
Farni list

1

ÖÖ POST

ÖÖ EKUMENIZEM

ÖÖ MILADA KALEZIĆ

ÖÖ KARITASOV KONCERT

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 33, št. 03
MAREC 2013

NaÖ pepelničnoÖ
sredoÖ seÖ jeÖ začeloÖ ob-
dobjeÖ štiridesetdnev-
negaÖ postnegaÖ časa,Ö
kiÖ nasÖ pripravljaÖ naÖ
velikonočneÖ praznike.Ö
PostniÖčasÖboÖtrajalÖdoÖ
začetkaÖ sv.Ö mašeÖ naÖ
danÖ zadnjeÖ večerje,Ö kiÖ
joÖjeÖKristusÖobhajalÖnaÖ
velikiÖ četrtek.Ö SpodajÖ
bomÖ predstavilÖ kratkoÖ
zgodovinoÖ tegaÖ delaÖ
cerkvenegaÖleta.ÖÖ

ŽeÖvÖ2.ÖstoletjuÖpoÖ
KristusuÖseÖjeÖzaÖboljšoÖ
pripravoÖ naÖ preživlja-
njeÖ velikonočnihÖ pra-

V postnem času se spraVimo 
z Bogom in Bližnjimi!

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

znikovÖ dodaloÖ dvaÖ dniÖ
postaÖpredÖvelikoÖnočjo.Ö
OÖ temÖ govoriÖ TertulijanÖÖ
(ok.Ö letaÖ 240).Ö Sv.Ö IrenejÖ
(ok.Ö letaÖ202)Öpiše,ÖdaÖjeÖ
vÖ njegovihÖ časihÖ taÖ obi-
čajÖobstajalÖtudiÖvÖGaliji:Ö
vÖčastÖ40-dnevnegaÖpostaÖ
GospodaÖJezusaÖjeÖbilÖza-
povedanÖ40-urniÖpostÖ(bilÖ
jeÖ potemtakemÖ določenÖ
zaÖ velikiÖ petekÖ inÖ velikoÖ
soboto).Ö VÖ 3.Ö stoletjuÖ seÖ
jeÖpostÖ razširilÖ žeÖnaÖcelÖ
teden.Ö ŠeleÖ naÖ začetkuÖ
4.Ö stoletjaÖ jeÖ bilÖ uvedenÖ
40-dnevniÖpostÖvÖspominÖ
naÖpostÖJezusaÖKristusa.Ö
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PrvičÖ govoriÖ oÖ temÖ sv.Ö
AtanazijÖ izÖ Aleksandri-
jeÖ vÖ pastirskemÖ pismuÖ
obÖvelikiÖnočiÖletaÖ334.Ö
ŠloÖseÖjeÖzaÖto,ÖdaÖbiÖseÖ
čimÖboljeÖpripraviliÖnaÖ
velikonočneÖpraznike.Ö

PoÖpričevanjuÖEge-
rijeÖ jeÖ bilÖ vÖ 4.Ö stoletjuÖ
štiridesetdnevniÖ postÖ
žeÖsplošnoÖpoznan.ÖToÖ
potrjujeÖ tudiÖ sv.Ö CirilÖ
Jeruzalemski,Ö koÖ pišeÖ
vÖ svojihÖ katehezahÖ oÖ
40Ö dnehÖ pokore.Ö Ven-
darÖ jeÖ naÖ vzhoduÖ po-
stniÖčasÖtrajalÖ8Ötednov,Ö
toÖpaÖzato,ÖdaÖbiÖbileÖso-
boteÖinÖnedeljeÖizvzeteÖ
izÖ tegaÖobdobja.Ö ŠloÖ jeÖ
zaÖ to,ÖdaÖbiÖpostniÖčasÖ
zaresÖ trajalÖ 40Ö dni.Ö VÖ
4.Ö stoletjuÖ seÖ jeÖ postniÖ
časÖ vÖ RimuÖ začenjalÖ 6Ö
tednovÖpredÖvelikoÖno-
čjo.ÖVendarÖjeÖpoÖizvze-
tjuÖnedelj,ÖnaÖkatereÖseÖ
nikoliÖ niÖ postilo,Ö postÖ
trajalÖpravzapravÖsamoÖ
36Ö dni.Ö ZatoÖ seÖ jeÖ vÖ 7.Ö
stoletjuÖ dodaloÖ manj-
kajočeÖ dniÖ inÖ določiloÖ
pričetekÖpostnegaÖčasaÖ
naÖ pepelničnoÖ sredo.Ö
NaÖ koncuÖ jeÖ sredaÖ kotÖ
pričetekÖpostnegaÖčasaÖ
zaÖstalnoÖprišlaÖvÖtradi-
cijoÖrimskeÖcerkveÖletaÖ
1570.Ö OdÖ sv.Ö GregorjaÖ

I.Ö VelikegaÖ (letaÖ 640)Ö
jeÖ zabeleženÖ začetekÖ
»predposta«.Ö TriÖ tedneÖ
predÖ postnimÖ časomÖ
jeÖ CerkevÖ uvajalaÖ vi-
joličasto,Ö spokorniškoÖ
barvoÖ bogoslužnihÖ
oblačil,Ö izÖ molitevÖ inÖ
pesmiÖ jeÖ bilaÖ odstra-
njenaÖ»aleluja«,ÖdoÖletaÖ
1248Ö paÖ jeÖ vÖ temÖ časuÖ
obstajalÖ tudiÖ olajšaniÖ
post.ÖVÖžeÖomenjenemÖ
letuÖ1248ÖjeÖpapežÖIno-
cencÖIV.ÖskrajšalÖpostniÖ
časÖinÖnjegovoÖtrajanjeÖ
določilÖ odÖ pepelničneÖ
srede.Ö PredpostniÖ časÖ
jeÖbilÖtorejÖvrstaÖpredd-
verjaÖ ,Ö kiÖ jeÖ uvajalÖ vÖ
vzdušjeÖpostnegaÖčasa.Ö
BogoslužnaÖ reformaÖ
zadnjihÖletÖjeÖpredpostÖ
ukinila.ÖÖ

ObičajÖ posipanjaÖ
glavÖ sÖ pepelomÖ kotÖ
znamenjaÖ žalovanjaÖ
inÖ pokore,Ö seÖ jeÖ opra-
vljaloÖ naÖ pepelničnoÖ
sredoÖinÖseÖ jeÖpojaviloÖ
vÖbogoslužjuÖvÖ8.Östole-
tju.Ö PrvaÖ pričevanjaÖ oÖ
blagoslavljanjuÖ pepelaÖ
prihajajoÖizÖ10.Östoletja.Ö
LetaÖ 1091Ö jeÖ papežÖ Ur-
banÖII.ÖuvedelÖtaÖobičajÖ
kotÖ obvezujočÖ zaÖ vsoÖ
Cerkev.Ö VÖ temÖ časuÖ jeÖ
biloÖ pravÖ takoÖ določe-

no,Ö daÖ moraÖ pepel,Ö kiÖ
seÖ gaÖ sipljeÖ naÖ glaveÖ
vernikovÖ bitiÖ narejenÖ
izÖpalm,ÖkiÖ soÖbileÖbla-
goslovljeneÖ naÖ cvetnoÖ
nedeljoÖ prejšnjeÖ leto.Ö
VÖ obdobjuÖ postnegaÖ
časa,Ö kiÖ jeÖ časÖ pokoreÖ
inÖ spreobrnjenja,Ö nasÖ
samÖ JezusÖ vabi,Ö daÖ biÖ
seÖpribližaliÖBoguÖsÖpo-
močjoÖmolitve,Ömilošči-
neÖinÖposta.ÖZÖmašnegaÖ
obredaÖ jeÖ odstranjenaÖ
svečanaÖ himnaÖ »HvalaÖ
BoguÖ naÖ višavah«Ö inÖ
radostnaÖ aklamacijaÖ
»Aleluja«.Ö VÖ obdobjuÖ
postnegaÖ časaÖ seÖ neÖ
udeležujemoÖ zabav.Ö
VÖ poljskihÖ cerkvahÖ jeÖ
običajÖ izpostavljanjaÖ
križa,Ö predÖ katerimÖ seÖ
lahkoÖ poklekneÖ inÖ po-
ljubiÖKristusoveÖrane.Ö

PapežÖ sv.Ö LeonÖ
VelikiÖ jeÖ vÖ eniÖ izmedÖ
svojihÖ postnihÖ homilijÖ
povedal:Ö »KrepostnaÖ
delaÖneÖobstajajoÖbrezÖ
izkušnjeÖ skušnjave;Ö niÖ
vereÖ brezÖ nasprotij,Ö niÖ
borbeÖbrezÖsovražnika,Ö
niÖ zmageÖ brezÖ borbe.Ö
NašeÖ življenjeÖ tečeÖ
medÖ skritimiÖ pastmiÖ
inÖ borbami.Ö ČeÖ seÖ no-
čemoÖ datiÖ prevarati,Ö
moramoÖbitiÖčuječi,ÖčeÖ
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hočemoÖ zmagati,Ö seÖ
moramoÖ boriti.«Ö (39.Ö
govor,Ö 3).Ö PostniÖ časÖ
jeÖzaÖnasÖpriložnostÖzaÖ
zmago,ÖkiÖ seÖuresniču-
jeÖprekoÖspreobrnjenjaÖ
srca,Ö čuječnosti,Ö torejÖ
molitve,ÖdelÖusmiljenjaÖ
doÖ bližnjegaÖ inÖ hro-
mljenjaÖ našegaÖ telesa.Ö
KolikorÖ bomoÖ samiÖ
zavestnoÖ odgovoriliÖ
naÖ toÖvabiloÖkÖborbiÖvÖ
postnemÖ času,Ö tolikoÖ
boÖ taÖ časÖ zaÖ nasÖ kori-
sten.Ö PomembnoÖ biÖ
biloÖ vÖ molitviÖ vprašatiÖ
Jezusa,Ö česaÖ najÖ biÖ seÖ
lotilÖ vÖ postnemÖ časuÖ
vÖ temÖ letu,Ö Ö kajÖbiÖpri-
nesloÖ resničneÖ sadoveÖ
spreobrnjenja.Ö KotÖ
dušniÖpastirÖvabim,ÖdaÖ
seÖ lotiteÖ vsajÖ majhnihÖ
dejanjÖ vÖ okviruÖ moli-
tve,ÖmiloščineÖinÖposta.Ö
ZagotovoÖbodoÖprinesliÖ
sadove.Ö IzÖ vsegaÖ srcaÖ
želimÖ blagoslovaÖ vÖ tejÖ
duhovniÖborbi,ÖpaÖtudiÖ
vsakemuÖizkušnjoÖBož-
jeÖmočiÖ inÖ ljubezniÖpriÖ
premagovanjuÖ vsakr-
šnihÖskušnjav.Ö

Vaš duhovni 
pomočnik 

Rafal Kedzierski

ekumenizem: prispeVek k 
Bolj složnemu čloVeštVu

24.Ö januarjaÖ 2013Ö
jeÖ vÖ JožefoviÖ dvoraniÖ
MedgeneracijskegaÖ
domaÖvÖokviruÖNikola-
jevihÖ srečanjÖ predavalÖ
dr.Ö DragoÖ K.Ö Ocvirk,Ö
profesorÖ naÖ TeološkiÖ
fakultetiÖ vÖ LjubljaniÖ
inÖ predavateljÖ vÖ bogo-
slovjuÖnaÖSalomonovihÖ
otokihÖ vÖ Oceaniji.Ö ObÖ
zaključkuÖ molitveneÖ
osmineÖ zaÖ edinostÖ kri-
stjanovÖ jeÖ spregovorilÖ
oÖekumenizmu.

ČepravÖÖekumeni-
zemÖrazumemoÖkotÖpri-
zadevanjeÖ zaÖ edinostÖ
znotrajÖkrščanskihÖCer-
kva,Ö jeÖdr.ÖOcvirkÖpou-

daril,ÖdaÖgreÖpriÖekume-
nizmuÖ zaÖ dialogÖ medÖ
ljudmiÖvsegaÖsvetaÖ(oi-
kéoÖ vÖ grščiniÖ pomeniÖ
prebivam;ÖoikouménosÖ
paÖvesoljni):ÖnajprejÖzaÖ
dialogÖ medÖ kristjani,Ö
potemÖ zaÖ dialogÖ medÖ
pripadnikiÖ različnihÖ
verstevÖ inÖ končnoÖ zaÖ
dialogÖmedÖljudmiÖbrezÖ
verskeÖ pripadnostiÖ oz.Ö
neÖgledeÖnaÖverskoÖpri-
padnost.Ö

ReligijaÖodgovarjaÖ
naÖtemeljnoÖčlovekovoÖ
vprašanje:Ö kdoÖ sem,Ö
kamÖgrem,ÖodÖkodÖpri-
hajam.Ö ČlovekovemuÖ
življenjuÖ dajeÖ pomenÖ
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inÖvrednostÖterÖgaÖhkra-
tiÖ usmerjaÖ kÖ nečemuÖ
pomembnemu.Ö NaÖ
vprašanjaÖ odÖ kodÖ jeÖ
našeÖživljenjeÖ inÖkajÖ jeÖ
njegovÖ cilj,Ö paÖ religijeÖ
dajejoÖ različneÖ odgo-
vore.

VÖ svetuÖ jeÖ danesÖ
poznanihÖ čezÖ 41Ö 000Ö
verstev.Ö 33%Ö svetov-
negaÖ prebivalstvaÖ jeÖ
kristjanov,Ö kiÖ pripada-
joÖ različnimÖ Cerkvam.Ö
EnotnostiÖinÖpovezano-
stiÖniÖnitiÖznotrajÖkatoli-
škihÖ Cerkva.Ö KatoliškaÖ
CerkevÖ jeÖ razdeljenaÖ
naÖlatinskoÖinÖvzhodneÖ
katoliškeÖ Cerkve,Ö tuÖ
soÖ šeÖ ločeneÖ katoliškeÖ
Cerkve.Ö KljubÖ temu,Ö
daÖ soÖ vseÖ povezaneÖ zÖ
rimskimÖ papežemÖ inÖ
ohranjajoÖ naukÖ vesolj-
neÖkatoliškeÖCerkve,ÖpaÖ
medÖnjimiÖniÖdialoga.

KajÖ jeÖ torejÖ kr-
ščanskaÖidentiteta?ÖKri-
stjanaÖdoločaÖJezusovaÖ
zapoved: »Kakor sem 
vas jaz ljubil, tako se 
tudi vi ljubite med seboj 
(Jn 23,34)!«Ö LjubezenÖ
jeÖ tista,Ö poÖ kateriÖ svetÖ
prepoznaÖkristjana.ÖKajÖ
pomeniÖbitiÖkristjan,ÖneÖ
določajoÖ človeškaÖ me-
rila,Ö temvečÖ Božja:Ö de-

lajteÖ dobroÖ vsem,Ö tudiÖ
tistim,ÖkiÖvasÖsovražijoÖ
(prim.ÖLkÖ6,27-36).

KotÖdoberÖprimerÖ
ekumenizma,Ö kiÖ teme-
ljiÖ naÖ ljubezniÖ doÖ dru-
gegaÖ inÖdrugačnega,Ö jeÖ
dr.Ö OcvirkÖ predstavilÖ
življenjeÖ na,Ö njemuÖ
ljubih,Ö SalomonovihÖ
otokih.ÖDr.ÖOcvirkuÖza-
dnjaÖ letaÖživljenjeÖ tečeÖ
medÖSlovenijoÖ inÖSalo-
monovimiÖotokiÖvÖOce-
aniji,Ö kjerÖ vsakoÖ letoÖ
štiriÖmeseceÖpredavaÖvÖ
bogoslovjuÖ inÖdelujeÖvÖ
tamkajšnjemÖ misijonu,Ö
kiÖgaÖvodijoÖnjegoviÖso-
bratjeÖ lazaristi.Ö VÖ lan-
skemÖ decembruÖ jeÖ iz-
dalÖ knjigoÖ zÖ naslovomÖ
V navzkrižnih svetovih: 
Salomonovi otoki – Slo-
venijaÖ (založbaÖSalve).Ö
VÖnjejÖvečÖavtorjevÖopi-
šeÖsvojeÖdoživetjeÖtuje-
gaÖsveta,ÖkakoÖsoÖseÖmuÖ
prilagajaliÖ inÖ kakoÖ staÖ
taÖtujostÖ inÖdrugačnostÖ
obogatilaÖnjihÖsame.

SalomonoviÖ otokiÖ
imajoÖ dobrihÖ 500Ö 00Ö
prebivalcev,Ö odÖ tegaÖ
jeÖ 99%Ö kristjanov.Ö Naj-
večÖ jihÖ pripadaÖ prote-
stantskiÖ Cerkvi,Ö dobraÖ
tretjinaÖ jeÖanglikancev,Ö
najmanjÖpaÖjeÖkatoliča-

nov.ÖEkumenskiÖdialogÖ
potekaÖ medÖ katoličaniÖ
inÖ anglikanci.Ö Prepro-
stiÖ inÖ revniÖ domačiniÖ
misijonarjeÖsprejemajoÖ
zÖ odprtimiÖ rokamiÖ inÖ
srcem,Ö misijonarjiÖ paÖ
pomagajoÖblažitiÖnjiho-
voÖÖrevščino,ÖprinašajoÖ
jimÖduhovnoÖinÖtelesnoÖ
hrano,Ö odpirajoÖ šole,Ö
zdravstveneÖ ustanoveÖ
…Ö Bogoslovje,Ö kjerÖ po-
učujeÖ dr.Ö Ocvirk,Ö pod-
pirajoÖ tudiÖ slovenskiÖ
dobrotniki.Ö Dr.Ö OcvirkÖ
jeÖ pobudnikÖ Ö akcijeÖ
Apostoli za apostole,Ö
botrstva,Ö kiÖ bogoslov-
cemÖ omogočaÖ šolanje.Ö
TakoÖseÖobÖpomočiÖbo-
trovÖ vÖ SlovenijiÖ naÖ Sa-
lomonovihÖotokihÖšolaÖ
večÖdesetÖbogoslovcev.

Dr.Ö OcvirkÖ jeÖ po-
udaril,Ö daÖ jeÖ deloÖ izÖ
ljubezni,Ö deloÖ zaÖ eku-
menizem.ÖPaÖnajÖgreÖzaÖ
brateÖ inÖ sestreÖ vÖ našiÖ
bližini,ÖaliÖ tisteÖnaÖdru-
gemÖ koncuÖ sveta.Ö InÖ
posebejÖ tiste,Ö kiÖ soÖ odÖ
vsehÖpozabljeni.
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Dialog je pogoj za prežiVetje čloVeštVa

PredavanjeÖ dr.Ö
DragaÖ OcvirkaÖ vÖ Jože-
foviÖ dvoraniÖ 17.Ö janu-
arjaÖ 2013Ö oÖ ekumeniz-
muÖ jeÖ biloÖ takoÖ zaradiÖ
odličnegaÖ predavateljaÖ
kotÖ prikazaneÖ vsebineÖ
vrednoÖ obiskati.Ö TakoÖ
maloÖ vemoÖ oÖ tem,Ö kajÖ
seÖ dogajaÖ domaÖ inÖ poÖ
svetu.Ö EkumenizemÖ jeÖ
gibanjeÖraznihÖ(krščan-
skih)Ö cerkva,Ö daÖ biÖ seÖ
zbližale.Ö OdÖ drugegaÖ
vatikanskegaÖ koncilaÖ
naprejÖ siÖ našaÖ cerkevÖ
močnoÖprizadevaÖvÖtejÖ
smeri.Ö ZaÖ toÖ jeÖ potre-
benÖdialog.ÖMartinÖBu-
berÖ(povzetoÖpoÖJanezÖ
Juhant:ÖČlovek in religi-
ja, TeološkaÖ fakulteta,Ö
UniverzaÖ vÖ Ljubljani,Ö
2012,Ö str.Ö 159)Ö imaÖ di-
alogÖ zaÖ osnovoÖ člove-
kovegaÖ osebnegaÖ inÖ
družbenegaÖ življenja.Ö
IzzivalnoÖ jeÖ spoznanjeÖ
globalizacije,Ö daÖ smoÖ
vsiÖljudjeÖenaÖdružina.

DialogÖ seÖ razode-
vaÖtudiÖkotÖnujniÖpogojÖ
zaÖživljenjeÖ inÖprežive-
tjeÖvsegaÖčloveštvaÖkotÖ
eneÖ družine.Ö PoÖ Gan-
dijuÖ seÖ niÖ trebaÖ spreo-
bračatiÖ izÖeneÖvÖdrugoÖ
vero,Ö ampakÖ najÖ vsakÖ
poglobiÖ svojoÖ inÖ naÖ

svojihÖduhovnihÖ teme-
ljihÖseÖbomoÖlahkoÖsre-
čevaliÖ različnoÖ mislečiÖ
inÖverujoči.Ö

ZaÖ uspešenÖ eku-
menskiÖ medreligijskiÖ
dialogÖ inÖ sožitjeÖ medÖ
državljaniÖ soÖ razčišče-
njaÖ vÖ duhuÖ resniceÖ
inÖ dialogaÖ bistvenegaÖ
pomenaÖ zaÖ uspešnoÖ
družbo.Ö ZatoÖ jeÖ nujnaÖ
tudiÖ kulturnaÖ rešitevÖ
problemaÖ ustreznihÖ
prostorovÖn.Öpr.ÖzaÖmu-
slimaneÖ (Juhant,Ö str.Ö
116).

ČlovekÖ seÖ težkoÖ
vživiÖvÖdrugačnost,Öče-
pravÖgaÖživljenjeÖposta-
vljaÖ predÖ spremembe,Ö
kiÖsoÖdanesÖživljenjskoÖ
nujne.Ö SedanjiÖ človekÖ
seÖ boÖ moralÖ razvitiÖ aliÖ
spreobrnitiÖ …Ö vÖ Ö du-
hovnoÖčloveštvo.ÖSÖtemÖ
razmislekomÖpovezanaÖ
seÖ miÖ zdiÖ (vÖ omenjeniÖ
knjigiÖ J.Ö Juhanta)Ö na-
vedenoÖ razmišljanjeÖ
KatarineÖ Sienske,Ö kiÖ
pravi:Ö »VÖ tvojiÖ naravi,Ö
večniÖBog,Ö spoznavamÖ
svojoÖlastnoÖnaravo.«

NičÖ kajÖ izvirenÖ
nisemÖsÖ temÖpisanjem.Ö
MnogeÖizÖžeÖnapisanihÖ
berilÖ meÖ samoÖ vzpod-

bujajoÖ spoznavatiÖ la-
stnoÖ naravoÖ inÖ silijoÖ kÖ
lastnemuÖ poglobljene-
muÖ razmisleku,Ö kÖ glo-
bljiÖveri,ÖčeÖhočete.

MordaÖ oÖ vsehÖ di-
menzijahÖ človekovihÖ
odnosovÖ tudiÖ naÖ ome-
njenemÖpredavanjuÖdr.Ö
OcvirkaÖ vsegaÖ nismoÖ
slišali.Ö BogatoÖ znanjeÖ
inÖsvetovljanskaÖrazgle-
danostÖpredavateljaÖpaÖ
jeÖ zagotovoÖ odsevaloÖ
izÖ njegovegaÖ sprošče-
negaÖ inÖnazornegaÖpri-
povedovanja.Ö MordaÖ
razlagaÖ pojmaÖ inÖ be-
sedeÖ »ekumenizem«Ö vÖ
predavanjuÖ samemÖ niÖ
prišlaÖdovoljÖdoÖ izrazaÖ
inÖ globljeÖ obravnave,Ö
zagotovoÖpaÖdovolj,ÖdaÖ
jeÖ vsakegaÖ izmedÖ po-
slušalcevÖ izzvalÖ kÖ po-
globljenemuÖ razmisle-
ku,ÖkajÖseÖdanesÖdogajaÖ
naÖnašemÖplanetu.

SamoÖželimÖsiÖlah-
ko,ÖdaÖbiÖtakoÖpredava-
njeÖ našloÖ širšiÖ odmevÖ
inÖ nadaljevanjeÖ razmi-
šljanjÖ naÖ temoÖ »eku-
menskega«Ö dialogaÖ inÖ
sporazumevanjaÖ medÖ
namiÖ inÖ vsemiÖ ljudmiÖ
različnihÖ nazorskihÖ
usmeritev.
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KoÖ semÖ joÖ zagle-
dala,Ö dragoÖ gostjoÖ fe-
bruarskegaÖNikolajeve-
gaÖ večeraÖ (zasneženiÖ
četrtek,Ö21.Ö2.),ÖseÖmiÖjeÖ
miloÖ storilo.Ö PreplaviliÖ
soÖmeÖspominiÖnaÖprvoÖ
srečanjeÖzÖnjo,ÖkiÖjeÖbiloÖ
vÖdvoraniÖSLGÖvÖCelju;Ö
ona:Ö mlada,Ö osupljivoÖ
lepaÖ inÖpolnaÖenergije,Ö
igralka,Ö kiÖ jeÖprišlaÖna-
ravnostÖzÖakademije,ÖoÖ
kateriÖ seÖ jeÖ vÖ CeljuÖ inÖ
širšeÖ velikoÖ govorilo,Ö
sajÖjeÖvelikoÖobetala,ÖinÖ

jaz,ÖenaÖizmedÖdijakinj,Ö
prikovanaÖ naÖ sedež,Ö
zročÖ naÖ oder,Ö polnaÖ
občudovanja.Ö VÖ štirihÖ
letihÖ gimnazijeÖ nisemÖ
zamudilaÖnitiÖeneÖpred-
stave;Ö gledališčeÖ semÖ
imelaÖ radaÖ inÖ vednoÖ
semÖvÖnjemÖiskalaÖnad-
naravno,Ö paÖ gaÖ nisemÖ
našla,Ö mordaÖ semÖ gaÖ
samoÖ odÖ dalečÖ slutilaÖ
pravÖprekoÖnjenihÖvlog,Ö
kiÖ soÖ meÖ vednoÖ čude-
žnoÖ privlačile.Ö TudiÖ
samaÖ igralkaÖ pravi,Ö daÖ

PravÖ smiselnaÖ
inÖ tematskoÖ poveza-
naÖ zÖ našimiÖ začetimiÖ
ekumenskimiÖ prizade-
vanji,Ö seÖ miÖ zdiÖ zatoÖ
napovedÖ februarskegaÖ
pogovoraÖ zÖ gospoÖ Mi-
ladoÖ Kalezić,Ö članiceÖ
pravoslavneÖ skupnostiÖ
vÖ Mariboru,Ö dramskeÖ
igralkeÖ inÖ prejemniceÖ
BorštnikovegaÖ prsta-
na,Ö kiÖ svojimiÖ javnimiÖ
nastopiÖ vsakegaÖ sogo-
vornikaÖ vzpodbudiÖ kÖ
razmišljanjuÖ zÖ beseda-
mi:Ö »ČeÖ živišÖ vÖ Kristu-
soviÖ ljubezni,Ö neÖ vidišÖ
nobeneÖ razlike«.Ö TakoÖ
jeÖ odgovorilaÖ naÖ vpra-
šanje,ÖvÖčemÖjeÖrazlikaÖ
medÖ namiÖ inÖ pravo-
slavnimiÖ(DružinaÖšt.Ö4,Ö
27.ÖjanuarÖ2013).

Pavel Mihevc

milaDa kalezič V logatCu
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vÖ gledališčuÖ niÖ (bilo)Ö
prostoraÖ zaÖ kajÖ prese-
žnega,ÖčeÖže,ÖpotemÖ jeÖ
kakšnaÖ ezoterikaÖ aliÖ
newÖage.

PotemÖmineÖmno-
goÖ let.Ö InÖberemÖlaniÖvÖ
DružiniÖoÖnjej.ÖOÖnjenenÖ
trpljenju,Ö oÖ iskanju,Ö oÖ
kričanjuÖhÖGospodu.ÖOÖ
njenemÖspreobrnjenju,Ö
zaÖ kateregaÖ jeÖ mislila,Ö
daÖ jeÖ samoÖ zanjoÖ inÖ oÖ
njemÖ neÖ boÖ govorila.Ö
InÖ potemÖ joÖ slišimÖ naÖ
radiuÖ Ognjišče.Ö Spre-
govoriÖoÖsvojemÖživlje-
nju,ÖoÖčudežih,ÖkiÖjihÖjeÖ
GospodÖnaredil.ÖVelikaÖ
pričevalka.Ö PaÖ potemÖ
jeseni:Ö dobitnicaÖ naj-
večjegaÖ gledališkegaÖ
priznanja:Ö Borštniko-
vegaÖ prstana.Ö InÖ njenÖ
znamenitiÖ govor,Ö koÖ jeÖ
naÖprvoÖmestoÖpostavi-
laÖBoga,ÖčesarÖsoÖseÖvsiÖ
bližnji,Ö kiÖ soÖ joÖ pozna-
li,Ö najboljÖ bali.Ö Ja,Ö naÖ
odruÖmariborskegaÖgle-
dališča,Ö kjerÖ ustvarjaÖ
sedaj,Ö vÖ neposrednemÖ
televizijskemÖ prenosu,Ö
jeÖ poÖ njejÖ spregovorilÖ
Gospod:Ö naÖ veseljeÖ
enih,Ö naÖ začudenjeÖ
inÖ strahÖ inÖ nelagodjeÖ
drugih.Ö KaterihÖ jeÖ biloÖ
več,Ö seÖ neÖ ve.Ö VeÖ paÖ
ona,Ö daÖ jeÖ »morala«Ö

spregovoritiÖ oÖ Bogu,Ö oÖ
njegoviÖ milosti.Ö http://
www.youtube.com/
watch?v=a-DpSgDYPt0

ZeloÖ meÖ nago-
varjaÖ njenaÖ predanostÖ
Bogu,Ö njenaÖ izročitevÖ
inÖnjenoÖpričevanje.ÖJeÖ
človek,Ö kiÖ seÖ zaveda,Ö
daÖ jeÖbrezÖBogaÖživlje-
njeÖ enaÖ samaÖ tema.Ö
DovoljÖ dolgoÖ seÖ jeÖ po-
tikalaÖ poÖ svetuÖ brezÖ
Njega,Ö popolnomaÖ ne-
zavarovanaÖodÖdemon-
skihÖsil,ÖseÖjeÖvživljalaÖvÖ
razneÖgledališkeÖvloge,Ö
sÖkaterimiÖ seÖ jeÖhotelaÖ
popolnomaÖ poistoveti-
ti,ÖkarÖjeÖzeloÖnevarno,Ö
kotÖ vidiÖ sedajÖ inÖ kotÖ
toÖ vedoÖ menihi,Ö ljudjeÖ
molitveÖinÖmodrosti.

ČudovitoÖ združu-
jeÖ katolištvoÖ inÖ pravo-
slavje:Ö »OÖ temÖ najÖ seÖ
pogovarjajoÖ teologi.Ö
JazÖsemÖvesela,ÖdaÖsemÖ
ženska,Ö »ki naj bo v 
cerkvi tiho,«ÖinÖseÖsÖtemÖ
neÖ obremenjujem,«Ö jeÖ
bilaÖpreprostaÖÖvÖizjavi,Ö
kiÖ jeÖ zaÖmnogeÖženskeÖ
kamenÖ spotike,Ö zanjoÖ
paÖprivilegij.ÖKoÖgledašÖ
stvariÖ vÖ tejÖ luči,Ö jeÖ ži-
vljenjeÖpreprostejše.Ö

NagovorilaÖ meÖ jeÖ
tudiÖ sÖ širinoÖ razmišlja-

njaÖ oÖ svetnikih:Ö vsakÖ
danÖ jeÖ poseben.Ö VsakÖ
danÖ godujeÖ nekajÖ sve-
tnikov,Ö vsakÖ sÖ svojoÖ
zgodbo,Ö kiÖ miÖ lahkoÖ
pomagaÖ živeti,Ö meÖ
usmerja.Ö TudiÖ najboljÖ
preprostaÖmolitevÖsveti 
angel, varuh mojÖjeÖlah-
koÖčudovitaÖpopotnicaÖ
tudiÖ zaÖ neverujoče,Ö aÖ
odprteÖljudi.Ö

HvaležnaÖ semÖ
vsem,Ö kiÖ steÖ pripraviliÖ
taÖobisk,ÖinÖsevedaÖnjej,Ö
daÖ jeÖ prišla,Ö daÖ smoÖ
skupajÖ poživiliÖ ogenj-
čekÖvereÖaliÖgaÖceloÖpri-
žgali.ÖVÖ temÖ tudiÖsamaÖ
vidiÖposlanstvo,ÖkiÖsiÖgaÖ
niÖželela,ÖaÖgaÖjeÖvÖponi-
žnostiÖsprejela.

VÖ današnjiÖ Slo-
veniji,Ö kjerÖ »kultura«Ö
kričiÖ naÖ ulici,Ö nosiÖ ne-
spodobneÖnapiseÖ inÖ jeÖ
deklaÖ nekeÖ izkrivljeneÖ
politike,Ö kjerÖ seÖ oÖ Cer-
kviÖ govoriÖ sÖ predsod-
ki,Ö jeÖ zeloÖ blagodejnoÖ
prepoznavati,Ö daÖ BogÖ
delujeÖtudiÖtukajÖ inÖse-
daj:Ötiho,ÖaÖgoreče.ÖTudiÖ
tam,Ö kjerÖ gaÖ najmanjÖ
pričakujemo.Ö ŠeÖ več:Ö
poÖpričevalcihÖprihaja,Ö
kamorÖ hoče.Ö AndrejÖ
ŽigonÖ bi,Ö čepravÖ smoÖ
vÖpostnemÖčasu,Övzkli-
knil:Ö»Aleluja!«

L. T.
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VerjetnoÖjeÖvÖnašemÖvsak-
danuÖnajvečkratÖuporabljenÖ inÖ
slišanÖstavek:Ö»NimamÖčasa.«ÖInÖ
najbržÖ Ö jeÖ toÖ tudiÖnajvečjaÖ laž,Ö
predvsemÖ lažÖ samemuÖ sebi.Ö
ČasaÖimamoÖvsiÖenako,ÖkakoÖgaÖ
uporabimo,ÖpaÖ jeÖstvarÖodloči-
tve.Ö Menim,Ö daÖ jeÖ največ,Ö karÖ
lahkoÖ drugemuÖ podariš,Ö delÖ
svojegaÖčasa,ÖkerÖkoÖjeÖtrenutekÖ
mimo,ÖgaÖnikakorÖneÖmorešÖvečÖ
dobitiÖnazajÖ...ÖInÖčepravÖseÖkdajÖ
zdi,ÖdaÖ jeÖ toÖpremalo,Ö jeÖ lahkoÖ
zaÖdrugegaÖtoÖvse.Ö

LetošnjiÖ dobrodelniÖ kon-
certÖ župnijskeÖ KaritasÖ DolenjiÖ
LogatecÖ jeÖ pričaralÖ šeÖ enÖ ne-
pozabenÖvečerÖglasbeÖinÖplesa.Ö
PravÖvsakÖnastopajočiÖjeÖpustilÖ
sledÖinÖdodalÖdelčekÖčarovnije.Ö
PrisluhniliÖ smoÖ simfoničnemuÖ
orkestruÖCantabileÖzÖgosti,ÖpodÖ
vodstvomÖ vednoÖ odličnegaÖ
MarjanaÖ Grdadolnika,Ö barito-

Vsaj malo sonCa
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nistuÖ LucasuÖ SomozaÖ
Ostercu,Ö združenemuÖ
mladinskemuÖ pevske-
muÖ zboruÖ KUDÖ Adora-
musÖ inÖ OŠÖ 8Ö talcevÖ Lo-
gatecÖpodÖvodstvomÖšeÖ
eneÖ odličneÖ glasbeniceÖ
EstereÖ Stojko,Ö skupiniÖ
FolkÖidoli,ÖfolklorniÖsku-
piniÖKTDÖizÖHotedršice,Ö
kitaristuÖ MariuÖ Kurtja-
ku,Ö zaÖ smehÖ paÖ soÖ po-
skrbeliÖskupinaÖNazaretÖ
podÖ mentorstvomÖ KatiÖ
DolencÖinÖlogaškiÖskavti.Ö

PrireditevÖ jeÖ profesio-
nalnoÖ povezovalaÖ Mar-
janaÖ DebevecÖ zÖ radiaÖ
Ognjišče.

Ö Ja,Ö šeÖ soÖ dobriÖ
ljudje.Ö VelikoÖ jihÖ jeÖ inÖ
BoguÖhvalaÖzanje.ÖPred-
vsemÖ velikaÖ zahvalaÖ
tistimÖ sodelavkamÖ inÖ
sodelavcemÖ Karitas,Ö kiÖ
nisoÖnikoliÖvÖospredju,ÖaÖ
biÖ brezÖ njihovegaÖ časa,Ö
prijazneÖbesedeÖinÖčutaÖ
zaÖ sočlovekaÖ marsikdoÖ
ostalÖprikrajšanÖzaÖnovoÖ

upanje.Ö TudiÖ vÖ nedeljoÖ
jeÖbiloÖvelikoÖdelaÖnare-
jenegaÖ vÖ ozadjuÖ vsegaÖ
dogajanja.ÖInÖzaÖvašÖčas,Ö
dobroÖ voljo,Ö veseljeÖ inÖ
zaÖvašeÖsrce,ÖkiÖvidi,ÖnajÖ
vamÖ BogÖ povrne.Ö NajÖ
vasÖ spremljaÖ miselÖ Ma-
tereÖTereze:

»NiÖpotrebnoÖdelatiÖ
velikihÖstvari.ÖPomemb-
nejeÖ jeÖ delatiÖ majhneÖ
stvariÖzÖvelikoÖljubezni.«

Nataša Pejič

Fo
to

: M
ar

ja
n 

Ve
rč
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z 28. seje žps

maše.Ö

2. POKLICA-
NOST IN POSLAN-
STVO: potrebnoÖ jeÖ
prebuditiÖ kulturoÖ po-
klicanostiÖ inÖ prenovitiÖ
vzgojoÖ zaÖ temeljnoÖ inÖ
osebnoÖ poklicanostÖ
vsakega,Ö kiÖ jeÖ krščenÖ
inÖ birman.Ö HudaÖ krizaÖ
duhovnihÖ poklicevÖ
odpiraÖmožnost,ÖdaÖod-
krijemoÖ bogastvoÖ raz-
ličnihÖslužbÖinÖkarizem.Ö
VÖžupnijiÖmoramoÖdatiÖ
enakÖ poudarekÖ vsemÖ
službam.Ö

3. ŽIVA OBČE-
STVA:  neÖgreÖzaÖžupni-
joÖ kotÖ celoto,Ö ampakÖ
zaÖ manjšeÖ skupnostiÖ
znotrajÖžupnije,ÖvÖkate-
rihÖlahkoÖboljÖneposre-
dnoÖrazvijamoÖbratskoÖ
ljubezen,Ö vÖ njihÖ lahkoÖ
ustvarjalnoÖ sodeluje-
moÖinÖosebnoÖrastemo.Ö
PomembnoÖ je,Ö daÖ seÖ
teÖ manjšeÖ skupineÖ neÖ
zapirajoÖ predÖ drugimi,Ö
daÖ obstajaÖ mreža,Ö kiÖ
teÖ skupineÖ povezujeÖ
inÖ imaÖ vsakaÖ skupinaÖ
predstavnikaÖvÖŽPS.

NaÖ sejiÖ jeÖ biloÖ
izpostavljenoÖ branjeÖ
BožjeÖbesede.ÖKljubÖiz-
obraževanjuÖ zaÖ bralceÖ
BožjeÖ besedeÖ inÖ jasnoÖ

napisanimÖ pravilom,Ö
bralciÖ neÖ nastopajoÖ
enotno.ÖZatoÖjeÖbilÖdanÖ
predlog,ÖdaÖbiÖizobraže-
vanjeÖ zaÖ bralceÖ BožjeÖ
besedeÖponovili.ÖPisnaÖ
priporočilaÖbralcemÖsoÖ
objavljenaÖ naÖ spletniÖ
straniÖ župnijeÖ (vÖ me-
nujuÖ SkupineÖ naÖ vrhuÖ
strani)Ö inÖ vÖ FarnemÖ
listu,Ö izobraževanjeÖ zaÖ
bralceÖ paÖ biÖ pripraviliÖ
vÖnaslednjemÖletu.

G.ÖžupnikÖjeÖpove-
dal,Ö daÖ vÖ marcuÖ krstaÖ
neÖbo,ÖsajÖkrstnaÖnede-
ljaÖprideÖnaÖcvetnoÖne-
deljo.Ö PovedalÖ jeÖ tudi,Ö
daÖ žeÖ daljÖ časaÖ razmi-
šlja,ÖdaÖkrstÖneÖbilÖvsakÖ
mesec,ÖampakÖleÖnekaj-
kratÖ naÖ letoÖ zÖ bogatimÖ
krstnimÖ bogoslužjem.Ö
TakoÖ biÖ tudiÖ pripravaÖ
naÖ krst,Ö kiÖ seÖ muÖ zdiÖ
zeloÖ pomembna,Ö traja-
laÖdljeÖ časa.ÖČlaniÖŽPSÖ
smoÖ taÖpredlogÖpodpr-
li.

DanÖjeÖbilÖpredlog,Ö
daÖ biÖ tudiÖ vÖ postnemÖ
časuÖ imeliÖ molitvenoÖ
uroÖpredÖNajsvetejšim.Ö
PodÖgeslomÖZA OSEB-
NO SPREOBRNJENJEÖ
bomoÖ predÖ Najsvetej-
šimÖ moliliÖ vsakÖ petekÖ
poÖsvetiÖmaši.ÖVabljeni!Ö

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
jeÖ g.Ö župnikÖ članeÖ po-
zval,Ö najÖ razmišljamoÖ
oÖ pripraviÖ misijonaÖ vÖ
našiÖ župniji.Ö MisijonÖ
(duhovnaÖobnova)ÖnajÖ
biÖ bilÖ vÖ župnijiÖ vsakihÖ
10Ö let,Ö priÖ nasÖ jeÖ bilÖ
nazadnjeÖ letaÖ 2003.Ö G.Ö
župnikÖ jeÖ povedal,Ö daÖ
duhovnikiÖ ugotavljajo,Ö
daÖ jeÖ klasičniÖ misijonÖ
preživel,Ö sajÖ dosežeÖ
leÖ tiste,Ö kiÖ sodelujejoÖ
vÖ različnihÖ službahÖ inÖ
skupinahÖvÖžupniji.ÖNa-
menÖmisijonaÖpaÖje,ÖdaÖ
dosežeÖ obrobne.Ö Mo-
žnostÖnoveÖevangeliza-
cijeÖ predstavljajoÖ pravÖ
obrobniÖ kristjani.Ö G.Ö
župnikÖjeÖpredlagal,ÖdaÖ
seÖvÖtemÖletuÖvÖvsehÖžu-
pnijskihÖskupinahÖmoliÖ
zaÖuspehÖmisijona.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ petoÖ
temoÖizÖGradivaÖzaÖžu-
pnijskeÖpastoralneÖsve-
teÖLeto vereÖzÖnaslovomÖ
Pastoralni izzivi.Ö TehÖ
izzivovÖjeÖpet,Öobravna-
valiÖsmoÖprveÖtri:Ö

1. K IZVIROM:Ö
namestoÖ pozunanjeneÖ
pripadnostiÖ seÖ bomoÖ
vrniliÖkÖizvirom:ÖkÖBožjiÖ
besedi,Ö osebniÖ molitviÖ
inÖ obhajanjuÖ zakra-
mentov,Ö zlastiÖ sveteÖ
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖŽupnijaÖDolnjiÖLogatecÖ
vabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

BOLJ PREPROSTE IZBIRE: 
KOLIKO JE ZAME DOVOLJ?

Z Alešem Čerinom se bomo srečali 
v četrtek, 21. marca 2013 ob 19. uri

v jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Na praktično vseh področjih življenja bi lahko opazili 
naravnanosti, ki jih je leta 1955 vizionarsko začrtal ameriški 
ekonomist Lebow: »Naše strahotno produktivno gospodarstvo 

zahteva, da spremenimo potrošnjo v način življenja, da 
preoblikujemo nakupovanje in uporabo dobrin v ritual, da iščemo 

duhovno zadovoljitev in zadovoljitev našega ega v potrošnji.«

»živeti moramo preprosto, da bi drugi 
lahko – preprosto živeli.«

Povabite tudi znance in prijatelje!

Aleš Čerin, 
mož, oče, dedek, skavt, podjetnik, bloger, iskalec preprostejših izbir, pre-
davatelj, znan po uspešno izpeljani akciji »1 EVRO NA DAN«. Na pre-
davanju bo govoril o praktičnih vsakodnevnih rešitvah, ki so prijazne 
okolju, poznale pa se bodo tudi našim denarnicam.

Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar, s katerim boste poma-
gali misijonarju Pedru Opeki pri projektu »Obrok riža na dan – vsak dan«.
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1.marec –Ö prviÖ petek,Ö obiskÖ
bolnikov;Ö postniÖ dan,Ö obÖ 17.30Ö
KRIŽEVÖPOT,ÖpoÖsv.ÖmašiÖčašče-
njeÖNajsvetejšegaÖinÖmolitevÖzaÖ
poglobitevÖ osebneÖ vereÖ inÖ zaÖ
spreobrnjenje;

2. marecÖ–ÖodÖ16.–18.ÖureÖčaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspovedovanje;

3. marecÖ–Ö3.ÖPOSTNAÖNEDE-
LJA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ
14.ÖuriÖKRIŽEVÖPOT;ÖobÖ20.ÖuriÖ
srečanjeÖ1.ÖzakonskeÖskupine;

4. marec –ÖpoÖsv.ÖmašiÖsrečanjeÖ
KARITAS,ÖobÖ20.ÖuriÖKATEHETI;

5. marecÖ–ÖobÖ18.ÖuriÖsv.Ömaša,Ö
poÖsv.ÖmašiÖsrečanjeÖvoditeljevÖ
birmanskihÖskupin;

8. marecÖ–ÖpostniÖdan,ÖobÖ17.30Ö
uriÖKRIŽEVÖPOT,ÖpoÖsv.ÖmašiÖča-
ščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖÖmolitevÖ
zaÖ poglobitevÖ osebneÖ vereÖ inÖ
spreobrnjenje,ÖobÖ18.ÖuriÖzačetekÖ
sÖsv.Ömašo,ÖnatoÖÖsrečanjeÖsÖstaršiÖ
veroučencevÖvÖJožefoviÖdvorani;

9. marecÖ–ÖodÖ16.–18.ÖureÖčaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspovedovanje;

10. marec – 4. POSTNA NEDE-
LJAÖsv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10Öuri;ÖobÖ
14.ÖuriÖKRIŽEVÖPOTÖ–ÖÖpripraviÖ
1.ÖzakonskaÖskupina,ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖ2.ÖzakonskeÖskupine;Ö

11. marecÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖsreča-
njeÖŽPS;

12. marecÖ –Ö obÖ 18.Ö uriÖ sv.Ö
maša,ÖnatoÖsrečanjeÖ–Ökatehe-
zaÖzaÖbirmanceÖinÖstarše;

15. marec –Öpetek,ÖpostniÖdan,Ö
obÖ17.30Ösv.ÖkriževÖpot,ÖpoÖsv.Ö
mašiÖ čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖÖ
inÖmolitevÖzaÖpoglobitevÖoseb-
neÖvereÖinÖspreobrnjenja;

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

17. marec – 5. POSTNA 
NEDELJA, sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖsv.ÖKRIŽEVÖÖ
POTÖ –Ö pripravitaÖ gaÖ 2.Ö inÖ 3.Ö
zakonskaÖskupina,ÖobÖ19.ÖuriÖ
3.ÖzakonskaÖskupina;Ö

18. marec –ÖobÖ20.ÖuriÖpripravaÖ
naÖsv.Ökrst;ÖobredÖsv.ÖkrstaÖboÖ
odslejÖštirikratÖnaÖleto,ÖpripraveÖ
predÖkrstomÖpaÖbodoÖtrikrat;

19. marec – SV. JOŽEF,Ö sv.Ö
mašeÖobÖ10.ÖinÖ18.Öuri,ÖpoÖsv.Ö
mašiÖ boÖ vÖ JožefoviÖ dvoraniÖÖ
filmÖABRAHAM,Ö2.Ödel;

21. marecÖ –Ö predavanjeÖ zaÖ
odrasleÖ vÖ JožefoviÖ dvoraniÖ
(ALEŠÖ ČERIN,Ö »KolikoÖ jeÖ
zameÖdovolj?);Ö

22. marec –ÖpostniÖdan,ÖobÖ
17.30Ö KRIŽEVÖ POT,Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖ inÖ molitevÖ zaÖ poglobitevÖ
osebneÖvere;

23. marec – sv. maša ob 10. uri – 
GOSPODOVO OZNANENJE,ÖobÖ
14.ÖuriÖSPOKORNOÖBOGOSLUŽJEÖ
inÖ spovedovanjeÖpredÖvelikoÖno-
čjo,Ö spovedovaloÖ boÖ večÖ spove-
dnikov;

24. marec – 6. POSTNA NEDE-
LJA – CVETNA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ
10.Öuri;ÖpredÖsv.ÖmašoÖobÖ10.ÖuriÖboÖ
blagoslovÖzelenjaÖinÖbutar,ÖobÖ14.Ö
uriÖsv.ÖKRIŽEVÖPOT,ÖpripravitaÖgaÖ
4ÖinÖ5.ÖzakonskaÖskupina,ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖ4.ÖzakonskeÖskupine;

25. marec – GOSPODOVO 
OZNANJENJE,ÖliturgičnoÖprazno-
vanjeÖboÖ23.Ö3.Ö2013;

28. marec – VELIKI ČETRTEK, po-
stavitev sv. evharistije, umivanje nog 
in molitev z Jezusom na Oljski gori,Ö
obÖ18.Öuri,ÖpriÖtejÖsv.ÖmašiÖseÖbodoÖ
predstaviliÖletošnjiÖprvoobhajanci;

29. marec – VELIKI PETEK,ÖstrogiÖ
post;ÖobÖ15.ÖuriÖsv.ÖKRIŽEVÖPOT,ÖobÖ
18.ÖuriÖobred  velikega petka – pa-
sijon, čaščenje križa in obhajilo: po 
obredu prenos Jezusa v Božji grob;

30. marec – VELIKA SOBOTA,Ö
obÖ 6.Ö uriÖ blagoslovÖ ognja,Ö obÖ 8.Ö
uriÖmolitevÖpredÖBožjimÖgrobom,Ö
obÖ14.ÖuriÖblagoslovÖvelikonočnihÖ
jedilÖ(NAÖČEVICI),ÖobÖ15.ÖinÖ16.ÖuriÖ
vÖ župnijskiÖ cerkvi,Ö obredÖ velikeÖ
soboteÖobÖ19.Öuri;

Ö31. marec – VELIKA NOČÖ–ÖPra-
znik Gospodovega vstajenja, naš 
največji praznik; obÖ6,30.ÖuriÖvsta-
jenjeÖinÖprocesija,ÖdrugaÖsv.ÖmašaÖ
obÖ10.Öuri;ÖpriÖobehÖsv.ÖmašahÖboÖ
OFER,ÖobÖ14.ÖuriÖvečerniceÖ–ÖpeteÖ
litanijeÖMatereÖBožje.

koleDar
mareC
2013


