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ÖÖ VELIKA NOČ

ÖÖ FRANČIŠEK

ÖÖ ČERIN

ÖÖ KOMENTAR

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 33, št. 04
APRIL 2013

VelikaÖnočÖ jeÖpra-
znikÖJezusovegaÖ inÖna-
šegaÖvstajenja.ÖApostolÖ
PavelÖ jeÖ imelÖ izkustvoÖ
vstalegaÖ ZveličarjaÖ
predÖ Damaskom,Ö zatoÖ
jeÖ odločnoÖ zatrjeval:Ö
»ČeÖpaÖKristusÖniÖvstal,Ö
potemÖ jeÖ praznaÖ tudiÖ
našeÖ oznanilo,Ö praznaÖ
tudiÖ vašaÖ veraÖ (1KorÖ
15,14).

SamoÖ zato,Ö kerÖ
jeÖ JezusÖ zaresÖ vstalÖ inÖ
soÖgaÖučenciÖpoÖhudihÖ
dvomihÖ inÖzmedenostiÖ
večkratÖ doživeliÖ kotÖ
tistega,Ö kiÖ jeÖ vstalÖ inÖ
živi,Ö soÖ poÖ delovanjuÖ

VELIKONOČNO VOŠČILO 2013!

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

Sv.Ö DuhaÖ začeliÖ verovatiÖ
vanjÖ inÖ zbraliÖ pogum,Ö
daÖ soÖ toÖ veroÖ oznanjaliÖ
inÖzanjoÖumirali.ÖOnÖimaÖ
zadnjoÖbesedo.ÖOnÖjeÖod-
valilÖkamen,ÖkiÖjeÖzapiralÖ
grob,Ö koÖ jeÖ odvalilÖ tudiÖ
vseÖdrugeÖkamneÖzla,Ö kiÖ
nasÖ pritiskajoÖ kÖ tlomÖ inÖ
zapirajoÖ vÖ vsakovrstnoÖ
sužnost.

KristjaniÖsmoÖpokli-
cani,ÖdaÖzaÖtoÖveroÖpriču-
jemoÖneÖgledeÖnaÖugodneÖ
aliÖ neugodneÖ okoliščineÖ
življenja.

VsemÖčlanomÖnaše-
gaÖ župnijskegaÖ občestvaÖ
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terÖvsemÖljudemÖdobreÖ
voljeÖ želim,Ö daÖ biÖ tudiÖ
letosÖ–ÖneÖgledeÖnaÖvseÖ
hudo,ÖkiÖgaÖdoživljamoÖ
–Ö bilaÖ velikaÖ nočÖ našÖ
srečenÖ inÖ veselÖ najve-
čjiÖpraznik.

PosebnoÖ globokoÖ
velikonočnoÖ upanjeÖ inÖ
močnoÖ tolažboÖ želimÖ
vsem,ÖkiÖdoživljateÖpre-
izkušnjeÖinÖnesreče,Öiz-
gubeÖinÖstiske.ÖNajÖvasÖ
vstaliÖ GospodÖ JezusÖ
napolniÖzÖmiromÖinÖpo-
gumom.

BlagoslovljeneÖ inÖ
vedreÖvelikonočneÖpra-
znike!

Vaš župnik Janez 
in duhovni 

pomočnik Rafael.

SVETI OČE FRANČIŠEK – MOŽ SVETEGA DUHA

obÖ svojiÖ posvetitviÖ vÖ
škofaÖ letaÖ 1992:Ö Mise-
rando atque eligendo 
(približenÖ prevodÖ
»usmiljenjaÖ potreben,Ö
vendarÖizbran«).ÖMotoÖ
jeÖ vzetÖ izÖ eneÖ izmedÖ
homilijÖ sv.Ö BedeÖ Ča-
stitljivegaÖnaÖEvangelijÖ
poÖ Mateju:Ö »Jezus je 
zagledal pri mitnici 
sedečega moža, Ma-
teja po imenu, in mu 
rekel: Hodi za menoj! 
VidelÖ gaÖ niÖ tolikoÖ sÖ
telesnimiÖ očmi,Ö kotÖ zÖ
usmiljenjemÖ vÖ svojiÖ
notranjosti.Ö ZagledalÖ
jeÖ pobiralcaÖ davkovÖ

VÖ tehÖ dnehÖ nasÖ
jeÖ verskiÖ inÖ drugiÖ tiskÖ
karÖdobroÖinformiralÖoÖ
našemÖ novemÖ svetemÖ
očetu.ÖTuÖpaÖjeÖšeÖnekajÖ
dodatnihÖ »podatkov«,Ö
kiÖšeÖdrugačeÖizrisujejoÖ
njegovoÖveličino.Ö

ŠtevilniÖ duhovni-
kiÖ inÖ poznavalciÖ opo-
zarjajo,ÖdaÖvelikoÖpoveÖ
žeÖ moto,Ö kiÖ siÖ gaÖ jeÖ
Jorge Mario Bergoglio 
–Ö izgovoriÖ se:Ö HórheÖ
MárjoÖ Bergógljo,Ö ital.Ö
izgovarjavaÖ priimkaÖ jeÖ
Bergóljo,Ö imeÖ JorgeÖ jeÖ
poÖnašeÖ»Jurij«Ö–ÖizbralÖ
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salÖ skupajÖ zÖ uglednimÖ
rabinomÖ AbrahamomÖ
Skorko.Ö VÖ njejÖ skupajÖ
zÖ njimÖ odgovarjaÖ naÖ
različnaÖ vprašanjaÖ oÖ
BoguÖ inÖ oÖ moralnihÖ
vprašanjih,Ö paÖ tudiÖ oÖ
sodobnemÖ ateizmuÖ inÖ
kapitalizmu.Ö ZaÖ Bergo-
gliaÖjeÖizjemnoÖpomem-
benÖ dialog,Ö zatoÖ vÖ tejÖ
knjigiÖpravi:Ö »DialogÖseÖ
porajaÖ izÖ spoštovanjaÖ

doÖdrugeÖosebe,ÖizÖpre-
pričanja,ÖdaÖdrugiÖhočeÖ
povedatiÖ nekajÖ dobre-
ga.ÖPredpostavlja,ÖdaÖjeÖ
vÖsrcuÖprostorÖzaÖnjego-
voÖ stališče,Ö mnenjeÖ inÖ
predlog.ÖDialogÖvzbujaÖ
prisrčenÖ sprejem,Ö neÖ
vnaprejšnjoÖ obsodbo.Ö
DaÖ biÖ seÖ lahkoÖ pogo-
varjali,Ö jeÖ nujnoÖ trebaÖ
znatiÖzmanjšatiÖobram-
bo,ÖodpretiÖvrataÖsvojeÖ

inÖ seÖ gaÖ usmililÖ terÖ gaÖ
izbralÖ zaÖ apostola.Ö De-
jalÖmuÖ je:ÖHodi za me-
noj«ÖÖ(izÖBrevirja,ÖdrugoÖ
beriloÖ naÖ praznikÖ sv.Ö
Mateja,Ö21.Öseptember).Ö
ŽeÖ obÖ FrančiškovemÖ
prvemÖ javnemÖ delo-
vanjuÖ jeÖ biloÖ nemogo-
čeÖ spregledati,Ö kakoÖ
skromen,Ö preprostÖ inÖ
poniženÖ jeÖ terÖ kakoÖ
pretanjenÖ čutÖ zaÖ druž-
benoÖ pravičnostÖ ima,Ö
nekolikoÖ manjÖ paÖ jeÖ
biloÖ zaslediti,Ö daÖ jeÖ
tudiÖvelikÖintelektualecÖ
(karÖ zaÖ nekoga,Ö kiÖ jeÖ
članÖ jezuitskegaÖ reda,Ö
nikakorÖneÖpreseneča),Ö
kiÖ imaÖ vÖ mezincuÖ vsoÖ
klasičnoÖ filozofijoÖ inÖ
teologijo.Ö NjegovÖ naj-
ljubšiÖpesnikÖ jeÖnaÖpri-
merÖ FriedrichÖ Hölder-
lin,ÖkiÖveljaÖzaÖnajtežjeÖ
razumljivegaÖ pesnikaÖ
evropskeÖ književnosti.Ö
PravÖ izÖ njegoveÖ inte-
lektualneÖ inÖ duhovneÖ
usmerjenostiÖ paÖ jeÖ
mogočeÖ tudiÖ zaslutiti,Ö
kakšenÖboÖnjegovÖpon-
tifikat.Ö VÖ temÖ oziruÖ jeÖ
trebaÖ opozoritiÖ naÖ nje-
govoÖ zadnjoÖ knjigoÖ »VÖ
nebesihÖ inÖ naÖ zemlji«Ö
(Sobre el cielo y la tier-
ra,ÖBuenosÖAiresÖ2010),Ö
kiÖjoÖje,Özanimivo,Önapi-
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hišeÖinÖizžarevatiÖčlove-
škoÖtoplino.«ÖJudovskaÖ
skupnostÖ poÖ svetuÖ
FrančiškaÖdobroÖpoznaÖ
inÖ seÖ jeÖ njegoveÖ izvo-
litveÖ zeloÖ razveselila.Ö
PričakovatiÖje,ÖdaÖbodoÖ
odnosiÖ medÖ katoliškoÖ
CerkvijoÖinÖJudiÖposta-
liÖ šeÖ velikoÖ tesnejšiÖ inÖ
prisrčnejši.Ö ŽeÖ JanezÖ
PavelÖII.ÖjeÖvÖtemÖoziruÖ
naredilÖ veliko.Ö Opra-
vičilÖ seÖ jimÖ jeÖ zaÖ vseÖ
zlo,ÖkiÖjimÖgaÖjeÖCerkevÖ
naredilaÖvÖzgodoviniÖinÖ
jihÖ imenovalÖ zaÖ našeÖ
starejšeÖbrate.Ö

NaÖ drugiÖ straniÖ
jeÖ BergoglioÖ znanÖ tudiÖ
poÖ svojiÖ ljubezniÖ doÖ
pravoslavneÖ Cerkve,Ö
našihÖ vzhodnihÖ bra-
tovÖvÖKristusu.ÖMendaÖ

dobroÖ poznaÖ bizantin-
skiÖobrednik,ÖsajÖ jeÖbilÖ
nekdajÖ vÖ tesnihÖ stikihÖ
zÖ nekaterimiÖ ukrajin-
skimiÖ grkokatoliki.Ö PaÖ
tudiÖ samoÖ dejstvo,Ö daÖ
jeÖnaÖnjegoviÖposvetitviÖ
prisostvovalÖ patriarhÖ
BartolomejÖ (Jernej)Ö I.Ö
CarigrajskiÖ zeloÖ velikoÖ
pove.Ö PrvičÖ poÖ letuÖ
1054,Ö koÖ jeÖ prišloÖ doÖ
razdoraÖ medÖ zahodnoÖ
inÖ vzhodnoÖ Cerkvijo,Ö
seÖ jeÖzgodilo,ÖdaÖ jeÖbilÖ
kakÖ pravoslavniÖ patri-
arhÖnavzočÖobÖposveti-
tviÖrimskegaÖškofa.

FrančišekÖ jeÖ mož,Ö
kiÖ jeÖ naklonjenÖ spre-
membam.Ö ŽeÖ kotÖ kar-
dinalÖ jeÖ opozarjalÖ naÖ
nevarnoÖ »novo«Ö kleri-

kalizacijoÖ vÖ katoliškiÖ
Cerkvi,Ö nadÖ težnjoÖ poÖ
statičniÖ inÖ okosteneliÖ
Cerkvi,ÖvÖkateriÖseÖvseÖ
vrtiÖ okoliÖ »klera«,Ö »hi-
erarhije«.Ö VÖ nekemÖ in-
tervjujuÖ izÖ letaÖ 2007Ö jeÖ
izjavil:Ö»ZgodnjiÖteologiÖ
soÖgovorili,ÖdaÖ jeÖdušaÖ
nekakÖčolničÖzÖjadrom,Ö
SvetiÖ DuhÖ paÖ jeÖ veter,Ö
kiÖvejeÖvÖ jadroÖ inÖ takoÖ
čolnÖ pomikaÖ naprej.Ö
SunkiÖ vetraÖ soÖ torejÖ
daroviÖDuha.ÖBrezÖnje-
goveÖmoči,ÖbrezÖnjego-
veÖ milostiÖ neÖ moremoÖ
naprej.ÖSvetiÖDuhÖnamÖ
dajeÖ vstopitiÖ vÖ BožjoÖ
skrivnostÖinÖnasÖsÖtem,Ö
koÖnasÖspravljaÖvÖevan-
gelizacijo,Ö rešujeÖ odÖ
nevarnostiÖ gnostičneÖ
CerkveÖ inÖodÖnevarno-
stiÖ Cerkve,Ö kiÖ biÖ bilaÖ
samaÖ sebiÖnamen.Ö […]Ö
KlerikalizacijaÖ jeÖ pro-
blem.Ö DuhovnikiÖ kleri-
kalizirajoÖ laikeÖ inÖ laikiÖ
prosijo,ÖdaÖbiÖbiliÖkleri-
kalizirani.ÖVÖresniciÖgreÖ
zaÖgrešnoÖrazmerje.«Ö

KakorÖ koliÖ že,Ö
gotovoÖ bomoÖ vÖ pon-
tifikatuÖ svetegaÖ očetaÖ
FrančiškaÖ pričaÖ veli-
kimÖrečem.Ö

Alen Širca
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DObER pOTROŠNIK MORA bITI NEzADOVOLjEN

TretjiÖ četrtekÖ vÖ
marcuÖ smoÖ vÖ okviruÖ
NikolajevihÖ srečanjÖ vÖ
LogatcuÖ gostiliÖ nad-
vseÖ zanimivegaÖ gosta,Ö
kiÖ jeÖ sÖ svojimÖ večÖ kotÖ
dvournimÖ razgibanimÖ
predavanjemÖ priso-
tnimÖ odpiralÖ očiÖ gledeÖ
sodobnegaÖ nakupova-
nja.Ö AlešÖ Čerin,Ö mno-
gimÖ znanÖ poÖ akcijiÖ »1 
evro na dan«,ÖjeÖnaÖprviÖ
prosojniciÖsvojegaÖpre-
davanjaÖ»Bolj preproste 
izbire: koliko je zame 
dovolj«Ö postavilÖ foto-
grafijiÖpoticeÖinÖstaregaÖ
»fička«,ÖkiÖvÖnasÖizzove-
taÖnostalgijoÖpoÖstarih,Ö
dobrihÖ časih.Ö AÖ dalečÖ
odÖ tega,Ö daÖ biÖ sÖ temÖ
predavateljÖ želelÖ obu-
jatiÖ spomineÖ naÖ prete-
klost,Ö ampakÖ jeÖželelÖ sÖ
predavanjemÖ postavitiÖ
ogledaloÖ našemuÖ tre-
nutnemuÖ dojemanjuÖ
materialnihÖdobrin.

ZakajÖgostu,ÖkiÖpri-
deÖ naÖ obisk,Ö neÖ ponu-
dimoÖkompotaÖaliÖvodeÖ
izÖpipe,ÖzakajÖneÖzašije-
moÖ večÖ nogavicÖ inÖ neÖ
zakrpamoÖ obrabljenihÖ
superg?Ö RajeÖ ponudi-
moÖ »plastificiran«Ö sok,Ö
kupimoÖnoveÖnogaviceÖ
inÖmaloÖrabljeneÖsuper-

geÖzavržemo.ÖPaÖniÖbiloÖ
vednoÖtako.ÖVÖzgoljÖne-
kajÖ zadnjihÖ desetletjihÖ
smoÖ postaliÖ družbaÖ
»stranÖ metanja«.Ö Vzo-
rec,Ö daÖ seÖ popravljatiÖ
pačÖ neÖ splača,Ö seÖ jeÖ
podzavestnoÖ vrinilÖ
tudiÖ vÖ našeÖ medoseb-
neÖ odnose,Ö kiÖ jihÖ takoÖ
kotÖ dobrineÖ velikokratÖ
enostavnoÖ odvržemo.Ö
PredavateljÖ jeÖnazornoÖ
prikazalÖ dveÖ skrajno-
sti:Ö njegovÖ stariÖ očeÖ siÖ
jeÖ prvoÖ oblekoÖ kupilÖ
zaÖ svojoÖ poroko,Ö no-
silÖ joÖ jeÖ celoÖ življenjeÖ
zaÖkÖmašiÖ inÖnaÖkoncuÖ
šeÖ vÖ krsti.Ö EnaÖ oblekaÖ
zaÖ enoÖ oseboÖ zaÖ celoÖ
življenjeÖ –Ö danesÖ paÖ
namÖ modnaÖ industrijaÖ
najmanjÖ dvakratÖ naÖ
letoÖ zamenjaÖ modneÖ
zapovedi.

ZačetkeÖ sodob-
negaÖ potrošništvaÖ za-
sledimoÖ vÖ manifestuÖ
ameriškegaÖ ekonomi-
staÖ ViktorjaÖ LebowaÖ
izÖ letaÖ1955,ÖvÖkateremÖ
jeÖ opredelilÖ potrošni-
štvoÖ kotÖ idealenÖ načinÖ
življenja,ÖkiÖboÖosnovaÖ
zaÖdružbenoÖsprejetostÖ
inÖ boÖ hkratiÖ zadovo-
ljilÖ duhovneÖ potrebeÖ
posameznika.Ö InÖ res,Ö

kapitalizmuÖ jeÖ uspeloÖ
spremenitiÖ nakupo-
vanjeÖ vÖ praviÖ pravcatiÖ
obredÖ (ritual).Ö NiÖ ču-
dno,ÖdaÖ soÖ zatoÖdanesÖ
cerkvenaÖ svetiščaÖ
prazna,Ö nakupovalnaÖ
svetiščaÖ paÖ polnaÖ (inÖ
toÖ neÖ samoÖ medÖ te-
dnom).Ö RedkokdajÖ seÖ
vprašamo,ÖkdajÖimamoÖ
dovoljÖ inÖkajÖ jeÖodveč-
noÖ vÖ našemÖ življenju.Ö
EkstremniÖ potrošniškiÖ
miselnostiÖ smoÖ podle-
gli,ÖkerÖneÖrazmišljamoÖ
večÖ kritično,Ö ampakÖ
nasÖ reklameÖ terÖ izlož-
beÖ zlahkaÖ premamijo.Ö
NeÖ kupujejoÖ večÖ našeÖ
potrebe,Ö ampakÖ našeÖ
oči.ÖDoberÖpotrošnikÖjeÖ
nezadovoljenÖ človek,Ö
kiÖiščeÖpotešitevÖvÖtem,Ö
karÖ lahkoÖ dobiÖ naÖ po-
licahÖinÖsÖtemÖvstopiÖvÖ
začaranÖ krogÖ potrošni-
štva.

Reklame,Ö sÖ kate-
rimiÖ nasÖ neprestanoÖ
bombardirajo,Ö nasÖ
prepričujejo,Ö daÖ bomoÖ
zadovoljniÖle,ÖčeÖbomoÖ
določenÖ izdelekÖ imeli.Ö
TrgovskaÖ ponudbaÖ ra-
steÖizÖmesecaÖvÖmesec,Ö
izÖletaÖvÖleto,ÖmiÖpaÖkarÖ
nekakoÖ pozabljamo,Ö
daÖ jeÖ taÖ rastÖ umetnaÖ
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šeÖpredenÖprideÖdoÖ tr-
govineÖ (190ÖkgÖnaÖpre-
bivalcaÖ letno),Ö sevedaÖ
paÖtudiÖpoÖtem,ÖkoÖjoÖžeÖ
kupimoÖ(90ÖkgÖnaÖpre-
bivalcaÖ letno).Ö Med-
temÖ koÖ siÖ zaÖ 1Ö €euroÖ
neÖ moremoÖ privoščitiÖ
nitiÖ celeÖ kavice,Ö lahkoÖ
PedroÖOpekaÖzanjÖdobiÖ
2Ö kgÖ (!)Ö rižaÖ sÖ katerimÖ
lahkoÖ nahraniÖ lačneÖ sÖ
smetišča.Ö KakoÖ dolgoÖ
seÖ boÖ zahodniÖ svetÖ šeÖ
utapljalÖvÖpožrešnosti?Ö
LetosÖ boÖ poÖ nekaterihÖ
napovedihÖ naÖ svetuÖ
večÖ ljudiÖ umrloÖ zaradiÖ
debelostiÖ kotÖ zaradiÖ
lakote.ÖNihčeÖnamÖtudiÖ
neÖ pove,Ö daÖ delamoÖ
dvaÖdniÖvÖ tednuÖsamoÖ
zaÖ avtomobil,Ö kiÖ gaÖ
vozimoÖ (samiÖ siÖ lahkoÖ
izračunateÖ naÖ http://
www.focus.si/avto.
html).Ö ČeÖ biÖ seÖ npr.Ö
odpovedaliÖ enemuÖ av-
tomobilu,Ö biÖ takoÖ pri-
hraniliÖ100ÖdniÖnaÖleto.

GostÖ jeÖ opisalÖ
razlikoÖ medÖ družinoÖ
MelanderÖ izÖ Nemčije,Ö
kiÖporabiÖ375,39ÖEURÖinÖ
družinoÖ AboubakarÖ izÖ
Čada,Ö kiÖ porabiÖ leÖ bo-
rihÖ 0,98Ö EURÖ zaÖ hranoÖ
zaÖcelÖtedenÖ(podatkiÖizÖ
letaÖ2006).

ResÖ je,Ö daÖ mate-
rialneÖ dobrineÖ poÖ pla-
netuÖnisoÖenakomernoÖ
razporejene,ÖsajÖBogÖniÖ
dalÖ vsemÖ enakihÖ mo-
žnosti,Ö kakorÖ tudiÖ niÖ
dalÖslužabnikomÖvÖpri-
likiÖ enakegaÖ številaÖ ta-
lentov.ÖKolikoÖ talentovÖ
imaÖ samoÖ našaÖ ljubaÖ
domovina,ÖpaÖseÖjihÖneÖ
dobroÖzavedamoÖinÖza-
njeÖnismoÖvednoÖhvale-
žni.ÖAliÖimamoÖpriÖvsehÖ
podarjenihÖ talentihÖ
pravicoÖneÖpomislitiÖnaÖ
sočloveka,ÖkiÖjeÖvÖvečjiÖ
potrebiÖodÖnas?ÖAliÖneÖ
biÖ načelo,Ö delajÖ svoje-
muÖ bližnjemuÖ to,Ö karÖ
želiš,Ö daÖ biÖ tvojÖ bližnjiÖ
naredilÖ tebi,Ö prenesliÖ
tudiÖnaÖnašoÖskupnostÖ
inÖnašoÖgeneracijo?ÖZa-
kajÖneÖbiÖnašaÖskupnostÖ
delalaÖ drugiÖ skupnostiÖ
to,Ö karÖ želimo,Ö daÖ biÖ
drugaÖ skupnostÖ nare-
dilaÖ nam?Ö ZakajÖ neÖ biÖ
našaÖgeneracijaÖpustilaÖ
naslednjiÖgeneracijiÖ to,Ö
karÖ jeÖprejšnjaÖ genera-
cijaÖ pustilaÖ nam?Ö Vre-
dnoÖ seÖ jeÖ potruditiÖ inÖ

inÖ daÖ nobenaÖ stvarÖ vÖ
naraviÖneÖ rasteÖ stalno.Ö
PodobnoÖkotÖvolivciÖnaÖ
volišču,Ö kupciÖ vÖ trgo-
viniÖvsakÖdanÖoddamoÖ
svojÖ glas.Ö VolimoÖ iz-
delke,ÖkiÖnamÖjihÖbodoÖ
ravnoÖ zato,Ö kerÖ smoÖ
jihÖ izbrali,Ö ponudiliÖ šeÖ
vÖ prihodnje.Ö ZaradiÖ
pretiranegaÖ zadovolje-
vanjaÖ umetnoÖ ustvar-
jenihÖpotrebÖneÖznamoÖ
večÖ preprostoÖ živeti.Ö
PotrošništvoÖnasÖjeÖraz-
vadiloÖ inÖ uspavalo,Ö daÖ
smoÖ znanjeÖ tisočletijÖ
dobesednoÖ (!)Ö pozabi-
li.Ö KolikoÖ družinÖ (zla-
stiÖ mlajših)Ö vÖ LogatcuÖ
šeÖ obdelujeÖ zemljoÖ inÖ
znaÖ pridelatiÖ domačoÖ
hranoÖaliÖ spečiÖhlebecÖ
kruhaÖ brezÖ uporabeÖ
kruhomata?

VÖ zahodnemÖ sve-
tuÖ zavržemoÖ karÖ tre-
tjinoÖ pridelaneÖ hraneÖ
–ÖodÖtegaÖvelikoÖvečinoÖ

Fo
to

: A
nž

e 
M

ih
ev

c



Farni list

7

vsajÖposkusiti!ÖZaÖnašoÖ
razvajenost,Ö lenoboÖ inÖ
godrnjanjeÖseÖneÖmore-
moÖ večÖ izgovarjatiÖ naÖ
trgovce,Ömultinacional-
keÖ aliÖ državo.Ö Prepro-
sto,ÖpustiliÖsmoÖseÖpre-
pričati,Ö zatoÖ jeÖ stanjeÖ
duhaÖ takšno,Ö kakršnoÖ
je.Ö RešitevÖ niÖ vÖ spre-
membiÖpolitike,ÖampakÖ
vÖ tem,Ö daÖ seÖ zazremoÖ
vaseÖ inÖ seÖ prostovolj-
noÖ odločimoÖ zaÖ boljÖ
preprostoÖ življenje,Ö vÖ
kateremÖbodoÖtudiÖod-
nosiÖ boljÖ preprostiÖ inÖ
boljši.ÖČeÖbomoÖmiÖboljÖ
preprostoÖ živeli,Ö bodoÖ

takoÖ nekateriÖ lahkoÖ
preprostoÖ–Öživeli!Ö(VečÖ
razmišljanjÖ AlešaÖ Če-
rinaÖ najdeteÖ naÖ http://
www.edusatis.si/pre-
prostost/)

VÖ okviruÖ kultur-
negaÖ programaÖ jeÖ naÖ
violinoÖ zaigralaÖ EmaÖ
Verdinek,Ö naÖ klavirÖ paÖ
AnaÖ RusÖ izÖ GlasbeneÖ
šoleÖLogatec,ÖzaÖkarÖseÖ
jimaÖ najlepšeÖ zahva-
ljujemo.ÖŠeÖposebejÖseÖ
zahvaljujemoÖ obisko-
valcemÖ predavanjaÖ zaÖ
vašÖ velikodušniÖ dar,Ö
kiÖ jeÖ namenjenÖ misijo-

narjuÖ PedruÖ OpekiÖ zaÖ
projektÖ »ObrokÖrižaÖnaÖ
danÖ–ÖvsakÖdan«.

ObÖ tejÖ priložnostiÖ
biÖ radiÖ šeÖ najaviliÖ na-
slednjaÖ gostaÖ Nikolaje-
vihÖ srečanj:Ö dr.Ö TadejaÖ
StrehovcaÖ 11.Ö aprila,Ö
kiÖ boÖ govorilÖ oÖ izzivihÖ
sodobneÖ družbeÖ zaÖ
kristjane,Ö inÖ BertoÖ Go-
lob,Ö sÖ kateroÖ seÖ bomoÖ
16.Ö majaÖ pogovorjaliÖ oÖ
vrednotah,ÖzaÖkatereÖjeÖ
vrednoÖživeti.

Pripravljalna 
ekipa NS

KARITAS KAKOR 
MOzAIK

VsiÖobiskovalciÖsoÖ
verjetnoÖ opazili,Ö daÖ jeÖ
bilÖ našÖ koncertÖ maloÖ
drugačen.Ö KÖ organiza-
cijiÖ jeÖpristopilÖ gospodÖ
MarjanÖ Grdadolnik,Ö
kiÖ jeÖ zÖ vrhunskimiÖ
glasbenikiÖ navdušilÖ
občinstvo.Ö SodelovaliÖ
soÖ šeÖ otroci:Ö združeniÖ
mladinskiÖ pevskiÖ zborÖ
zÖzborovodkinjoÖEsteroÖ
StojkoÖ inÖ skupinaÖ Na-
zaretÖ zÖ mentoricoÖ KatiÖ
Dolenc.Ö ZaÖ maloÖ dru-
gačnoÖ vzdušjeÖ paÖ soÖ
poskrbeliÖskupinaÖFolkÖ
idoliÖterÖfolkloraÖizÖHo-
tedršice.Ö skavtiÖ soÖ nasÖ

nasmejaliÖ zÖ odličnimÖ
skečem,ÖobenemÖpaÖsoÖ
poskrbeliÖ zaÖ pripravoÖ
prostoraÖ vÖ večnamen-
skiÖ športniÖ dvoraniÖ inÖ
natoÖ tudiÖ vseÖ pospra-
vili.

DaÖ paÖ želodčkiÖ
nisoÖbiliÖprazniÖ soÖčla-
niceÖKaritasa,Öposkrbe-
leÖtudiÖzaÖto,ÖsajÖsoÖna-
pekleÖpecivaÖinÖostalihÖ
dobrot.

TudiÖ županÖ go-
spodÖ BertoÖ MenardÖ jeÖ
prisostvovalÖ inÖ bilÖ do-
brodelen,ÖbrezÖnjegoveÖ
dobroteÖtudiÖneÖbiÖvseÖ
potekaloÖ tako,Ö kotÖ je.Ö
ZatoÖlahkoÖrečemo,ÖdaÖ
jeÖ bilÖ našÖ koncertÖ ka-
korÖ mozaik,Ö sestavljenÖ

izÖ vidnihÖ inÖ nevidnihÖ
sodelavcev.

ZahvaljujemoÖ seÖ
vsem,Ö kiÖ soÖ kakorkoliÖ
pripomogli,Ö daÖ jeÖ kon-
certÖ bil.Ö IskrenaÖ hvalaÖ
vsemÖ darovalcem,Ö kiÖ
znajoÖ prisluhnitiÖ inÖ
prinesejoÖhranoÖterÖpri-
maknejoÖtudÖkakÖevro.Ö
IskrenaÖHVALA.

VsemÖ dobrimÖ lju-
demÖ zÖ velikimÖ srcem,Ö
tudiÖtakim,ÖkiÖnaÖskritoÖ
pomagate,Ö želimoÖ do-
živeteÖ blagoslovljeneÖ
praznike,ÖnajÖvamÖvsta-
liÖKristusÖprineseÖveroÖ
upanjeÖinÖdobroto.ÖÖ

VESELOÖALELUJO!

Skupina Karitas
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PredÖ namiÖ jeÖ časÖ
pripraveÖ pastoralnegaÖ
načrtaÖvsehÖcerkvenihÖ
organizmov,Ö kiÖ temeljiÖ
naÖ spoznanju,Ö daÖ mo-
ramoÖ zaÖ prednostnoÖ
nalogoÖ sprejetiÖ poglo-
bitevÖ inÖ utrditevÖ oseb-
neÖvere.ÖTaÖmiselÖmiÖjeÖ
šeÖposebnoÖblizuÖoziro-
ma,ÖčeÖhočete,ÖpriÖsrcuÖ
zato,ÖkerÖmečeÖlučÖtudiÖ
naÖ našoÖ preteklost.Ö
OsebnoÖ odgovornostÖ
smoÖ vseÖ prevečkratÖ
prepuščaliÖ ljudem,Ö kiÖ

TEŽKO NALOGO SI zADAjAMO …

soÖnasÖvodili.ÖVseÖpre-
večkratÖ smoÖ seÖ nekri-
tičnoÖ prepuščaliÖ vpli-
vomÖ»družbe«.

VsakÖizmedÖnasÖbiÖ
seÖmoralÖobÖnastajanjuÖ
strategijeÖ tegaÖ načrtaÖ
vprašati,Ö kakoÖ seÖ meÖ
dotika.

VÖ nadaljevanjuÖ
razmišljamÖoÖpetemÖiz-
zivu,ÖkiÖ jeÖ izpostavljenÖ
vÖ slovenskemÖ pasto-
ralnemÖ načrtu.Ö TaÖ imaÖ
prednostÖ predÖ drugi-

miÖ inÖ jeÖ pomembenÖ
zaÖ našoÖ prihodnost;Ö
glasiÖ seÖ takole:Ö ODPU-
ŠČANJEÖ INÖ SPRAVA.Ö
VsebinaÖ sloniÖ naÖ zna-
nihÖ svetopisemskihÖ
besedahÖ »Oče,Ö odpu-
stiÖ jim,Ö sajÖ neÖ vedoÖ
kajÖ delajo«Ö (LkÖ 23,43).Ö
TeÖ besedÖ soÖ zapisaneÖ
tudiÖ predÖ nedavnimÖ
napisanemÖ krovnemÖ
dokumentuÖ slovenske-
gaÖpastoralnegaÖnačrtaÖ
zÖ naslovomÖ »PriditeÖ inÖ
poglejte«.Ö TegaÖ jeÖ letaÖ
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2012Ö izdalaÖ SlovenskaÖ
škofovskaÖ konferen-
ca.Ö ZapisanoÖ besediloÖ
predstavljaÖ enoÖ izmedÖ
strategij,Ö sÖ pomočjoÖ
katerihÖ bomoÖ (aliÖ vsajÖ
poizkušali)Ö vÖ skladuÖ
zÖ osebnimÖ mnenjemÖ
uresničitiÖcelovitÖnačrtÖ
prenove,Ö koÖ siÖ bomoÖ
prizadevaliÖ zaÖ novoÖ
evangelizacijo.

»OdpuščanjeÖ inÖ
sprava«Ö jeÖ enaÖ izmedÖ
najboljÖ oprijemljivihÖ
preizkušenj,Ö kiÖ nasÖ
dnevnoÖ spremljajo.Ö
AliÖ bomoÖ zmogliÖ od-
puščatiÖ drugÖ drugemuÖ
naÖ medosebni,Ö sosed-
skiÖ inÖ širšeÖ družbeniÖ
ravni?Ö InÖ aliÖ jeÖ dovolj,Ö
daÖvsajÖkristjani,ÖkiÖnaj-
glasnejeÖ sprejemamoÖ
ljubezenÖ doÖ bližnjegaÖ
kotÖ življenjskiÖ moto,Ö
naredimoÖ kajÖ večÖ naÖ
potiÖodpuščanjaÖkrivicÖ
inÖ sprejemamoÖ drugÖ
drugegaÖ take,Ö kakršniÖ
smoÖ inÖ kakorÖ seÖ vsakÖ
danÖ srečujemo?Ö KakoÖ
bomoÖ sprejeliÖ inÖ razu-
meliÖvse,ÖkarÖdrugÖdru-
gemuÖ poočitamoÖ vsakÖ
dan,Ö tudi,Ö recimo,Ö naÖ
našiÖpolitičniÖsceni?

KakoÖ razumetiÖ inÖ
sprejeliÖočitek,ÖdaÖsmoÖ

vsi,Ö kiÖ neÖ mislimoÖ kotÖ
govorniki,Ö kiÖ nasÖ raz-
glašajoÖ zaÖ narodÖ hlap-
cev,ÖnaÖnapačniÖpoti?

ŠeÖ pravÖ posebejÖ
paÖ biÖ siÖ želelÖ tisteÖ du-
hovneÖ moči,Ö kiÖ biÖ miÖ
pomagalaÖ razumetiÖ ti-
ste,ÖkiÖspodbujajoÖmla-
deÖkÖnasilnemu,ÖzaÖnasÖ
časÖ nepojmljivemuÖ pi-
sanjuÖgrafitov,ÖkotÖjeÖnaÖ
primerÖ grafitÖ oÖ klanjuÖ
kristjanovÖ vÖ LjubljaniÖ
naÖZaloškiÖc.,Ö2013.

AliÖ smoÖ sposobniÖ
sprejetiÖdrugÖdrugegaÖvÖ
vsejÖsvojiÖdrugačnosti?

Vprašanje,Ö kiÖ seÖ
miÖ obÖ vsemÖ temÖ po-
stavlja,Ö aliÖ jeÖ vÖ našihÖ
medsebojnihÖ odnosihÖ
šeÖ vednoÖ prisotnaÖ de-
monskaÖ psihologija,Ö
katereÖsrčikaÖ jeÖnapuhÖ
inÖ izÖ njegaÖ sledečaÖ za-
vist,Ö kotÖ jeÖ zapisalÖ Fa-
briceÖ HadjardÖ (2010),Ö
znaniÖ francoskiÖ filozofÖ
inÖmislec.

TihoÖ miÖ poÖ večÖ
letihÖinÖšeÖvednoÖstopaÖ
predÖ očiÖ posmehljivÖ
nagovorÖ vaškegaÖ poli-
tičnegaÖveljakaÖizÖnašihÖ
logov,Ö kiÖ jeÖ vÖ manjšiÖ
razigraniÖ družbiÖ navr-
gelÖ miselÖ zÖ besedami:Ö

»TudiÖviÖsteÖnaÖvrstiÖ inÖ
podÖ kontrolo«.Ö Opozo-
rilo,ÖkiÖjeÖtakratÖmlade,Ö
kiÖsoÖbiliÖtamÖzbrani,ÖzaÖ
nekajÖčasaÖzresnila.ÖAliÖ
jeÖ takaÖ miselnostÖ tudiÖ
danesÖšeÖprisotna?

VÖmeniÖjeÖtakratniÖ
inÖ pravÖ takoÖ danÖ da-
našnjiÖ pozivÖ hÖ »klanjuÖ
…«Ö spodbudilÖ odpor.Ö
LetaÖ semÖ potreboval,Ö
daÖ semÖ sprejelÖ »dru-
gačno«Ö logikoÖ tistih,Ö kiÖ
soÖ seÖ aliÖ seÖ šeÖ mordaÖ
imajoÖ zaÖ drugačneÖ inÖ
pravičnejše.

ČepravÖjeÖtoÖzaÖne-
verneÖ mordaÖ nespre-
jemljivo,Ö paÖ vendarÖ
danesÖ sprejemamÖ kr-
ščanskoÖ razumevanjeÖ
sprave,Ö kiÖ najÖ začneÖ
procesÖspraveÖpriÖžrtviÖ
inÖneÖkrivcuÖ–ÖinÖtoÖve-
ljaÖ tudiÖ vÖ primerih,Ö koÖ
jeÖžrtevÖutrpelaÖboleči-
noÖ aliÖ krivicoÖ sÖ straniÖ
katoličanov.

»VzorÖ zaÖ prven-
stvoÖ žrtveÖ prihajaÖ sÖ
križa,«Ö jeÖ zapisanoÖ vÖ
slovenskemÖ pastoral-
nemÖ načrtu.Ö TežkoÖ inÖ
samoÖzÖBožjoÖpomočjoÖ
uresničljivoÖ nalogoÖ siÖ
zadajamo.

Pavel Mihevc
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z 29. SEjE ŽpS

paÖ jeÖ ODPUŠČANJEÖ
INÖ SPRAVA:Ö SlovenciÖ
smoÖrazdeljenÖnarodÖinÖ
kriviceÖ izÖ polpretekleÖ
zgodovineÖ šeÖ bolijo.Ö
DelitveÖpogostoÖpreha-
jajoÖvÖsovražnaÖčustvaÖ
inÖ seÖ prenašajoÖ naÖ
noveÖ rodove.Ö NalogaÖ
kristjanovÖ priÖ temÖ je,Ö
daÖprispevamoÖkÖnotra-
njemÖ miruÖ posamezni-
kovÖ terÖ splošniÖ kulturiÖ
spraveÖ inÖ odpuščanja.Ö
VendarÖ spravaÖ niÖ ne-
kaj,Ö karÖ lahkoÖ naredi-
moÖaliÖdosežemoÖsami,Ö
temvečÖ jeÖ BožjeÖ delo,Ö
priÖkateremÖsmoÖlahkoÖ
soudeleženi.Ö ObičajnoÖ
želimoÖspravoÖdosečiÖsÖ
pritiskomÖnaÖkrivca,ÖdaÖ
biÖ spoznalÖ svojoÖ kriv-
doÖ inÖ seÖpokesal.ÖVen-
darÖ paÖ seÖ BogÖ najprejÖ
obračaÖkÖžrtvi,ÖsÖsvojoÖ
milostjoÖnajprejÖozdra-
vljaÖ njoÖ inÖ prekoÖ njeÖ
sežeÖdoÖkrivca.ÖPoznatiÖ
resnicoÖ oÖ obremenju-
jočiÖpreteklostiÖpomeniÖ
poznatiÖ resnicoÖ oÖ žr-
tvah,Ö njihovemÖ trplje-
nju,Ö smrtiÖ inÖ mučeni-
štvu.ÖPrviÖkristjaniÖnisoÖ
preklinjaliÖ mučiteljev,Ö
ampakÖ soÖ častiliÖ svojeÖ
mučence.Ö SpravoÖ one-
mogočaÖ tudiÖ prevelikaÖ
jezaÖaliÖželjaÖpoÖmašče-

vanjuÖsÖstraniÖžrtevÖoz.Ö
njihovihÖpotomcev,Öče-
pravÖvečinaÖslovenskihÖ
žrtevÖ komunizmaÖ neÖ
gojiÖ željeÖ poÖ maščeva-
nju.ÖPriÖodpuščanjuÖgreÖ
najprejÖzaÖodločitevÖterÖ
presegaÖ političnoÖ po-
ravnavoÖkrivicÖinÖkesa-
njeÖzločinca.

PredstavnicaÖ Žu-
pnijskeÖ KaritasÖ vÖ ŽPSÖ
jeÖ povedala,Ö daÖ boÖ odÖ
22.Ö doÖ 25.Ö majaÖ 2013Ö
romanjeÖŽKÖÖvÖMedžu-
gorje,Ö DubrovnikÖ inÖ
ČrnoÖ Goro.Ö ProstihÖ jeÖ
šeÖnekajÖmest.ÖCenaÖro-
manjaÖjeÖ250Öevrov,Öpri-
javeÖzbiraÖElkaÖKokalj.

VÖ MiklavževemÖ
vrtcuÖ soÖ ustanoviliÖ
skladÖ Miklavžek,Ö kiÖ
boÖ zbiralÖ sredstvaÖ zaÖ
pomočÖotrokomÖinÖdru-
žinam.Ö StaršiÖ otrokÖ vÖ
vrtcuÖsoÖtudiÖpripraviliÖ
akcijo,Ö vÖkateriÖ zbirajoÖ
denarÖ zaÖ nakupÖ otro-
škegaÖ vozičkaÖ zaÖ pre-
vozÖšestihÖotrok.

UrnikÖ svetihÖ mašÖ
seÖ boÖ obÖ delavnikihÖ
spremenil,Ö koÖ seÖ boÖ
uraÖ prestavilaÖ zÖ zim-
skegaÖ naÖ poletniÖ čas.Ö
OdÖ 2.Ö aprilaÖ daljeÖ boÖ
medÖ tednomÖ večernaÖ
svetaÖmašaÖobÖ19.Öuri.

Petra Rok

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
smoÖ članiÖ začeliÖ sÖ pri-
pravamiÖ naÖ FarniÖ dan,Ö
kiÖboÖ23.ÖjunijaÖ2013.Ö

FarnoÖ praznova-
njeÖ boÖ letosÖ potekaloÖ
podÖ geslomÖ PRIDIÖ INÖ
POGLEJ!Ö GesloÖ seÖ kotÖ
vsaÖ letaÖ doslejÖ nave-
zujeÖ naÖ temoÖ pasto-
ralnegaÖ leta.Ö KrovniÖ
dokumentÖslovenskegaÖ
pastoralnegaÖ načrta,Ö vÖ
kateregaÖ jeÖ usmerjenoÖ
deloÖ župnijskihÖ pasto-
ralnihÖsvetovÖvÖtemÖpa-
storalnemÖletu,ÖnamrečÖ
nosiÖ naslovÖ Pridite in 
poglejte.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ sed-
moÖtemoÖizÖGradivaÖzaÖ
župnijskeÖ pastoralneÖ
sveteÖ LetoÖ vereÖ zÖ na-
slovomÖ Pastoralni izzi-
vi – 2. Del.Ö ČetrtiÖ izzivÖ
SOČUTJEÖ INÖ PRAVIČ-
NOSTÖ odÖ nasÖ zahteva,Ö
daÖseÖodločamoÖzaÖso-
lidarnost,Ö kiÖ najÖ rasteÖ
izÖ pristnegaÖ sočutjaÖ inÖ
prispevamoÖ kÖ pravič-
nosti,Ö takoÖdaÖvse,ÖkarÖ
vÖ odnosuÖ doÖ material-
nihÖ dobrinÖ inÖ denarjaÖ
pričakujemoÖ odÖ širšeÖ
družbe,Ö gospodarstvaÖ
inÖ politike,Ö udejanja-
moÖ sami.Ö PetiÖ izzivÖ
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖŽupnijaÖDolnjiÖLogatecÖ
vabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

Kristjan pred izzivi sodobne družbe:

življenje, družina in vera
v četrtek, 11. aprila 2013 ob 20. uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Gost večera bo
p. Tadej strehovec.

Kristjani v Sloveniji se soočamo s številnimi izzivi, kako živeti 
svojo vero v svojih družinah, na delovnem mestu in v javnosti. Ob tem 
se lahko vprašamo, v čem se kristjani razlikujemo od drugih družbenih 
skupin, kakšen odnos imamo do življenja in družine ter zakaj je vera 

pomemben del življenja vsakega izmed nas. Na srečanju se bomo poleg 
teh vprašanj dotaknili tudi nekaterih pojavov verske nestrpnosti v naši 

družbi, ki kristjanom preprečujejo izgradnjo pozitivne samopodobe 
oz. preverjajo kvalitete naše osebne vere. Ob tovrstnih preizkušnjah 

in dogodkih življenja nam Jezus vedno znova govori: »Jaz sem z 
vami vse dni do konca sveta!« Ali res verujemo v te besede Vstalega?

Povabite tudi znance in prijatelje!

Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar, s katerim 
boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.

O predavatelju 

Tadej Strehovec je član Reda manjših bratov (frančiškanov). Študiral 
je na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2005 tudi doktoriral. V 
okviru podoktorskega študija je leta 2005 magistriral iz aplikativne etike 
na Katholieke Universiteit Leuven (Belgija). Je član Skupine za bioetiko 
pri COMECE (Belgija) (2010) ter član Skupine evalvatorjev in strokov-
njakov za etiko pri Evropski komisiji (2006). Od leta 2006 je asistent pri 
Katedri za cerkveno pravo in moralno teologijo. Od leta 2007 je član in 
glavni tajnik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK, v začetku maja pa bo 

nastopil službo generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika SŠK.
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. aprilÖ –Ö velikonočniÖ
ponedeljek,Ö sv.Ö mašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri;

5. aprilÖ –Ö obiskÖ bol-
nikov,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 19.Ö
uri,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ moli-
tvenaÖskupinaÖinÖsreča-
njeÖmladine;

6. aprilÖ–ÖodÖ17.–19.ÖureÖ
čaščenjaÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

7. aprilÖ– 2. velikonoč-
na nedelja – bela, ne-
delja Božjega usmi-
ljenja,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
8.Ö inÖ10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖ
večernice;ÖobÖ20.ÖuriÖ1.Ö
zakonskaÖskupina;

8. april –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
srečanjeÖKaritasÖ inÖka-
teheti;

9. aprilÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
sv.Ö maša,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
srečanjeÖvoditeljevÖbir-
manskihÖskupin;

11. aprilÖ –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
predavanjeÖ vÖ JožefoviÖ
dvorani;

12. april –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupinaÖ inÖ
srečanjeÖmladine;

13. april –Ö odÖ 17.–19.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

14. aprilÖ – 3. veliko-
nočna nedelja sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri;Ö
obÖ 14.Ö uriÖ večernice,Ö
obÖ 20.Ö uriÖ srečanjeÖ 2.Ö
zakonskeÖskupine;

15. april –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
sv.Ömaša,ÖnatoÖsrečanjeÖ
ŽPS;

16. april –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
sv.ÖmašaÖnatoÖkatehezaÖ
zaÖbirmanceÖinÖstarše;

18. april –ÖplesÖvÖJože-
foviÖdvorani;

19. aprilÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
sv.Ö maša,Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupinaÖ inÖ
srečanjeÖmladine

20. april –Ö odÖ 17.-19,Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

21. aprilÖ – 4. veliko-
nočna nedelja – Do-
brega pastirja, sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri;Ö
obÖ 14.Ö uriÖ večernice,Ö
obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ 3.Ö
zakonskeÖskupine;

22. april –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
pripravaÖnaÖsv.Ökrst;

23. aprilÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
FILMÖvÖJožefoviÖdvora-
ni;

26. aprilÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupinaÖ inÖ
srečanjeÖmladine;

27. aprilÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

28. aprilÖ – 5. veliko-
nočna nedelja – KR-
sTNA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ 8.Ö
inÖ 10.Ö uri;Ö obÖ 14.Ö uriÖ
večernice,ÖobÖ20.ÖuriÖ4.Ö
zakonskaÖskupina.

KOLEDAR

ApRIL

2013

Christus resurrexit! Resurrexit vere!

Hristos voskrese! Voistinu voskrese!

Kristus je vstal! Zares je vstal!


