintaÖ
postavilÖ temeljeÖ kr-
ščanstva,Ö sÖ temÖ koÖ jeÖ
izrekelÖbesede:Ö»BlagorÖ
ubogimÖ vÖ duhu,Ö kajtiÖ
njihovoÖ jeÖ nebeškoÖ
kraljestvo.ÖBlagorÖžalo-
stnim,Ö kajtiÖ potolaženiÖ
bodo.Ö BlagorÖ krotkim,Ö
kajtiÖ deželoÖ bodoÖ po-
dedovaliÖ …«Ö (MtÖ 5,3¬–



4

FARnI LIST

5).Ö Ö InÖ toÖ jeÖ obenemÖ
kraj,Ö naÖ kateremÖ jeÖ vÖ
današnjemÖčasuÖkatoli-
škoÖ duhovnoÖ središčeÖ
imenovanoÖ DomusÖ
GalileaeaeÖ podÖ upra-
voÖ NeokatehumenskeÖ
poti,ÖtoÖjeÖitinerarijaÖka-
toliškeÖ formacije,ÖkiÖgaÖ
jeÖkotÖveljavnegaÖzaÖda-
našnjoÖ družboÖ inÖ časÖ
potrdilÖ JanezÖ PavelÖ II.Ö
(prim.ÖPismoÖOgniqual-
volta,Ö 30.Ö avgustÖ 1990,Ö
v:ÖAASÖ82Ö(1990),Ö1515).Ö
VÖzveziÖzÖDomusomÖbiÖ
biloÖ mogočeÖ povedatiÖ
tolikoÖstvari,ÖdaÖbiÖbiloÖ

žeÖ samoÖ bistvoÖ težkoÖ
zaobjetiÖ naÖ nekajÖ stra-
neh.Ö ČeÖ povzamemÖ
naÖ kratko:Ö polegÖ atrijaÖ
zaÖ vhodom,Ö šeÖ enegaÖ
atrijaÖ zÖ zelenicoÖ inÖ vo-
dometom,Ö velikeÖ jedil-
niceÖ zÖ razgledomÖ naÖ
GalilejskoÖjezero,ÖdvehÖ
ploščÖ zÖ zapovedmiÖ vÖ
hebrejščiniÖ inÖ latinšči-
ni,Ö obstajaÖ šeÖ molilni-
caÖ (Ješiva),Ö knjižnicaÖ
skupajÖ sÖ ToroÖ (Mojze-
sovimÖpeteroknjižjem),Ö
šeÖ enaÖ velikaÖ krožnaÖ
dvoranaÖzaÖpredavanjaÖ
inÖ raznovrstnaÖ sreča-

nja,Ö kapelaÖ zaÖ evha-
ristijeÖ (sveteÖ maše),Ö
spodajÖ podÖ vsemÖ temÖ
paÖseÖnahajaÖpraviÖblo-
dnjakÖhodnikovÖinÖsobÖ
sÖterasamiÖnaÖprostem,Ö
sÖkaterihÖjeÖprečudovitÖ
razgledÖ naÖ travnatoÖ
pokrajinoÖpobočjaÖnadÖ
GalilejskimÖ jezerom,Ö
posejanoÖ zÖ vulkanski-
miÖ kamninamiÖ inÖ tudiÖ
naÖ samoÖ GalilejskoÖ
jezeroÖ zÖ znanimiÖ ver-
skimiÖ inÖ turističnimiÖ
krajiÖvÖbližini,ÖkotÖjeÖnaÖ
primerÖmestoÖTiberias.Ö
KÖ DomusuÖ spadaÖ šeÖ
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misijonskoÖ semenišče,Ö
kjerÖseÖformirajoÖseme-
niščnikiÖizÖcelegaÖsvetaÖ
inÖ bodoÖ poÖ končanemÖ
študijuÖ teologijeÖ dode-
ljeniÖnaÖnekoÖžupnijoÖvÖ
SvetiÖ deželiÖ aliÖ vÖ sose-
ščiniÖ (npr.Ö vÖ Palestini,Ö
JordanijiÖ itd.).Ö MedÖ
temiÖsemeniščnikiÖnisoÖ
zgoljÖ pripadnikiÖ rim-
skokatoliškeÖ Cerkve,Ö
marvečÖ tudiÖ katoliškeÖ
CerkveÖ vzhodnegaÖ
obredaÖinÖmordaÖšeÖka-
kšneÖdruge.ÖKÖsemeni-
ščuÖspadaÖtudiÖmajhenÖ
prostor,ÖkiÖ jeÖpodobenÖ
nizkemuÖ stolpuÖ kro-
žneÖ oblike,Ö kjerÖ jeÖ 24Ö
urÖ naÖ danÖ izpostavlje-
noÖ NajsvetejšeÖ inÖ vrhÖ
kateregaÖ seÖ nahajajoÖ
kipiÖJezusaÖinÖnjegovihÖ
učencev,ÖkiÖupodablja-
joÖtaÖtemeljniÖdogodekÖ
zaÖkrščanstvo,ÖkiÖ seÖ jeÖ
zgodilÖnaÖtemÖkraju,ÖinÖ
kiÖjeÖuresničenÖvÖživlje-
njuÖ vsakegaÖ kristjana.Ö
NeÖgreÖpozabitiÖnaÖdvo-
ranoÖ zÖ upodobitvijoÖ
poslednjeÖ sodbeÖ sku-
pajÖzÖbojemÖmedÖangeliÖ
inÖdemoniÖterÖnaÖpreču-
dovitiÖ sadniÖ vrtÖ polegÖ
Domusa,ÖkjerÖuspevajoÖ
najrazličnejšiÖ agrumi:Ö
pomaranče,Ö kitajskeÖ
mandarineÖ inÖ pomelo.Ö
ObÖ vstopuÖ vanjÖ obi-
skovalecÖdobiÖobčutek,Ö
daÖ seÖ jeÖ znašelÖ vÖ sa-

memÖ EdenskemÖ vrtu,Ö
žeÖ davnoÖ izgubljenemÖ
rajuÖprvihÖ ljudi.Ö ÖTuÖ jeÖ
šeÖtolikoÖdrugihÖstvari,Ö
daÖ biÖ jih,Ö kotÖ semÖ žeÖ
rekel,ÖstežkaÖzaobjelÖnaÖ
nekajÖ straneh,Ö ničÖ paÖ
neÖ moreÖ nadomestitiÖ
neposrednegaÖ obiskaÖ
inÖogledaÖteÖveličastneÖ
zÖ umetniškimiÖ moti-
viÖ bogateÖ zgradbe,Ö kiÖ
skupajÖ sÖ svojoÖokolicoÖ
zaÖ pravegaÖ romarjaÖ
pomeniÖ petiÖ evangelij,Ö
takšnoÖ sporočilnostÖ
inÖ močÖ nosiÖ vÖ sebi!Ö
ZgradbaÖpaÖjeÖpolegÖse-
meniščnikom,Ö kiÖ soÖ vÖ
njejÖ stalnoÖ nastanjeni,Ö
namenjenaÖtudiÖneoka-
tehumenom,Ö kiÖ konča-
joÖPotÖinÖvÖDomusuÖbi-
vajoÖ krajšiÖ čas,Ö potemÖ
različnimÖ (duhovnim)Ö
srečanjem,Ö duhovnimÖ
vajamÖtakoÖzaÖlaikeÖkotÖ
tudiÖ duhovnike,Ö seme-
niščnikomÖ izÖ misijon-
skihÖ semeniščÖ drugodÖ
poÖsvetu,ÖkiÖbivajoÖtamÖ
začasnoÖ (navadnoÖ polÖ
leta),Ö sorodnikom,Ö pri-
jateljemÖ inÖ znancem,Ö
kiÖzaÖbožičneÖpraznikeÖ
obiščejoÖ teÖ semenišč-
nike.Ö VÖ zadnjemÖ časuÖ
paÖDomusÖpostajaÖtudiÖ
pomembnaÖ turističnaÖ
točkaÖzaÖštevilneÖarab-
skeÖ kristjaneÖ inÖ celoÖ
Jude.Ö SlednjeÖ dejstvoÖ
jeÖ izrednegaÖ pomena,Ö

kerÖ kažeÖ naÖ vzposta-
vljanjeÖ novihÖ vezi,Ö
novegaÖ odnosaÖ medÖ
kristjani,ÖšeÖzlastiÖkato-
ličaniÖ inÖ KristusovimiÖ
rojaki.Ö PredÖ dvaÖ tisočÖ
letiÖ soÖ JudjeÖ KristusaÖ
zavrgli,Ö verjetnoÖ pravÖ
zato,Ö daÖ biÖ seÖ lahkoÖ
razodelÖ poganom.Ö Po-
temÖ jeÖ slediloÖ dolgo-
trajnoÖ nerazumevanjeÖ
medÖ pripadnikiÖ obehÖ
veroizpovedi.Ö NajprejÖ
soÖ JudjeÖ preganjaliÖ Je-
zusoveÖučenceÖinÖprveÖ
krščanskeÖ skupnosti,Ö
karÖ beremoÖ vÖ SvetemÖ
pismu,ÖpotemÖpaÖsoÖseÖ
razmereÖspremenileÖinÖ
soÖpravÖJudjeÖkotÖmanj-
šinaÖ vÖ krščanskemÖ
svetuÖpogostoÖpostajaliÖ
žrtevÖ nasiljaÖ inÖ politič-
nihÖpregonov,ÖoÖčemerÖ
zgovornoÖ pričaÖ tudiÖ
knjigaÖzÖnaslovomÖJud-
jeÖvÖEvropiÖavtorjaÖBat-
tenbergaÖ F.Ö CeloÖ vÖ da-
našnjemÖčasuÖsoÖznaniÖ
primeri,Ö koÖ kristjaniÖ
JudomÖ očitajoÖ Kristu-
sovoÖsmrtÖinÖsÖtemÖceloÖ
opravičujejoÖ svojeÖ so-
vraštvoÖ doÖ njih.Ö VseÖ
toÖ poÖ mojemÖ mnenjuÖ
izhajaÖ izÖ pomanjkanjaÖ
poznavanjaÖ inÖ umeva-
njaÖodrešenjskeÖzgodo-
vine,ÖkiÖjoÖjeÖBogÖvodilÖ
sÖ svojimÖ ljudstvomÖ inÖ
vÖ kateroÖ jeÖ bilÖ vklju-
čenÖ tudiÖ Kristus,Ö pravÖ
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takoÖJud,ÖrojenÖvÖjudo-
vskiÖ družini,Ö vzgojenÖ
vÖ judovskiÖ veri.Ö JudjeÖ
kristjanom,Ö šeÖ zlastiÖ
katoličanom,Ö pogostoÖ
očitajoÖ brezbrižnostÖ vÖ
težkihÖ trenutkihÖ pre-
ganjanjaÖ vÖ preteklostiÖ
inÖ vÖ mnogihÖ primerihÖ
celoÖ sodelovanjeÖ priÖ
preganjanjihÖsamih.ÖÖÖ

VÖzadnjihÖ letihÖseÖ
jeÖ vÖ odnosuÖ medÖ JudiÖ
inÖkristjaniÖ(katoličani)Ö
marsikajÖ spremenilo.Ö

EdenÖvidnejšihÖdogod-
kov,Ö kiÖ jeÖ pomembnoÖ
vplivalÖnaÖteÖspremem-
be,Ö jeÖbilÖobiskÖJanezaÖ
PavlaÖ II.Ö vÖ SvetiÖ deželiÖ
letaÖ 2000,Ö koÖ jeÖ imelÖ
zdajÖ žeÖ pokojniÖ papežÖ
svojeÖsrečanjeÖpravÖnaÖ
GoriÖ blagrov,Ö obiskalÖ
paÖjeÖtudiÖZidÖžalovanjaÖ
vÖpreteklostiÖpaÖtudiÖsi-
nagogo.ÖŠeÖzlastiÖzadnjiÖ
stvari,ÖkiÖjuÖjeÖpokojnikÖ
storil,ÖstaÖpomeniliÖpo-
membenÖ prelomÖ vÖ žeÖ
omenjenemÖ odnosu,Ö

kerÖ staÖ daliÖ jasnoÖ ve-
deti,ÖdaÖsvetiÖočeÖsvojeÖ
starejšeÖ brateÖ vÖ duhuÖ
spoštujeÖ inÖ daÖ biÖ sku-
pajÖ zÖ njimiÖ radÖ odprlÖ
novoÖpoglavjeÖzgodovi-
ne,ÖbistvenoÖdrugačnoÖ
odÖ tehÖkakršneÖpozna-
moÖ izÖ preteklosti.Ö VseÖ
toÖ jeÖ storil,Ö verjetnoÖ
neÖ zgoljÖvÖkrščanskemÖ
duhuÖ ljubezniÖ doÖ bli-
žnjega,Ö ampakÖ zagoto-
voÖ tudiÖ zÖ zavestjo,Ö daÖ
jeÖ odrešenjeÖ prišloÖ naÖ
svetÖ poÖ JudihÖ inÖ daÖ jeÖ
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pravÖjudovstvoÖkoreni-
naÖkrščanstva,ÖnjegovoÖ
počelo,ÖkiÖjoÖjeÖpotreb-
noÖ drugačeÖ razumeti,Ö
lahkoÖ biÖ celoÖ rekliÖ naÖ
novoÖ spoznati.Ö PolegÖ
tegaÖneÖgreÖspregledatiÖ
šeÖenegaÖpomembnegaÖ
dejstva:ÖpokojniÖpapežÖ
jeÖ bilÖ poÖ roduÖ Poljak,Ö
domaÖ vÖ deželi,Ö kjerÖ jeÖ
šeÖ vÖ časuÖ njegovegaÖ
otroštvaÖ obstajaloÖ ve-
likoÖjudovskihÖskupno-
sti.ÖPoÖpripovedovanjihÖ
drugihÖljudiÖinÖizÖrazlič-
nihÖvirovÖsemÖ izvedel,Ö
daÖjeÖimelÖzÖnekaterimiÖ
JudiÖ celoÖ osebniÖ stik,Ö
skupajÖ zÖ njimiÖ paÖ pre-
živelÖ svetovnoÖ vojnoÖ
inÖbilÖpričaÖnjihovemuÖ
preganjanju.Ö TudiÖ toÖ
dejstvoÖ jeÖ zagotovoÖ
pomembnoÖ vplivaloÖ
naÖ njegovoÖ odločitev,Ö
daÖ moraÖ zÖ judovskoÖ
skupnostjoÖ vzposta-
vljatiÖ novÖ odnos.Ö PoÖ
vsehÖ tehÖ dolgihÖ stole-
tjihÖ nerazumevanjaÖ inÖ
celoÖ sovraštvaÖ takšenÖ
prelomÖ neÖ moreÖ na-
stopitiÖ takoj,Ö temvečÖ
jeÖ potrebenÖ čas.Ö LetaÖ
2000Ö jeÖ pokojniÖ papežÖ
polegÖ žeÖ omenjenihÖ
krajevÖobiskalÖtudiÖDo-
musÖGalileaeae,ÖmordaÖ
pravÖ zato,Ö kerÖ jeÖ videlÖ
njegovoÖ pomembnoÖ
vlogoÖvÖprocesu,ÖkiÖgaÖ
jeÖ nadaljevalÖ samÖ poÖ

zgleduÖ svojegaÖ pred-
hodnikaÖ JanezaÖ XXIII.Ö
InÖ resÖ jeÖ toÖ mestoÖ vÖ
nekajÖ letihÖ medÖ mno-
gimiÖ IzraelciÖ pridobiloÖ
takoÖ velikÖ sloves,Ö daÖ
gaÖ jeÖ poÖ pripovedova-
njuÖ obiskalÖ celoÖ samÖ
izraelskiÖ ministerÖ zaÖ
turizem.Ö TaÖ katoliškiÖ
centerÖ obiskujejoÖ šte-
vilniÖ JudjeÖ takoÖ tisti,Ö
kiÖ prebivajoÖ vÖ samemÖ
Izraelu,Ö kotÖ tudiÖ tistiÖ
živečiÖvÖZDAÖinÖdrugodÖ
poÖ svetu.Ö LetnoÖ siÖ taÖ
krajÖ ogledaÖ večÖ tisočÖ
Judov,Ö občasnoÖ paÖ soÖ
zanjeÖ organiziranaÖ po-
sebnaÖsrečanja.ÖZadnjeÖ
takšnoÖsrečanjeÖjeÖbiloÖ
naÖ praznikÖ svetihÖ trehÖ
kraljev,Ö koÖ seÖ jeÖ vÖ Do-
musuÖ zbraloÖ karÖ tisočÖ
povabljenih.Ö MnogiÖ
medÖ njimiÖ naÖ tejÖ svetiÖ
gori,ÖnaÖtemÖnovozave-
znemÖ Sinaju,Ö naÖ novoÖ
spoznavajoÖ svojegaÖ
Odrešenika.Ö Judje,Ö kiÖ
priznavajoÖ Kristusa,Ö
seÖ imenujejoÖ mesijan-
skiÖ Judje.Ö TakšnegaÖ
JudaÖ semÖ imelÖ prilo-
žnostÖ spoznatiÖ vÖ nekiÖ
trgoviniÖ sÖ spominkiÖ vÖ
Jeruzalemu.Ö RekelÖ miÖ
je:Ö »ZaÖ meneÖ jeÖ najpo-
membnejše,Ö daÖ imamÖ
JešuaÖvÖsvojemÖsrcu!«.Ö
KoÖ semÖ slišalÖ teÖ bese-
de,ÖsemÖseÖspomnilÖnaÖ
to,Ö karÖ jeÖ JezusÖ rekelÖ

Samarijanki:Ö»VerujÖmi,Ö
žena,Ö daÖ prideÖura,Ö koÖ
neÖ bosteÖ častiliÖ OčetaÖ
neÖnaÖ tejÖ goriÖneÖvÖ Je-
ruzalemu.Ö ViÖ častite,Ö
česarÖ neÖ poznate,Ö miÖ
paÖčastimo,ÖkarÖpozna-
mo,Ö kajtiÖ odrešenjeÖ jeÖ
odÖJudov.ÖPrideÖpaÖuraÖ
inÖ jeÖ žeÖ zdaj,Ö koÖ bodoÖ
praviÖ častilciÖ častiliÖ
OčetaÖvÖduhuÖinÖresni-
ci.ÖPravÖtakihÖčastilcevÖ
siÖnamrečÖželiÖOče.ÖBogÖ
jeÖduh,ÖinÖkateriÖgaÖča-
stijo,Ö gaÖ morajoÖ častitiÖ
vÖduhuÖinÖresnici.«Ö(JnÖ
4,21–24).Ö InÖ res,Ö staro-
zaveznoÖsvetiščeÖostajaÖ
porušeno,ÖmordaÖpravÖ
zato,Ö daÖ biÖ namestoÖ
njegaÖ nastalÖ notranjiÖ
duhovniÖtempelj.Ö

TaÖ časÖ preživlja-
njaÖbožičnihÖpraznikovÖ
vÖ SvetiÖ deželiÖ boÖ ostalÖ
nepozabenÖzaradiÖvse-
gaÖ bogastvaÖ doživetij,Ö
obiskaÖ svetihÖ krajev,Ö
kjerÖ seÖ jeÖ JezusÖ rodil,Ö
deloval,Ö umrlÖ inÖ vstalÖ
odÖmrtvih,ÖzaradiÖvsehÖ
novihÖ zanimivihÖ ljudiÖ
izÖ celegaÖ sveta,Ö pred-
vsemÖpaÖzaradiÖdejstva,Ö
daÖ BogÖ poÖ konkretnihÖ
dogodkihÖ inÖ osebahÖ
vzpostavljaÖdialogÖmedÖ
JudiÖinÖkristjani.Ö

Domen Mezeg
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NekateriÖ svetnikiÖ
soÖ večnoÖ aktualni.Ö ŠeÖ
zlastiÖtisti,ÖkiÖjimÖCerkevÖ
podeliÖ najvišjiÖ nazivÖ
cerkvenegaÖ učitelja.Ö Sv.Ö
PeterÖ DamianiÖ jeÖ edenÖ
izmedÖ njih.Ö ZgodbaÖ oÖ
njegovemÖ življenjuÖ inÖ
deluÖpaÖnamÖlahkoÖveli-
koÖpoveÖoÖdanašnjiÖnoviÖ
evangelizacijiÖ inÖ letuÖ
vere,Ö sajÖ jeÖ živelÖvÖpre-
lomnemÖ časuÖ srediÖ 11.Ö
stoletja,ÖkoÖseÖjeÖCerkevÖ
moralaÖ temeljitoÖpreno-
viti.ÖLahkoÖbiÖrekli,ÖdaÖjeÖ
živelÖvÖčasuÖnoveÖevan-
gelizacijeÖ11.Östoletja.

RodilÖseÖjeÖletaÖ1007Ö
vÖ RavenniÖ kotÖ zadnjiÖ
otrokÖvÖštevilniÖdružini.Ö
BilÖjeÖnezaželenÖotrokÖinÖ
povrhuÖkmaluÖpostalÖšeÖ

sirota.ÖZanjÖ jeÖposkrbelÖ
najstarejšiÖbratÖDamianÖ
inÖmuÖtudiÖomogočilÖdo-
broÖizobrazbo.ÖIzÖ ljube-
zniÖdoÖnjegaÖsiÖ jeÖPeterÖ
poznejeÖprivzelÖnjegovoÖ
ime.ÖKotÖmladeničÖjeÖbilÖ
uspešen;Ö kerÖ jeÖ dobroÖ
poznalÖ gramatikoÖ inÖ
pravo,ÖseÖmuÖjeÖobetalaÖ
bleščečaÖ učiteljskaÖ ka-
riera.ÖVendarÖgaÖjeÖsvetÖ
čedaljeÖ manjÖ zanimal.Ö
PriÖ osemindvajsetihÖ
letihÖ jeÖ vstopilÖ vÖ nekiÖ
odmaknjenÖ benedik-
tinskiÖ samostanÖ FonteÖ
AvellanaÖ vÖ italijanskiÖ
pokrajiniÖ Umbriji.Ö Za-
radiÖ svojeÖ učenosti,Ö šeÖ
zlastiÖpaÖzaradiÖizjemnoÖ
strogegaÖ asketskegaÖ ži-
vljenjaÖjeÖzaslovelÖdalečÖ
naokoli.ÖDopisovalÖsiÖ jeÖ
celoÖ sÖ kraljiÖ inÖ kraljica-
mi,Ö postalÖ svetovalecÖ
številnihÖ škofovÖ inÖ celoÖ
samegaÖ svetegaÖ očeta.Ö
PostalÖ jeÖ neÖ nazadnjeÖ
tudiÖopatÖsvojegaÖsamo-
stana.Ö LetaÖ 1057Ö gaÖ jeÖ
papežÖŠtefanÖIX.Öpovzdi-
gnilÖvÖkardinalaÖinÖškofaÖ
Ostije,ÖčemurÖseÖje,ÖsicerÖ
zaman,Ö naÖ vseÖ kripljeÖ
upiral.ÖBilÖjeÖprijateljÖHil-
debranda,ÖkiÖjeÖpoznejeÖ
postalÖpapežÖGregorÖVII.Ö
TaÖ jeÖ začelÖ sÖ širokimÖ
reformnimÖ delovanjemÖ
(t.Öi.ÖgregorijanskeÖrefor-

me).ÖTudiÖPeterÖDamianiÖ
jeÖvesÖgorelÖzaÖprenovoÖ
Cerkve.ÖBorilÖseÖjeÖprotiÖ
pokvarjeniÖ duhovščini,Ö
kiÖ jeÖ tedajÖ ponekodÖ ži-
velaÖvÖvelikemÖrazvratuÖ
(nekateriÖ duhovnikiÖ soÖ
tedajÖ celoÖ brezsramnoÖ
živeliÖ vÖ homoseksualniÖ
zvezi).Ö Povsod,Ö kjerÖ jeÖ
prišloÖ doÖ kakeÖ zdraheÖ
vÖ Cerkvi,Ö zlastiÖ Rimu,Ö
jeÖ moralÖ posredovati.Ö
NastopalÖ jeÖ tudiÖ protiÖ
raznimÖ protipapežem,Ö
kiÖ soÖ tedajÖ nelegitimnoÖ
pretendiraliÖ naÖ PetrovÖ
sedež.

InÖ kakšnaÖ jeÖ du-
hovnostÖ tegaÖ velikegaÖ
svetnika?ÖNasÖpoÖtisočihÖ
letihÖ šeÖ lahkoÖ nagovar-
ja?

ČepravÖ jeÖbilaÖnje-
govaÖ želja,Ö daÖ biÖ živelÖ
mirnoÖ molitvenoÖ življe-
njeÖ vÖ svojemÖ samosta-
nu,ÖmuÖtoÖniÖbiloÖdano.Ö
VÖ nekemÖ pismuÖ oÖ temÖ
pravi:Ö»NeÖmoremÖdose-
čiÖ višavÖ kontemplacije;Ö
neÖ moremÖ izbruhnitiÖ
vÖ jokÖ kesanja.Ö MojÖ um,Ö
kiÖ jeÖ zasenčenÖ sÖ temoÖ
posvetnihÖ opravil,Ö siÖ
zamanÖprizadeva,ÖdaÖbiÖ
dosegelÖ višaveÖ kontem-
placije;ÖposliÖ tegaÖsvetaÖ
gaÖpotisnejoÖnavzdolÖka-
korÖzÖgomiloÖkamenja.«Ö

SV. PETER DAMIANI, 
škof, kardinal in cerkveni učitelj (21. februar)
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VabljeniÖnaÖ
okrogloÖmizoÖ

SKuPNOSTI 
DAJEMO 
NASMEH, 

kiÖjoÖvÖletuÖvereÖ
inÖpastoralnegaÖ

načrtovanjaÖ
organizirataÖ

Skupnost katoliške 
mladineÖ

inÖ
Radio Ognjišče 

v Jožefovi 
dvorani, 

26. februarja 
2013, ob 19.30. 

GostjeÖbodoÖ
spregovoriliÖ

naÖtemoÖ

Med tradicijo 
in osebno 

odločitvijo; 
preko osebne 
negotovosti k 
osebni veri.

VabljeniÖkristjaniÖ
vsehÖgeneracijÖ

inÖvsiÖljudjeÖ
dobreÖvolje.

BesedaÖ kontem-
placijaÖ jeÖ tuÖ ključna,Ö
todaÖ danesÖ namÖ zveniÖ
tuje.Ö PomeniÖ zrenjeÖ
BogaÖ inÖ združitevÖ zÖ
njimÖ vÖ ljubezni.Ö ToÖ jeÖ
sevedaÖ ciljÖ vsakegaÖ
meniha.Ö VendarÖ jeÖ potÖ
doÖ tegaÖ ozkaÖ inÖ strma.Ö
ZatoÖ PeterÖ DamianiÖ vÖ
svojihÖspisihÖinÖpridigahÖ
nenehnoÖ ponavlja,Ö daÖ
jeÖtrebaÖnajprejÖpritiÖdoÖ
resničnegaÖ spreobrnje-
nja.ÖToÖseÖpoÖnjegovemÖ
kažeÖvÖdaruÖsolz.ÖČlovekÖ
seÖzave,ÖdaÖjeÖgrešnik,ÖinÖ
sicerÖneÖšeleÖzato,ÖkerÖbiÖ
dejanskoÖ naredilÖ nekiÖ
prestopek,Ögreh,ÖampakÖ
daÖ jeÖ toÖ žeÖ poÖ samemÖ
bistvu.ÖKoÖtoÖdojame,ÖseÖ
zjokaÖ nadÖ samimÖ saboÖ
inÖ hkratiÖ nadÖ veličinoÖ
BožjeÖ ljubezni,Ö kiÖ muÖ
vseÖodpušča.ÖPotlejÖživiÖ
kotÖodrešen.ÖVendarÖpaÖ
PeterÖ DamianiÖ poudar-
ja,Ö daÖ moraÖ takÖ človekÖ
ljubezen,Ö kiÖ joÖ jeÖ izku-
sil,Ö podelitiÖ svojemuÖ
bližnjemu.ÖLjubezenÖdoÖ
BogaÖ jeÖ hkratiÖ ljubezenÖ
doÖbližnjega.ÖTuÖseÖzač-
neÖ »novaÖ evangelizaci-
ja«.Ö ZanimivoÖ je,Ö daÖ jeÖ
bilÖ tedajÖ vÖ CerkviÖ moč-
noÖ navzočÖ puščavniškiÖ
ideal.ÖZaÖzaresÖduhovneÖ
ljudiÖsoÖtedajÖimelÖzveči-
neÖsamoÖmenihe,ÖšeÖzla-
stiÖ puščavnike,Ö kiÖ soÖ siÖ
izbraliÖizjemnoÖnapornoÖ

samotarskoÖ življenjeÖ vÖ
kakšniÖvotliniÖaliÖkakemÖ
drugemÖodljudnemÖkra-
ju.ÖSv.ÖPeterÖDamianiÖpaÖ
jeÖspoznal,ÖdaÖsoÖmenihiÖ
inÖpuščavnikiÖtedajÖzve-
čineÖživeliÖsamoÖzaÖsvo-
jeÖodrešenjeÖinÖneÖtolikoÖ
zaÖodrešenjeÖvsegaÖsve-
ta.ÖNiÖbiloÖoznanjevanja,Ö
pričevanja.Ö MnožiceÖ
soÖ bileÖ šeÖ vednoÖ slaboÖ
pokristjanjene.ÖDamianiÖ
jeÖ kotÖ pridigarÖ skušalÖ
toÖpopraviti.ÖTudiÖ svojaÖ
številnaÖpopotovanjaÖpoÖ
krščanskiÖ Evropi,Ö koÖ jeÖ
moralÖmiritiÖsprteÖduho-
ve,Ö jeÖvidelÖpravÖvÖ temÖ
duhu.

ČepravÖsiÖjeÖvednoÖ
želelÖpuščavniškeÖsamo-
te,Ö neprekinjeneÖ moli-
tveÖ inÖkontemplacije,Ö jeÖ
večinoÖ življenjaÖ preži-
velÖnaÖraznihÖpopotova-
njih.ÖTudiÖumrlÖjeÖnekjeÖ
naÖpotiÖvÖRimÖokrogÖletaÖ
1073.

DanteÖgaÖ jeÖpravil-
noÖ označilÖ zaÖ velikegaÖ
predhodnikaÖ sv.Ö Fran-
čiškaÖ Asiškega.Ö PapežÖ
LeonÖIX.ÖgaÖ jeÖ letaÖ1832Ö
razglasilÖ zaÖ cerkvene-
gaÖ učitelja,Ö sajÖ jeÖ videl,Ö
daÖ greÖ zaÖ svetnika,Ö kiÖ
navdihujeÖ zaÖ prenovoÖ
Cerkve.Ö PodobnoÖ gaÖ
hvaliÖtudiÖsedanjiÖpapežÖ
BenediktÖXVI.
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S 27. SEJE ŽPS

dobrega,Ö hkratiÖ paÖ vÖ
pastoralnemÖ deluÖ skr-
biÖ zaÖ močnejšiÖ pouda-
rekÖ naÖ osebniÖ veriÖ vÖ
JezusaÖ Kristusa.Ö NovaÖ
evangelizacijaÖ jeÖ novaÖ
vÖgorečnosti,ÖvÖmetodiÖ
inÖvÖizrazu.ÖNjenaÖprvaÖ
ciljnaÖ skupinaÖ nisoÖ ti-
sti,ÖkiÖneÖverujejo,Öam-
pakÖtisti,ÖkiÖverujejo,ÖpaÖ
soÖaliÖpostaliÖmlačniÖvÖ
veriÖ aliÖ paÖ soÖ opustiliÖ
dolžnostÖoznanjevanja.Ö
KončniÖciljÖnoveÖevan-
gelizacijeÖ jeÖ zÖ novoÖ
govoricoÖinÖnovimiÖme-
todamiÖljudemÖprinestiÖ
sporočiloÖevangelija.

Temeljna načela 
pastoralnih spre-
membÖ so:Ö odÖ množič-
negaÖ krščanstvaÖ kÖ ob-
čestveniÖinÖosebniÖveriÖ
(večjoÖ pozornostÖ seÖ
nameniÖosebniÖrastiÖ inÖ
življenjuÖ majhnihÖ sku-
pin);ÖodÖdelneÖvÖcelovi-
toÖ veroÖ (vÖ središčeÖ seÖ
postaviÖbistveneÖresni-
ceÖkrščanskeÖvere);ÖodÖ
poučevalneÖvÖdialoškoÖ
inÖpričevalnoÖgovoricoÖ
(namestoÖ moralizira-
njaÖ dialogÖ sÖ človekomÖ
inÖosebnoÖpričevanje).

»Pridite in po-
glejte«Ö (JnÖ 4,29):Ö no-
vozavezniÖ odlomek,Ö kiÖ
nasÖ navdihujeÖ inÖ vodiÖ
priÖ temÖ razmišljanjuÖ jeÖ

vzetÖ izÖ JnÖ 4,Ö kiÖ opisujeÖ
srečanjeÖmedÖJezusomÖ
inÖ SamarijankoÖ inÖ go-
voriÖ oÖ evangelizaciji.Ö
SamarijankaÖ vÖ JezusuÖ
KristusuÖ doživiÖ močnoÖ
izkustvoÖ BožjeÖ bližine.Ö
JezusÖseÖdotakneÖnjenihÖ
najglobljihÖ ranÖ inÖ stra-
hovÖinÖvÖnjejÖpotešiÖžejoÖ
poÖodrešenju.ÖSrečanjeÖ
zÖJezusomÖjoÖspremeni,Ö
svojoÖ izkušnjoÖosvobo-
ditveÖsporočiÖsomešča-
nom.Ö PovabiÖ jih,Ö daÖ biÖ
tudiÖoniÖsrečaliÖJezusa.Ö
OznanjevanjeÖ jeÖvednoÖ
rezultatÖ osebneÖ izku-
šnje.

PredstavnicaÖ Žu-
pnijskeÖ KaritasÖ jeÖ po-
vedala,ÖdaÖjeÖdobrodel-
niÖ koncertÖ ŽupnijskeÖ
KaritasÖ prestavljenÖ naÖ
marec,Ö točniÖdatumÖšeÖ
niÖdoločen.

NaÖsejiÖjeÖbiloÖizre-
čenoÖpovabiloÖpevcem,Ö
kiÖ hoditeÖ kÖ nedeljskiÖ
mašiÖobÖ8.Öuri:ÖvabljeniÖ
naÖkor.

G.Ö župnikÖ jeÖ opo-
zoril,Ö daÖ staÖ zaÖ vsakÖ
danÖmedÖtednomÖvÖlek-
cionarjuÖ napisaniÖ dveÖ
berili:ÖprvoÖseÖbereÖnaÖ
neparnaÖleta,ÖdrugoÖpaÖ
naÖparnaÖleta.ÖLetosÖseÖ
torejÖmedÖtednomÖbereÖ
prvoÖberilo.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ petoÖ
temoÖ izÖ GradivaÖ zaÖ
župnijskeÖ pastoralneÖ
sveteÖLetoÖvereÖzÖnaslo-
vomÖNamen slovenske-
ga pastoralnega načrta. 
ŠibkaÖosebna vera ka-
toličana jeÖprviÖrazlog,Ö
daÖseÖslovenskiÖkristjanÖ
vseÖ boljÖ oddaljujeÖ odÖ
evharističnegaÖjedraÖinÖ
postajaÖ takoÖ imenova-
niÖizbirniÖvernikÖ(izbiraÖ
karÖmuÖustreza,ÖostaloÖ
zavrača).ÖOsebnaÖveraÖ
pomeni,Ö daÖ CerkviÖ neÖ
pripadamoÖ zaradiÖ tra-
dicijeÖ inÖ običajev,Ö am-
pakÖ zaradiÖ vereÖ vÖ Je-
zusaÖ Kristusa.Ö OsebnaÖ
veraÖ pomeniÖ osebnoÖ
srečatiÖinÖvÖresniciÖspo-
znatiÖ JezusaÖ KristusaÖ
kotÖživoÖosebo.ÖOsebnaÖ
veraÖjeÖBožjiÖdar,ÖkiÖnasÖ
odÖ znotrajÖ spremeniÖ
tako,Ö daÖ spremenimoÖ
tudiÖodnoseÖdoÖbližnjihÖ
inÖ seÖ vÖ širšiÖ skupnostiÖ
trudimoÖzaÖskupnoÖdo-
bro.ÖOsebnaÖveraÖkličeÖ
poÖživemÖobčestvu.

RazmereÖ da-
nesÖ kličejoÖ poÖ noviÖ
evangelizaciji.Ö nova 
evangelizacija jeÖ od-
ločnostÖ inÖ pogumÖ zaÖ
noviÖvalÖoznanjevanja.Ö
VÖ odnosuÖ doÖ tradicijeÖ
nadaljuje,ÖkarÖ jeÖvÖnjejÖ
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖŽupnijaÖDolnjiÖLogatecÖ
vabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

KULTURA DIALOGA V BOŽJIH OČEH

Z Milado Kalezić se bomo srečali 
v četrtek, 21. februarja 2013 ob 19. uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Povabite tudi znance in prijatelje!

Milada Kalezić, 
dramska igralka, dobitnica Borštnikovega prstana pravi:
»Vedno mi pravijo, naj ne govorim toliko o Bogu in naj ta odnos z njim 
ostane moja zasebna stvar. Vendar bi bila to velika laž, vsa moja resnica 
je v Njem«.

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

RavnoÖ semÖ seÖ
vrnilaÖ izÖ božičnegaÖ
koncertaÖvÖnašiÖ župni-
ji.ÖMoramÖvsem,ÖkiÖsteÖ
sodelovaliÖ naÖ koncer-
tu,Ö čestitatiÖ zaÖ odličnoÖ
petje.Ö PonosnaÖ sem,Ö
daÖvÖzborihÖsodelujejoÖ
tudiÖmojeÖhčere.ÖVese-
laÖ sem,Ö daÖ imajoÖ radeÖ
petjeÖ inÖglasbo.ÖVeselaÖ
sem,ÖdaÖjeÖvÖnašiÖžupni-
jiÖtolikoÖotrok,ÖmladineÖ
inÖ odraslih,Ö kiÖ želijoÖ
prepevatiÖvÖzborih.ÖDaÖ
hočejoÖsÖsvojimÖpetjemÖ
oznanjati,Ö daÖ jeÖ DeteÖ

rojeno,ÖkiÖnamÖprinašaÖ
mir,Ö veselje,Ö ljubezenÖ
...

ŽalÖ paÖ vamÖ mo-
ramÖ povedatiÖ tudiÖ to,Ö
daÖmeÖneizmernoÖboli,Ö
koÖ priÖ sv.Ö mašahÖ obÖ
navadnihÖ nedeljahÖ inÖ
manjšihÖ praznikihÖ pe-
tjaÖ ni.Ö PriÖ takiÖ množiciÖ
pevkÖinÖpevcevÖkorÖsa-
meva.Ö VelikoÖ pevcev,Ö
kiÖ semÖ vasÖ danesÖ po-
slušalaÖpetiÖnaÖkoncer-
tu,Ö obÖ nedeljahÖ sediteÖ
vÖ klopehÖ aliÖ kapelah.Ö
MordaÖ paÖ biÖ leÖ lahkoÖ

prišliÖ naÖkorÖ inÖNjemuÖ
posodiliÖ svojÖ glas?Ö SajÖ
pregovorÖ pravi:Ö »KdorÖ
poje,ÖdvakratÖmoli.«

ZÖ upanjem,Ö daÖ
bosteÖ vsi,Ö kiÖ steÖ sode-
lovaliÖ naÖ koncertu,Ö teÖ
misliÖvzeliÖkotÖNjegovoÖ
povabilo,Ö daÖ muÖ služi-
teÖ vsakoÖ nedeljo,Ö če-
pravÖ petjeÖ neÖ boÖ takoÖ
»izpiljeno«.

VÖ prihajajočemÖ
letuÖpaÖželimÖvsemÖmirÖ
inÖvseÖdobro.Ö

Martina

SPOšTOVANI LOGAšKI fARANI
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. februar –Ö prviÖ pe-
tek,Ö obiskÖ bolnikov,Ö
molitvenaÖ skupina,Ö
mladina;

2. februar – SVEČnI-
CA, sv.ÖmašaÖobÖ10.Öuri,Ö
blagoslovÖ svečÖ inÖ obÖ
18.Öuri;

3. februar – 4. nEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ 14.Ö uriÖ večernice;Ö
obÖ 20.Ö uriÖ srečanjeÖ 1.Ö
zakonskeÖskupine;

4. februarÖ –Ö Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ srečanjeÖ KARI-
TAS,Ö obÖ 20.Ö uriÖ KATE-
HETI;

5. februar –ÖobÖ18.ÖuriÖ
sv.Ö maša,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
srečanjeÖ birmanskihÖ
voditeljev;

7. februar –ÖplesÖvÖJo-
žefoviÖdvorani;

8. februar –Ö Prešer-
novÖ dan,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupinaÖ inÖ
mladina;

9. februarÖ–ÖodÖ16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

10. februar –  5. nE-
DELJA MED LETOM, 
sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10Öuri,Ö
obÖ 14.Ö uriÖ večernice;Ö
obÖ 20.Ö uriÖ 2.Ö zakonskaÖ
skupina;

11. februar – LURŠKA 
MATI BOŽJAÖ–Ösvetov-
niÖ danÖ bolnikov.Ö MedÖ
sv.ÖmašoÖbomoÖbolnimÖ
inÖ ostarelimÖ podeliliÖ
bolniškoÖmaziljenje;

12.  februar –Ö odÖ 18.Ö
ureÖ sv.Ö mašaÖ natoÖ ka-
tehezaÖ zaÖ birmanceÖ inÖ
starše;

13.  februar – PEPEL-
nICAÖ – strogi post,Ö
sv.ÖmašaÖ inÖpepeljenjeÖ
obÖ18.Öuri;Öpreživimo ta 
dan ob kruhu in vodi – 
KDOR ZMORE; 

15. februar –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupi-
naÖinÖmladina;

16. februar –ÖodÖ16.–18.ÖureÖ
čaščenjaÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

17. februar – 1. POSTnA 
nEDELJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10Öuri.ÖObÖ14.ÖuriÖsv.ÖKRIŽEVÖ
POT;ÖobÖ19.ÖuriÖ3.ÖzakonskaÖ
skupina;Ö

18. februarÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖpri-
pravaÖnaÖsv.Ökrst;

19. februarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
FILMÖvÖJožefoviÖdvorani;;

21. februarÖ–ÖpredavanjeÖzaÖ
odrasleÖvÖJožefoviÖdvorani;Ö

22. februarÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupina;Ö inÖ mla-
dina;

23.Ö februarÖ–ÖodÖ16.–18.ÖureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

24. februar – 2. POSTnA 
nEDELJA – KRSTnA,Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.Ö
uriÖsv.ÖKriževÖpot,ÖobÖ20.ÖuriÖ
4.ÖzakonskaÖskupina;

26. februarÖ–ÖokroglaÖmiza,Ö
kiÖjoÖorganiziraÖSKAMÖ–ÖSku-
pnostÖ katoliškeÖ mladineÖ inÖ
RadioÖ OgnjiščeÖ vÖ dvoraniÖ
sv.Ö JožefaÖ podÖ naslovom:Ö
»Med tradicijo in osebno od-
ločitvijo; preko osebne nego-
tovosti k osebni veri.«

KOLEDAR

fEBRuAR 

2013


