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NašÖ župnikÖ JanezÖ
inÖ duhovniÖ pomočnikÖ
RafałÖ staÖ bržÖ poÖ izvo-
litviÖ novegaÖ svetegaÖ
očetaÖ FrančiškaÖ posla-
laÖ pismoÖ vÖ VatikanÖ inÖ
svetemuÖočetuÖiskrenoÖ
čestitalaÖzaÖizvolitevÖinÖ
muÖvoščilaÖobiloÖBožje-
gaÖ blagoslova.Ö ZačudaÖ
jeÖ prišelÖ odgovorÖ –Ö inÖ
prišelÖjeÖizjemnoÖhitro.Ö
SvetiÖ očeÖ seÖ prekÖ svo-
jegaÖ pooblaščencaÖ is-
krenoÖzahvaljujeÖzaÖče-
stitkeÖinÖpodeljujeÖsvojÖ
posebenÖ apostolskiÖ
blagoslov.ÖTaÖblagoslovÖ
sevedaÖ neÖ veljaÖ samoÖ
njima,ÖtemvečÖprekÖnji-

PAPEŽ PISAL ŽUPNIJI DOLNJI LOGATEC

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

juÖ celotnemuÖ župnijske-
muÖobčestvu.ÖTakoÖlahkoÖ
župljaniÖ izÖ DolnjegaÖ Lo-
gatcaÖ naÖ posebenÖ načinÖ
doživljamoÖedinostÖzÖvsoÖ
Cerkvijo.ÖKajtiÖedinostÖniÖ
inÖ neÖ moreÖ bitiÖ sadÖ člo-
veškihÖ naporov,Ö ampakÖ
jeÖBožjiÖdar,ÖdarÖSvetegaÖ
Duha.ÖNajÖnamÖ taÖčestit-
kaÖ ostaneÖ vÖ srcuÖ inÖ nasÖ
spominjaÖnaÖto,ÖdaÖsmoÖvÖ
SvetemÖDuhu,ÖkiÖseÖjeÖobÖ
binkoštihÖsÖposebnoÖmo-
čjoÖ razlivalÖ naÖ nas,Ö vsiÖ
globokoÖ povezaniÖ medÖ
saboÖ inÖnajÖnasÖspodbu-
di,Ö daÖ biÖ moliliÖ drugÖ zaÖ
drugega,Ö zlastiÖ tudiÖ zaÖ
našeÖpastirje.Ö
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SpodajÖjeÖprevodÖpapeževegaÖpismaÖizÖitalijanščine.

Državno tajništvo,
splošne zadeve

Iz Vatikana, april 2013
Št. 10

Sveti Oče Frančišek ceni iskrene čestitke, ki sta mu jih poslala ob 
njegovi izvolitvi na Petrov sedež. Iz srca je hvaležen za izkazano čast 
in spodbuja k molitvi Zanj in za njegovo vesoljno poslanstvo ter je 
vesel, da lahko podeli svoj apostolski blagoslov kot znamenje obilnih 
nebeških milosti.

Mons.ÖPeterÖB.ÖWells,
pooblaščenecÖsvetegaÖočeta

Prevedel Rafał Kędzierski
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MnožicaÖ ljudiÖ
–Ö starejših,Ö mlajših,Ö
otrok,Ö dojenčkovÖ –Ö jeÖ
4.ÖmajaÖ1945ÖkrenilaÖnaÖ
bridkoÖ potÖ izÖ Logatca,Ö
daÖbiÖseÖumaknilaÖpredÖ
maščevalnoÖ grožnjoÖÖ
»ovoboditeljev«Ö tistim,Ö
kiÖ soÖ odklanjaliÖ »odre-
šujočo«ÖidejoÖkomuniz-
ma.Ö NaÖ potÖ upanjaÖ naÖ
rešitevÖsoÖseÖnaÖsvojemÖ
vozuÖodpeljaliÖtudiÖKri-
štanoviÖ–ÖmamaÖLojzkaÖ
sÖ tremiÖ otroki,Ö medÖ
temiÖtriletniÖLojze,Ö letoÖ
inÖ polÖ starÖ FranceÖ terÖ
naÖmaterineÖprsiÖpriže-
tiÖ trimesečniÖ dojenčekÖ
Jože.Ö ZnenadaÖ seÖ jeÖ
bilÖ KrištanovÖ konjÖ za-
ustavilÖ pravÖ obÖ koncuÖ
ravnine,ÖprednoÖzavijeÖ
rovtarskaÖ cestaÖ protiÖ
gozdu.ÖMedÖ temÖkoÖseÖ
jeÖ žalostnaÖ procesijaÖ
odmikalaÖ protiÖ Gol-
goti,Ö soÖ seÖ KrištanoviÖ
spričoÖ konjskeÖ trmeÖ
vrnili.ÖZaÖočetom,ÖkiÖseÖ
jeÖpredÖ »osvoboditelji«Ö
umaknilÖnaÖKoroško,ÖjeÖ
izginilaÖ vsakršnaÖ sled.Ö
KončalÖ jeÖ tako,Ö kotÖ sil-
neÖmnožiceÖbrezÖpravi-
ceÖdoÖgroba.

PosebnaÖ nedelj-
skaÖ slovesnostÖ jeÖ 5.Ö
majaÖletosÖnaÖKrištano-

vemÖ travnikuÖ obÖ potiÖ
protiÖ RovtamÖ zbralaÖ
ljudiÖ kÖ blagoslovitviÖ
spominskegaÖ križa,Ö kiÖ
soÖgaÖbiliÖpostaviliÖKri-
štanoviÖvÖzahvaloÖBoguÖ
zaÖ srečnoÖvrnitevÖ inÖvÖ
spominÖnaÖpretresljiveÖ
dogodkeÖ izÖ prvihÖ maj-
skihÖdniÖletaÖ1945.

PoÖ blagoslovitviÖ
križa,Ö kiÖ joÖ jeÖ opravilÖ
domačiÖ župnikÖ Janez,Ö
jeÖ KrištanovÖ France,Ö
sedajÖ duhovnik,Ö pre-
bralÖ seznamÖ kakihÖ 40Ö
ljudi,ÖkiÖsoÖtistiÖpovojniÖ
danÖbiliÖkreniliÖizÖLogat-
caÖ izÖ strahuÖ predÖ ma-
ščevanjem.Ö SpomineÖ
naÖ tisteÖ povojneÖ časeÖ
jeÖobujalÖsÖsvojoÖpripo-
vedjoÖ duhovnik,Ö prija-
teljÖKrištanoveÖdružineÖ
šeÖ izÖvojnihÖdni,ÖPavleÖ
Uršič.

GovornikovaÖ pri-
povedÖ jeÖ segalaÖ medÖ
dogodke,Ö koÖ soÖ gaÖ
AngležiÖ –Ö 15-letnegaÖ
fantaÖ –Ö sÖ KoroškegaÖ
vrniliÖ vÖ rokeÖ zmagovi-
tiÖ partizanskiÖ vojski:Ö
»SkupajÖ sÖ KrištanovimÖ
atomÖ FrancemÖ inÖ stri-
cemÖ SlavkomÖ semÖ seÖ
znašelÖ naÖ TeharjahÖ vÖ
taboriščuÖ smrti.Ö KrutiÖ
dogodkiÖ soÖ meÖ zazna-

movaliÖzaÖvseÖživljenje:Ö
poslednjiÖžalostniÖSlav-
kovÖpogled,ÖkoÖgaÖjeÖpoÖ
krutemÖ zasliševanjuÖ izÖ
vrsteÖtikÖpredÖmanoÖod-
vlekelÖ stražarÖ vÖ ujetni-
škoÖ skupinoÖ zaÖ takoj-
šnjoÖustrelitev,ÖtragičniÖ
pogledÖ onkrajÖ žiceÖ naÖ
ataÖFranca,ÖkiÖjeÖzÖobve-
zanoÖglavoÖpričeval,ÖdaÖ
soÖgaÖzÖdrugimiÖdoÖone-
moglostiÖpretepali…ÖŠeÖ
seÖvÖmeniÖvrstijoÖpodo-
beÖ mučenjaÖ sotrpinov,Ö
kiÖsoÖjihÖnaÖvseÖnačineÖÖ
pretepaliÖ doÖ zadnjegaÖ
izdiha…ÖLačenÖinÖžejenÖ
terÖ objedenÖ odÖ stenic,Ö
čakajočÖdobraÖdvaÖme-
secaÖ naÖ smrt…Ö VseÖ toÖ
jeÖ vÖ mojiÖ dušiÖ izsililoÖ
enÖsamÖobupanÖvzklik:Ö
''Vendar,Ö oÖ Bog,Ö zakajÖ
siÖnasÖzapustil,ÖsajÖsmoÖ
seÖ biliÖ zaÖ tvojÖ Evange-
lij!''Ö InÖ vseÖ jeÖ kazalo,Ö
daÖ nasÖ jeÖ BogÖ zaresÖ
zapustil.Ö –Ö ŠeÖ večÖ letÖ
potem,Ö koÖ semÖ bilÖ po-
miloščenÖ inÖ seÖ sÖ teža-
vamiÖvživljalÖvÖobupneÖ
povojneÖ razmere,Ö semÖ
večkratÖ očitalÖ Bogu:Ö
''LeÖkjeÖsiÖbilÖtakrat,ÖkoÖ
smoÖbiliÖvÖpopolniÖtemiÖ
brezupa?''Ö InÖ prišelÖ
jeÖ milostniÖ trenutek,Ö
koÖ semÖ zaslišalÖ BožjiÖ
glas:Ö ''BilÖ semÖ vendarÖ

KrIŽ zAhvALE IN ODrEšENJA
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nenehnoÖ navzočÖ medÖ
vami,Ö bilÖ semÖ zÖ vamiÖ
vredÖsramotnoÖpredanÖ
vašimÖ sovražnikom,Ö zÖ
vamiÖtrpelÖžejo,Ölakoto,Ö
zasramovanje,Ö prete-
panje,ÖzÖvamiÖumiralÖvÖ

grobiščihÖ podzemskihÖ
jam,Ö rovov,Ö –Ö zÖ vami!Ö
TodaÖ neÖ bojteÖ se,Ö jazÖ
semÖ svetÖ premagal.Ö
VseÖbolečeÖzgodbeÖčlo-
veštva,Ö tudiÖ slovenskaÖ
zgodbaÖ seÖ boÖ sklenilaÖ

zÖ zmagoslavnimÖ vsta-
jenjem…''Ö ZatoÖ danesÖ
boljÖ kotÖnašiÖ slovenskiÖ
mučenciÖ potrebujejoÖ
našoÖmolitevÖslovenskiÖ
rablji,Ökrvniki,ÖkiÖšeÖve-
dnoÖživeÖmedÖnami.«

OÖ pomenuÖ križaÖ
inÖ odpuščanjaÖ paÖ jeÖ
spregovorilÖPavleÖUršičÖ
šeÖ sÖ svojevrstnoÖ ale-
gorijo:Ö »KoÖ jeÖ namrečÖ
nekdoÖvprašalÖvdoveloÖ
mater,Ö kakoÖ daÖ jeÖ mo-
glaÖodpustitiÖmorilcemÖ
svojegaÖ možaÖ inÖ očetaÖ
svojihÖotrokÖinÖkakoÖjeÖ
svojeÖ siroteÖ brezÖ oče-
toveÖ oporeÖ lahkoÖ skozÖ
mnogotereÖ življenjskeÖ
bridkostiÖ pospremilaÖ
doÖ poštenegaÖ kruha,Ö
jeÖmatiÖbrezÖbesedÖdvi-
gnilaÖ pogledÖ naÖ križ,Ö
visečemÖ naÖ steni,Ö vÖ
njeniÖ skromniÖ kamri.Ö
InÖsolzaÖodrešitveÖseÖjeÖ
utrnilaÖkotÖžlahtniÖbiserÖ
inÖ padlaÖ naÖ njeneÖ ra-
skaveÖroke,ÖsklenjeneÖkÖ
molitvi.«Ö

Resnično,Ö križÖ jeÖ
ključ,ÖkiÖodpiraÖvrataÖvÖ
odrešenje.

Marcel Štefančič
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inÖjoÖzÖvsoÖodgovornostjoÖ
tudiÖudejanjati.

KajÖ paÖ jeÖ resnicaÖ oÖ
našemÖ življenju?Ö KristusÖ
namÖjasnoÖkažeÖsmiselÖži-
vljenja,ÖkoÖpravi:Ö»LjubiteÖ
drugÖdrugega,ÖkakorÖsemÖ
vasÖ jazÖ ljubil«Ö (JnÖ 15,12).Ö
NjegovoÖ poslanstvoÖ priÖ
temÖ paÖ je,Ö daÖ vzpostaviÖ
redÖ ljubezniÖ vÖ svetu,Ö kiÖ
trpiÖ zaradiÖ greha.Ö TudiÖ
človek,ÖkiÖjeÖtakoÖtelesnoÖ
kotÖ duhovnoÖ bitje,Ö imaÖ
priÖ temÖ pomembnoÖ vlo-
go.ÖMiÖsmoÖustvarjeniÖpoÖ
BožjiÖ podobiÖ kotÖ moškiÖ
inÖ ženskaÖ inÖ poklicaniÖ kÖ
rodovitnemuÖ občestvuÖ
(1Ö MzÖ 1,27–28).Ö KerÖ smoÖ
takoÖustvarjeni,ÖnašeÖteloÖ
razodevaÖ nekajÖ teÖ BožjeÖ
nevidneÖ skrivnosti.Ö KajÖ
toÖ je?Ö EvangelistÖ JanezÖ
pravi,ÖdaÖjeÖBogÖljubezenÖ
(1ÖJnÖ4,8).ÖBog,ÖkiÖjeÖljube-
zen,Ö jeÖ večnoÖ občestvoÖ
oseb,ÖBogaÖOčeta,ÖSinaÖinÖ
SvetegaÖ Duha,Ö kiÖ seÖ vza-
jemnoÖdajejoÖdrugÖdruge-
muÖvÖljubezniÖinÖsluženju.Ö
TudiÖ miÖ smoÖ ustvarjeniÖ
kotÖmoškiÖinÖženske,ÖdaÖbiÖ
biliÖdeležniÖteÖizmenjave,Ö
daÖ biÖ biliÖ njegovaÖ podo-
baÖljubezniÖ tako,ÖdaÖsmoÖ
odkritosrčenÖ darÖ drugÖ
drugemu.ÖSÖtakimÖdaromÖ
drugÖ drugemuÖ paÖ tvori-

klosti.Ö NašaÖ generacijaÖ
seÖ srečujeÖ sÖ spolnimiÖ
skušnjavami,Ö kakršnihÖ
šeÖ niÖ poznalaÖ nobenaÖ
doslejÖ živečaÖ (mediji,Ö
pornografija,Ö zlorabeÖ
…).ÖMedÖnami,ÖvernimiÖ
kristjani,Ö vladaÖ velikaÖ
nevednostÖ gledeÖ našeÖ
vere,ÖpravÖničÖdrugačeÖ
niÖnaÖpodročjuÖspolno-
sti.ÖJanezÖPavelÖII.Öpravi,Ö
daÖjeÖvÖdanašnjemÖsve-
tu,ÖvÖkateremÖvladaÖbojÖ
medÖ»kulturoÖživljenja«Ö
inÖ»kulturoÖsmrti«,ÖtrebaÖ
razvijatiÖmočanÖkritičenÖ
čut,ÖdaÖbomoÖlahkoÖraz-
likovaliÖpraveÖvrednoteÖ
inÖprepoznavaliÖpristneÖ
zahteve.Ö PomembnoÖ
priÖtemÖpaÖje,ÖdaÖpozna-
moÖresnico.ÖVÖevangeli-
juÖberemo:Ö»InÖspoznaliÖ
bosteÖresnicoÖinÖresnicaÖ
vasÖboÖosvobodila«Ö(JnÖ
8,32).Ö ResnicaÖ jeÖ nekaÖ
objektivnaÖ realnost,Ö
kiÖ jeÖ neÖ moremoÖ spre-
menitiÖ aliÖ seÖ gledeÖ njeÖ
osebnoÖ odločati.Ö BogÖ
nasÖ jeÖ ustvaril,Ö daÖ biÖ
izbiraliÖ medÖ dobrimÖ inÖ
zlimÖinÖneÖod(do)ločali,Ö
kajÖ jeÖdobroÖ inÖkajÖzlo.Ö
ČeÖ seÖ želimoÖ kritičnoÖ
opredelitiÖ doÖ vrednot,Ö
zaÖ katereÖ jeÖ vrednoÖ ži-
veti,ÖmoramoÖresnicoÖoÖ
našiÖ svobodiÖ razumetiÖ

DA bI LJUbILI, KAKOr LJUbI bOG

VÖ letošnjemÖ pa-
storalnemÖ letuÖ smoÖ seÖ
naÖ srečanjihÖ zakonskeÖ
skupineÖ pogovarjaliÖ oÖ
teologijiÖ telesa.Ö SkoziÖ
celoÖ letoÖ smoÖ razmišljaliÖ
obÖ knjigiÖ ChristopherjaÖ
WestaÖTeologija telesa za 
začetnike,Ö vÖ kateriÖ nasÖ
pisecÖ naÖ razumljiv,Ö živa-
henÖ inÖ privlačenÖ načinÖ
popeljeÖvÖzahtevnoÖmiselÖ
JanezaÖPavlaÖ II.ÖSkupajÖzÖ
njimÖsmoÖpremišljevaliÖoÖ
smisluÖ našegaÖ obstoja,Ö oÖ
našiÖ spolnostiÖ terÖ oÖ tem,Ö
daÖ smoÖ poklicani,Ö daÖ biÖ
ljubili,ÖkakorÖljubiÖBog.

TeologijoÖ telesaÖ Ja-
nezaÖ PavlaÖ II.Ö biÖ lahkoÖ
povzeliÖ vÖ stavek:Ö da bi 
ljubili, kakor ljubi Bog.Ö
JanezÖ PavelÖ II.Ö joÖ jeÖ ver-
nikomÖ posredovalÖ naÖ
sredinihÖ avdiencahÖ (ka-
tehezah)ÖvÖ letihÖ1979ÖdoÖ
1984.Ö KerÖ teologijaÖ tele-
saÖ pojasnjuje,Ö kakoÖ BogÖ
razodevaÖsvojoÖskrivnostÖ
poÖ človeškemÖ telesu,Ö joÖ
lahkoÖupravičenoÖpoime-
nujemoÖevangelijÖtelesa.

VÖsvetu,ÖkjerÖvladataÖ
strahÖ inÖ greh,Ö nosimoÖ vÖ
sebiÖ velikoÖ izkrivljenihÖ
podobÖoÖsmisluÖživljenja,Ö
iskanjuÖ identitete,Ö od-
nosuÖ doÖ svojihÖ bližnjih,Ö
ranÖ inÖ bolečinÖ izÖ prete-
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moÖobčestvoÖmoža,ÖženeÖ
inÖ Boga,Ö kiÖ jeÖ srediÖ medÖ
njima.Ö SpolnaÖ ljubezenÖ
jeÖ zemeljskaÖ podobaÖ sv.Ö
Trojice,Ö njenÖ namenÖ paÖ
jeÖ odsevatiÖ zedinjenostÖ
BogaÖ sÖ človeštvom.Ö Naj-
globljiÖ pomenÖ človekoveÖ
spolnostiÖ jeÖ evharistija,Ö
koÖseÖženinÖKristusÖdaru-
jeÖ nevestiÖ Cerkvi.Ö VečniÖ
BožjiÖnačrtÖjeÖvÖtem,ÖdaÖseÖ
zÖnamiÖporoči.ÖTaÖnačrtÖjeÖ
BogÖvtisnilÖvÖnašeÖbitje,ÖvÖ
moškegaÖinÖžensko,ÖdaÖbiÖ
postalaÖenoÖmeso.ÖBogÖjeÖ
ustvarilÖ teloÖ inÖ spolnost,Ö
daÖbiÖrazodelÖsvojoÖvečnoÖ
skrivnostÖljubezni.ÖZaradiÖ
izvirnegaÖ greha,Ö zaradiÖ
našeÖslepoteÖpaÖneÖprepo-
znamoÖBožjeÖskrivnostiÖvÖ
našemÖ telesu.Ö AÖ imamoÖ
upanjeÖ–ÖprišelÖjeÖKristus,Ö
daÖbiÖobnovilÖBožjiÖizvirniÖ

načrtÖljubezniÖvÖsvetu.

JanezÖ PavelÖ IIÖ
pravi,Ö daÖ jeÖ občestvoÖ
moškegaÖ inÖ ženskeÖ te-
meljÖ človeškeÖ etikeÖ inÖ
kulture.Ö PraviÖ celo,Ö daÖ
kakršnaÖ jeÖ spolnost,Ö
takšnaÖ staÖ zakonÖ inÖ
družina,ÖtakšnaÖboÖtudiÖ
našaÖ civilizacija.Ö LeÖ
spolnaÖ združitev,Ö kiÖ jeÖ
usmerjenaÖkÖljubezniÖinÖ
življenju,ÖgradiÖdružineÖ
inÖ kulture.Ö PraviÖ torej,Ö
daÖ jeÖ edinoÖ primernoÖ
izhodiščeÖ zaÖ graditevÖ
kultureÖ življenjaÖ vrni-
tevÖ kÖ izvirnemuÖ Božje-
muÖnačrtuÖzaÖzdružitevÖ
možaÖinÖžene.

KoÖvÖsvojiÖteologijiÖ
telesaÖJanezÖPavelÖII.Öod-
krivaÖpraviÖpomenÖspol-
nosti,ÖizhajaÖizÖčloveškeÖ

izkušnjeÖ inÖ iščeÖ odgovorÖ
naÖdveÖvprašanjiÖ–Öprvo:Ö
KajÖ pomeniÖ bitiÖ človek?Ö
inÖdrugo:ÖKakoÖnajÖživim,Ö
daÖbomÖresničnoÖsrečen?Ö
NaÖ prvoÖ vprašanje,Ö kajÖ
pomeniÖbitiÖčlovekÖoziro-
maÖkdoÖsmoÖkotÖmoškiÖinÖ
ženske,ÖpodajaÖodgovoreÖ
vÖpoglavjihÖoÖnašemÖizvo-
ru,ÖzgodoviniÖinÖusodi.

VÖ poglavjuÖ zÖ naslo-
vomÖ Čas pred figovimi 
listi – izvirni Božji načrt 
za telo in spolnostÖ pisecÖ
knjigeÖTeologija telesa za 
začetnike povzameÖpape-
ževeÖmisliÖoÖnašemÖizvo-
ru.Ö ZačneÖ sÖ stvarjenjemÖ
Adama.Ö KerÖ jeÖ človekÖ
odnosnoÖ bitje,Ö ustvarjenÖ
zaÖodnose,ÖjeÖAdamÖčutilÖ
potreboÖ poÖ razdajanju,Ö
poÖ ljubezni.Ö ZatoÖ jeÖ BogÖ
ustvarilÖ šeÖ Evo.Ö MedÖ
njimaÖ jeÖ vladalaÖ izvirnaÖ
edinostÖ –Ö veselilaÖ staÖ seÖ
drugÖ drugega,Ö bilaÖ staÖ
enoÖ vÖ mislih,Ö drugÖ dru-
gemuÖ staÖ bilaÖ svobodenÖ
dar,Ö bilaÖ staÖ popolnomaÖ
odprtaÖdrugÖdoÖdrugega,Ö
ničÖ nistaÖ skrivalaÖ drugÖ
predÖdrugim,ÖnistaÖzlora-
bljalaÖ drugÖ drugega,Ö bilaÖ
staÖ rešenaÖ sleÖ poželenja.Ö
KerÖ staÖ bilaÖ popolnomaÖ
napolnjenaÖ zÖ BožjoÖ lju-
beznijoÖ inÖ vÖ celotiÖ svo-
bodna,ÖstaÖbilaÖsposobnaÖ
poročneÖ ljubezniÖ –Ö bilaÖ
staÖ sposobnaÖ popolneÖ
podaritveÖ samegaÖ sebeÖ
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drugÖ drugemu,Ö bilaÖ staÖ
sposobnaÖ ljubiti,Ö kakorÖ
ljubiÖ Bog.Ö VÖ ljubezniÖ poÖ
BožjiÖ podobi,Ö kakršnaÖ
jeÖ bilaÖ medÖ AdamomÖ inÖ
EvoÖ naÖ začetku,Ö niÖ biloÖ
sramu,ÖleÖizkušnjaÖveseljaÖ
inÖmiru.

NašaÖ izkušnjaÖ spol-
nostiÖpaÖjeÖizkrivljena,ÖkarÖ
jeÖposledicaÖgreha.ÖOÖtemÖ
pisecÖknjigeÖspregovoriÖvÖ
poglavjuÖ zÖnaslovomÖNa-
stop figovih listov: učinki 
greha in odrešenje spol-
nosti,Ö koÖ povzameÖ pape-
ževeÖ misliÖ oÖ našiÖ zgodo-
vini.ÖBogÖjeÖAdamuÖinÖEviÖ
postavilÖ mejo:Ö »ZÖ vsehÖ
drevesÖvÖvrtuÖsmešÖjesti,Ö
leÖ zÖ drevesaÖ spoznanjaÖ
dobregaÖ inÖhudegaÖnikarÖ
neÖjej!ÖKajtiÖnaÖdan,ÖkoÖbiÖ
jedelÖzÖnjega,ÖbošÖgotovoÖ
umrl«Ö (1Ö MzÖ 2,17).Ö PrvaÖ
človekaÖ staÖ prestopilaÖ
toÖ mejoÖ inÖ staÖ duhovnoÖ
umrla.Ö KotÖ poklicanostÖ
zaÖ močÖ inÖ ljubezenÖ jimaÖ
jeÖbilÖdanÖDuh.ÖKoÖpaÖ jeÖ
taÖvÖnjimaÖumrl,ÖjeÖumrlaÖ
tudiÖnjunaÖpripravljenostÖ
inÖzmožnost,ÖdaÖbiÖljubilaÖ
kotÖ ljubiÖ Bog.Ö VÖ odso-
tnostiÖ DuhaÖ seÖ jeÖ njunaÖ
spolnaÖ željaÖ sprevrgla,Ö
postalaÖ jeÖ sebična.Ö TakoÖ
seÖ jeÖ tudiÖ dopolnjevanjeÖ
medÖ moškimÖ inÖ ženskoÖ
spremeniloÖvÖvirÖnesogla-
sij.Ö ZaradiÖ grehaÖ razlikeÖ
medÖ moškimÖ inÖ ženskoÖ
pogostoÖ doživljamoÖ kotÖ

virÖnapetosti,ÖsporovÖinÖ
ločevanja.Ö TakšniÖ izkri-
vljeniÖ odnosiÖ so,Ö kljubÖ
temuÖdaÖvÖnašemÖsrcuÖ
ostajaÖodmevÖizvirnegaÖ
BožjegaÖ načrta,Ö postaliÖ
našaÖ dediščina.Ö AÖ ima-
moÖ upanjeÖ –Ö KristusÖ
jeÖprišel,ÖdaÖbiÖobnovilÖ
BožjiÖizvirniÖnačrtÖljube-
zniÖvÖsvetu.ÖToÖjeÖveselaÖ
novicaÖevangelija.

JanezÖPavelÖII.Öpra-
vi,ÖdaÖbomoÖvprašanje,Ö
kajÖpomeniÖbitiÖčlovek,Ö
razjasniliÖ šele,Ö koÖ po-
gledamoÖ našoÖ končnoÖ
usodo,Ö koÖ boÖ (čeÖ smoÖ
sprejeliÖ BožjiÖ načrt)Ö
BogÖnašeÖ teloÖobudilÖvÖ
slavo.ÖToÖjeÖpisecÖknjigeÖ
povzelÖvÖpoglavjuÖzÖna-
slovomÖ Onkraj figovih 
listov: vstajenje telesa.Ö
PoÖ vstajenjuÖ bomoÖ naÖ
nov,ÖvečenÖnačinÖodkri-
liÖporočniÖpomenÖtelesaÖ
(sposobnostÖ telesa,Ö daÖ
izražaÖ ljubezen,Ö kakorÖ
ljubiÖ Bog).Ö TaÖ pomenÖ
boÖ izpolnjenÖ vÖ našemÖ
srečanjuÖ zÖ živimÖ Bo-
gom,Ö koÖ gaÖ bomoÖ gle-
daliÖizÖobličjaÖvÖobličje,Ö
koÖ bomoÖ ljubezenÖ inÖ
občestvoÖživeliÖzÖvsemiÖ
svetimi.Ö JanezÖPavelÖ II.Ö
pravi,ÖdaÖjeÖnašaÖnajve-
čjaÖpoklicanost,ÖkiÖnamÖ
joÖrazodevaÖKristus,ÖdaÖ
postanemoÖ delÖ obče-
stvaÖsvetnikov.

NaÖvprašanje,ÖkakoÖ

najÖživim,ÖdaÖbomÖsrečen,Ö
paÖJanezÖPavelÖII.ÖvÖsvojiÖ
TeologijiÖtelesaÖodgovarjaÖ
vÖ trehÖ sklopih.Ö VÖ prvihÖ
dvehÖ govoriÖ oÖ krščanskiÖ
poklicanostiÖ (neporoče-
nostÖ zaradiÖ nebeškegaÖ
kraljestvaÖ inÖ krščanskiÖ
zakon),Ö vÖ tretjemÖ paÖ
odgovarjaÖ naÖ vprašanjaÖ
spolneÖmorale.

KrščanskoÖrazodetjeÖ
poznaÖdvaÖpoklica:ÖzakonÖ
inÖ devištvo.Ö KotÖ zakra-
mentÖ jeÖ porokaÖ (zakon-
skaÖzdružitevÖvÖenoÖtelo)Ö
samoÖznamenjeÖstvari,ÖkiÖ
bodoÖ šeleÖ prišle.Ö Ustvar-
jeniÖ smoÖ namrečÖ zaÖ po-
ročnoÖzdružitevÖzÖBogom.Ö
SmiselÖ zakonaÖ vÖ temÖ ži-
vljenjuÖje,ÖdaÖnasÖusmerjaÖ
vÖnebesa,ÖkjerÖbomoÖvsoÖ
večnostÖ praznovaliÖ »Ja-
gnjetovoÖsvatbo«ÖKristusaÖ
inÖCerkve.ÖToÖjeÖnajglobljeÖ
hrepenenjeÖ človeškegaÖ
srca.ÖZakonÖvÖ temÖživlje-
njuÖ jeÖ leÖ predokusÖ tegaÖ
prihodnjegaÖ nebeškegaÖ
veselja.

KristusÖ paÖ nekatereÖ
svojeÖ učenceÖ kliče,Ö daÖ
sprejmejoÖsamskostÖzara-
diÖ nebeškegaÖ kraljestva.Ö
Tisti,Ö kiÖ izberejoÖ celibat,Ö
svojÖ »da«Ö poročneÖ oblju-
beÖ rečejoÖ neposrednoÖ
Bogu.ÖCelibatÖjeÖmilost,ÖjeÖ
dar;Ötistim,ÖkiÖsoÖgaÖpreje-
li,ÖpaÖjeÖdanaÖtudiÖmilost,Ö
daÖostanejoÖzvestiÖsvojimÖ
obljubam,Ö pravÖ takoÖ kotÖ
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jeÖ zakoncemÖ danaÖ mi-
lost,ÖdaÖsoÖzvestiÖsvojimÖ
obljubam.

ObeÖ poklicanosti,Ö
celibatÖ inÖ zakonskaÖ
združitev,Ö staÖvsakaÖnaÖ
svojÖ načinÖ izpolnitevÖ
klicaÖ kÖ poročniÖ ljube-
zni,Ö kiÖ seÖ razodevaÖ vÖ
našemÖ telesu.Ö VÖ obehÖ
poklicihÖ človekÖ lahkoÖ
zavrneÖ milostÖ inÖ prelo-
miÖobljube.

VÖ zadnjemÖ deluÖ
TeologijeÖ telesaÖ (pisecÖ
knjigeÖ jeÖ podaÖ vÖ po-
glavjuÖ Teologija telesa 
v spalnici)Ö JanezÖ PavelÖ
II.ÖpodaÖsvežÖpogledÖnaÖ
naravoÖ spolneÖ ljubezniÖ
inÖ rodovitnosti.Ö Pravi,Ö
daÖjeÖmeriloÖzaÖspolnostÖ
inÖ zakonÖ izvirniÖ BožjiÖ
načrtÖ ljubezni,Ö predenÖ
seÖjeÖzgodilÖgreh:ÖzakonÖ
jeÖresÖzakonÖinÖspolnostÖ
resÖspolnostÖsamoÖvÖta-

kšniÖ meri,Ö kotÖ staÖ možÖ
inÖ ženaÖ udeleženaÖ vÖ
svobodni,Öpopolni,Özve-
stiÖinÖrodovitniÖljubezni.

SÖtemÖJanezÖPavelÖ
II.Ö teologijoÖ telesaÖ zao-
kroži,ÖpisecÖknjigeÖChri-
stopherÖ WestÖ paÖ dodaÖ
vÖknjigiÖTeologija telesa 
za začetnikeÖšeÖpoglav-
jeÖ oÖ noviÖ evangeliza-
ciji.Ö Pravi,Ö daÖ moramoÖ
svetuÖ pomagatiÖ znovaÖ
naravnatiÖ seÖ kÖ izvirne-
muÖBožjemuÖnačrtu.ÖToÖ
pomeni,Ö najÖ obrnemoÖ
svojaÖ srcaÖ hÖ KristusuÖ
inÖ njegovemuÖ nauku,Ö
kÖ evangeliju,Ö kiÖ jeÖ klicÖ
kÖ občestvu!Ö PoÖ temÖ
hrepeniÖvseÖnašeÖbitje!Ö
EvangelijÖtelesaÖ(veseloÖ
novicoÖ ljubezniÖ inÖ ob-
čestva)Ö lahkoÖposredu-
jemoÖ naprejÖ samo,Ö čeÖ
smoÖzÖnjoÖsamiÖprežeti.Ö
JanezÖPavelÖII.Öpravi,ÖdaÖ
jeÖprihodnostÖčloveštvaÖ

odvisnaÖ odÖ zakonaÖ inÖ
družine,Ö prihodnostÖ
zakonaÖ inÖ družineÖ paÖ
odÖ teologijeÖ telesa.Ö ToÖ
pomeni,Ö daÖ prenoveÖ
CerkveÖ inÖ svetaÖ neÖ boÖ
brezÖ prenoveÖ zakonaÖ
inÖdružine,ÖkiÖseÖboÖzgo-
dilaÖsamo,ÖčeÖseÖbomoÖ
vrniliÖ kÖ polniÖ resniciÖ
BožjegaÖ načrtaÖ zaÖ teloÖ
inÖspolnost.

KajÖ zaÖ toÖ lahkoÖ
storimoÖ mi?Ö PisecÖ knji-
geÖ pravi,Ö najÖ boÖ našeÖ
življenjskoÖ poslanstvoÖ
to,Ö daÖ bomoÖ teologijoÖ
telesaÖ razumeli,Ö živeliÖ
inÖ deliliÖ zÖ vsemi,Ö kiÖ jihÖ
poznamo.Ö KonkretnoÖ
toÖpomeni,ÖnajÖseÖpogo-
varjamoÖ oÖ spolnostiÖ inÖ
posredujemoÖdrugimÖtaÖ
skrivnostniÖ načrt,Ö kiÖ jeÖ
odÖvekovÖskritÖvÖBogu.Ö
SiÖ upamo?Ö SeÖ namÖ zdiÖ
težko?Ö JeÖ toÖ lahkoÖ zaÖ
nasÖizziv?
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Nekaj misli 
zakoncev

>>>>>  OdÖ vednoÖ miÖ
jeÖ bilaÖ spolnostÖ sveta.Ö
InÖ vednoÖ jeÖ bilÖ mojÖ
odnosÖ popolnaÖ preda-
jaÖ ...Ö PaÖ vendarÖ niÖ bilÖ
popoln.Ö ZdajÖ vem,Ö daÖ
jeÖnajveč,ÖkarÖlahkoÖsto-
rim,Ö daÖ seÖ popolnomaÖ
darujemÖ(zakonskaÖpo-
steljaÖjeÖdaritveniÖoltar)Ö
inÖ vÖ objemuÖ Sv.Ö DuhaÖ
inÖ moža-ženeÖ doživimÖ
predokusÖnebes.

>>>>> PoÖ srečanjihÖ
našeÖzakonskeÖskupine,Ö
naÖ katerihÖ smoÖ prede-
laliÖTeologijoÖ telesa,ÖnaÖ
spolnostÖgledavaÖzÖdru-
gačnimiÖ očmi.Ö BoljÖ seÖ
zavedava,Ö kajÖ pomeniÖ
odkritosrčnaÖ daritevÖ
sebeÖ samega.Ö NajiniÖ
spolnostiÖ zatoÖ želivaÖ
postavitiÖ noveÖ temelje,Ö
karÖ paÖ niÖ lahko.Ö ToÖ siÖ
moravaÖ šeÖ izprositÖ priÖ
Bogu.

>>>>>ÖÖZačetniÖdvomi,Ö
aliÖ seÖbomoÖkotÖzakon-
skaÖ skupinaÖ lahkoÖ po-
govarjaliÖ oÖ papeževihÖ
razmišljanjihÖoÖpomenuÖ
človeškegaÖ telesa,Ö soÖ
izginjaliÖ priÖ vsakokra-

tnemÖmesečnemÖsreča-
nju.Ö TeologijaÖ telesaÖ zaÖ
najuÖ niÖ bilaÖ samoÖ raz-
mišljanjeÖoÖspolnostiÖinÖ
zakonskiÖ ljubezni,Ö am-
pakÖ svaÖ obÖ pogovoruÖ
spoznavalaÖtudiÖpomenÖ
najinegaÖ obstojaÖ inÖ ce-
lotnegaÖsmislaÖživljenja.Ö
PriÖvsakiÖnedeljskiÖmašiÖ
slišim:Ö »ToÖ jeÖ Kristuso-
voÖTELO,ÖkiÖseÖdajeÖzaÖ
Vas«.ÖBistvoÖporočnegaÖ
obredaÖ je,Ö daÖ zakoncaÖ
postanetaÖ enoÖ TELO.Ö
TorejÖčeÖjeÖtudiÖpomenÖ
evharistijeÖvsakokratnaÖ
podaritevÖ JezusovegaÖ
telesaÖinÖnjegoveÖljube-
zni,ÖlahkoÖrazumemÖpo-
klicanost,ÖdaÖseÖljubimoÖ
medÖsebojÖinÖdaÖnasÖjeÖ
ustvarilÖ kotÖ moškeÖ inÖ
ženske,Ö vseÖ prejÖ kotÖ
nekajÖ postranskegaÖ inÖ
nepomembnega.Ö NovaÖ
spoznanjaÖ oÖ obravna-
vaniÖ temiÖ soÖ vÖ namaÖ
prebudilaÖtudiÖnovaÖza-
vedanja,ÖdaÖjeÖčloveškoÖ
teloÖ najsvetejšaÖ stvarÖ
naÖ svetuÖ inÖ zatoÖ tudiÖ
najboljÖnasilnoÖnapada-
no.Ö TrudilaÖ seÖ bovaÖ toÖ
spoznanjeÖ posredovatiÖ
naprej.

>>>>>  VečÖkotÖ15Ö letÖ
žeÖ aktivnoÖ sodelujevaÖ
vÖ zakonskiÖ skupini,Ö paÖ
seÖ naju,Ö doÖ sedaj,Ö šeÖ

nobenaÖ temaÖ niÖ takoÖ
globokoÖ »dotaknila«,Ö
kotÖletošnja,ÖkoÖsmoÖseÖ
spoznavaliÖ sÖ papeževoÖ
TeologijoÖ telesa.Ö TežkoÖ
biÖ vÖ kratkemÖ odstavkuÖ
strnilaÖ vseÖ najineÖ vtiseÖ
inÖ spoznanjaÖ obÖ odkri-
vanjuÖ tega,Ö zaÖ mnogeÖ
kristjaneÖ šeÖ neodkrite-
gaÖzaklada.ÖPravÖgotovoÖ
paÖ jeÖ toÖ novica,Ö kiÖ biÖ
moralaÖ pospremitiÖ vseÖ
novoporočenceÖ naÖ za-
četkuÖ njihoveÖ skupneÖ
življenjskeÖ poti.Ö SicerÖ
paÖ»obvezno«ÖbranjeÖzaÖ
vsakega,Ö kiÖ iščeÖ smiselÖ
življenjaÖ–ÖljubitiÖ inÖbitiÖ
ljubljenÖ...

>>>>> ObÖkoncuÖspo-
-znavanjaÖ TeologijeÖ
telesa,Ö oÖ kateriÖ smoÖ
razmišljaliÖ inÖ siÖ izme-
njevaliÖosebneÖizkušnjeÖ
naÖ našihÖ srečanjih,Ö
svaÖ NjemuÖ neizmernoÖ
hvaležnaÖ zaÖ milost,Ö daÖ
smoÖlahkoÖ»prebiraliÖtoÖ
knjigo«,Ö sajÖ čutiva,Ö daÖ
doživljavaÖ »renesansoÖ
najinegaÖ zakona«.Ö ZaseÖ
paÖ lahkoÖ šeÖ rečem,Ö
daÖ seÖ sedajÖ vÖ posteljiÖ
šeÖ zÖ večjimÖ veseljem,Ö
spoštovanjemÖ inÖ zave-
danjem,Ö daÖ jeÖ GospodÖ
zÖ namaÖ tudiÖ priÖ spolniÖ
združitvi,Ö stisnemÖ kÖ
svojiÖženi.
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z 31. SEJE ŽPS

nove,Ö kiÖ povzemajoÖ
bistveneÖ poudarkeÖ
načrtaÖinÖhkratiÖpripra-
vljajoÖ konkretneÖ spre-
membe.Ö

Biblična prenova 
vključujeÖ pridiganjeÖ
naÖ osnoviÖ predstavi-
tveÖ inÖ razlageÖ BožjeÖ
besede,ÖosebnoÖbranjeÖ
SvetegaÖpismaÖ inÖupo-
raboÖ SvetegaÖ pismaÖ
priÖ kateheziÖ terÖ lectioÖ
divinaÖ(metodaÖbranjaÖ
inÖpremišljevanjaÖBož-
jeÖbesedeÖterÖduhovnoÖ
vstopanjeÖ vÖ svetopi-
semskeÖ vsebine).Ö DelÖ
bibličneÖ prenoveÖ boÖ
tudiÖ ustanavljanjeÖ bi-
bličnihÖskupin.

Prenova otroške 
in mladinske kateheze 
ter priprave na prejem 
zakramentovÖ boÖ po-
tekalaÖ poÖ katehumen-
skemÖ modelu:Ö otrokÖ
prejmeÖ zakrament,Ö koÖ
staÖonÖ inÖnjegovaÖdru-
žinaÖ dovoljÖ zrelaÖ zanjÖ
inÖne,ÖkoÖdopolniÖdolo-
čenoÖ starost.Ö PripravaÖ
naÖ zakramentÖ jeÖ dalj-
ša,ÖboljÖ temeljitaÖ inÖseÖ
izvajaÖvÖmanjšihÖskupi-
nah.Ö TemuÖ načeluÖ boÖ
sledilaÖ tudiÖ prenovaÖ
osnovnošolskegaÖ ve-
rouka.

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
smoÖ članiÖ nadaljevaliÖ
sÖ pripravamiÖ naÖ FarniÖ
dan.Ö Ö FarnoÖ prazno-
vanje,Ö kiÖ boÖ 16.Ö junijaÖ
2013,Ö seÖ boÖ začeloÖ sÖ
slovesnoÖ svetoÖ mašoÖ
obÖ15.Öuri.

OÖ srečanjuÖ KrižÖ
kražÖmladihÖjeÖporočalÖ
LukaÖŠkrlj.ÖPovedalÖje,Ö
daÖjeÖsrečanjeÖvÖcelemÖ
dnevuÖ obiskaloÖ okrogÖ
450Ö ljudiÖ inÖ mladi,Ö kiÖ
srečanjeÖ pripravlja-
jo,Ö soÖ takoÖ zÖ obiskomÖ
kotÖ sÖ potekomÖ dnevaÖ
zadovoljni.Ö Duhovni-
komaÖseÖjeÖzahvalilÖzaÖ
lepoÖ svetoÖ mašo,Ö za-
hvalaÖ greÖ tudiÖ ženam,Ö
kiÖ soÖ pekleÖ palačinke.Ö
PosebnostÖ letošnje-
gaÖ srečanjaÖ KrižÖ kražÖ
mladihÖjeÖvÖtem,ÖdaÖjeÖ
postalÖ festival,Ö kiÖ seÖ
širiÖizvenÖLogatcaÖinÖseÖ
boÖzaključilÖvÖVeržeju.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖobravnavaliÖdeve-
toÖ temoÖ izÖ GradivaÖ zaÖ
župnijskeÖ pastoralneÖ
sveteÖ Leto vere zÖ na-
slovomÖVeliki itinerari-
ji pastoralne prenove.Ö
SlovenskiÖ pastoralniÖ
načrtÖpodajaÖpomemb-
neÖ inÖobvezneÖ itinera-
rijeÖ pastoralneÖ pre-

Prestop na kate-
hezo odraslihÖ jeÖ edenÖ
osnovnihÖ itinerarijevÖ
povsod,Ö kjerÖ seÖ stopaÖ
naÖ potÖ noveÖ evangeli-
zacije.Ö KatehezaÖ odra-
slihÖseÖboÖuresničevalaÖ
vzporednoÖsÖkatehezoÖ
otrok,Ö vÖ obstoječihÖ
skupinahÖ (zakonske,Ö
biblične,Ö karitativne,Ö
…),Ö zÖ ustanovitvijoÖ
novegaÖ modelaÖ šoleÖ
verskegaÖ poglabljanjaÖ
inÖ molitveÖ zaÖ odrasleÖ
terÖ vÖ okviruÖ daljnihÖ
inÖ bližnjihÖ pripravÖ naÖ
prejemÖ zakramentaÖ
zakona.

Laiške teologinje 
in teologi, katehetinje 
in kateheti:ÖizÖizkušenjÖ
inÖ potrebÖ jeÖ razvidno,Ö
daÖmoraÖbitiÖlaiškihÖka-
tehetinjÖ inÖ katehetovÖ
več,Ö kotÖ jihÖ jeÖ danes.Ö
RazenÖ tistih,Ö kiÖ soÖ siÖ
pridobiliÖ teološko,Ö ka-
tehetskoÖ inÖ pastoral-
noÖ izobrazbo,Ö jeÖ zaÖ toÖ
deloÖ potrebnoÖ prido-
bitiÖ tudiÖdrugeÖprosto-
voljkeÖ inÖ prostovoljceÖ
inÖ priÖ temÖ upošteva-
ti,Ö daÖ jeÖ poučevanjeÖ
otrokÖ inÖ mladineÖ zah-
tevnoÖdelo.

Laiki – voditelji 
bogoslužja:Ö vÖ priho-
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dnjeÖ bodoÖ zaÖ vodenjeÖ
določenihÖ bogoslu-
žnihÖ opravilÖ (vodenjeÖ
nedeljskegaÖ besedne-
gaÖ bogoslužja,Ö moli-
tveneÖ ureÖ predÖ Naj-
svetejšim,Ö obhajanjeÖ
bolnikovÖ naÖ domu,Ö
molitevÖ križevegaÖ
pota)ÖpostavljeniÖlaiki.Ö

Vzgoja vodite-
ljev manjših skupin 
in mreženje le teh: vÖ
procesuÖ noveÖ evange-
lizacijeÖjeÖbistvenoÖdo-
gajanjeÖ osredotočenoÖ
naÖ majhneÖ skupine,Ö
katerihÖ ustanavljanjaÖ
inÖ vodenjaÖ neÖ morejoÖ
prevzetiÖleÖduhovniki.

Vzgoja bodočih 
duhovnikov: čepravÖ
novaÖ evangelizacijaÖ
nekaterihÖ tradicional-
nihÖ vlogÖ duhovnikaÖ
večÖneÖpredvidevaÖaliÖ
jimÖzmanjšujeÖpomen,Ö
jeÖduhovnikÖenakoÖpo-
trebenÖ inÖ ključenÖ kotÖ
nekoč.Ö NjegovaÖ prvaÖ
nalogaÖje,ÖdaÖseÖposve-
čujeÖvÖtem,ÖkarÖje:ÖživoÖ
znamenjeÖKristusa.

Dialog z neverujo-
čimi, drugače misleči-
mi in drugače verujoči-
miÖkličeÖkÖodprtostiÖzaÖ
vseÖ ljudiÖ dobreÖ volje,Ö

kiÖ iščejoÖ resnicoÖ inÖ
pravico,Ö terÖ zaÖ vse,Ö kiÖ
soÖ naÖ potiÖ spoznanjaÖ
Boga.ÖDrugačeÖmislečiÖ
neÖ smeÖbitiÖ razumljenÖ
kotÖnasprotnik,ÖsajÖkri-
stjanÖ vÖ današnjiÖ druž-
biÖpravÖobÖnjemÖpogla-
bljaÖsvojoÖidentiteto.

Nova področja 
dobrodelnosti: dobro-
delnostÖ sodiÖ kÖ bistvuÖ
pastoralnegaÖ delova-
nja.Ö DosedanjeÖ oblikeÖ
dobrodelnostiÖ bodoÖ
ohranjene,Ö hkratiÖ paÖ
seÖ bodoÖ razširjalaÖ
novaÖ področja,Ö kotÖ jeÖ
naÖ primerÖ osebniÖ stikÖ
(zÖostarelimi,Öosamlje-
nimi,Ö zasvojenimi,Ö
ovdovelimiÖ…).ÖMožneÖ
oblikeÖ pomočiÖ soÖ po-
govor,Ösvetovanje,Ösku-
pineÖzaÖsamopomočÖ…

Družbeni nauk 
Cerkve sodiÖtakoÖvÖste-
berÖoznanjevanjaÖkotÖvÖ
steberÖ dobrodelnosti,Ö
zatoÖjeÖpomembnoÖpri-
zadevanjeÖ zaÖ njegovoÖ
boljšeÖpoznavanje.

NaÖ sejiÖ smoÖ pre-
leteliÖ dogajanjeÖ vÖ žu-
pnijiÖ vÖ mesecuÖ juniju.Ö
VÖ nočiÖ sÖ 1.Ö naÖ 2.Ö junijÖ
2013Ö boÖ obÖ letuÖ vereÖ
poÖ vsehÖ župnijahÖ lju-

bljanskeÖ nadškofijeÖ
nočÖ adoracije.Ö PredÖ
NajsvetejšimÖbomoÖdoÖ
24.Ö ureÖ bedeliÖ tudiÖ vÖ
našiÖ župniji.Ö ZačetekÖ
češčenjaÖboÖvÖ soboto,Ö
1.Ö junija,Ö poÖ večer-
niÖ svetiÖ maši.Ö SklepÖ
škofijskegaÖ češčenjaÖ
predÖ NajsvetejšimÖ boÖ
2.Ö junijaÖ obÖ 17.00Ö uriÖ
vÖ ljubljanskiÖ stolnici.Ö
9.Ö junijaÖ obÖ 10.Ö uriÖ boÖ
slavjeÖ prvegaÖ svetegaÖ
obhajila,Ö 15.Ö junijaÖ obÖ
10.ÖuriÖboÖpodelitevÖza-
kramentaÖsveteÖbirme,Ö
16.ÖjunijaÖboÖpraznova-
njeÖ FarnegaÖ dne,Ö Ö 23.Ö
junijaÖ paÖ krstnaÖ nede-
lja.Ö

Petra Rok
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. junijÖ–ÖodÖ17.–19.ÖureÖ
spovedovanjeÖinÖčašče-
njeÖ Najsvetejšega,Ö poÖ
svetiÖmašiÖadoracijaÖdoÖ
24.Öure;

2. junij – 9. NEDELJA 
MED LETOM,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri;Ö obÖ 14.Ö
uriÖ večernice,Ö obÖ 20.Ö
uriÖ srečanjeÖ 1.Ö zakon-
skeÖskupine;

3. junijÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
srečanjeÖ skupineÖ KA-
RITAS;

6. junijÖ–ÖÖsv.ÖmašaÖizje-
momaÖzaradiÖkoncertaÖ
ob 18. uri Ö inÖ začetekÖ
birmanskeÖ devetdnev-
nice;

7. junij –  Srce Jezu-
sovo,ÖprviÖpetekÖvÖme-
secu,Ö obiskÖ bolnikov,Ö
obÖ 17.Ö uriÖ spovedova-
njeÖ prvoobhajancevÖ
inÖstaršev,ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina;

8. junij – Srce Mari-
jino,Ö odÖ 17.–19Ö ureÖ ča-
ščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖ
spovedovanje;

9. junij – 10. NEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ 10.Ö uriÖ slovesnostÖ
prvegaÖsv.Öobhajila,ÖobÖ
14.ÖuriÖvečernice;

10. junij –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
srečanjeÖŽPS;

14. junijÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina;

15. junij –Ö obÖ 10.Ö uriÖ
slovesnostÖ sv.Ö birme,Ö
odÖ17.–19.ÖureÖčaščenjeÖ
NajsvetejšegaÖinÖspove-
dovanje;

16. junij – 11. NEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.Öuri,Öob 15. 
uri začetek FARNE-
GA DNE,ÖgesloÖfarnegaÖ
dneÖ jeÖ »PRIDIÖ INÖ PO-
GLEJ!«;Ö

17. junij –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
pripravaÖnaÖsv.Ökrst;

21. junij –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina;

22. junijÖ –Ö odÖ 17.–19.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖinÖspovedovanje;

23. junij – 12. NEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ 10.Ö uriÖ boÖ krščeva-
nje,ÖobÖ14.ÖuriÖvečerni-
ce;

24. junij –Ö rojstvoÖ Ja-
nezaÖKrstnikaÖ–ÖKRES;

25. junijÖ–ÖDanÖdržav-
nosti;

28. junijÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖskupina;

29. junijÖ –Ö praznikÖ
apostolaÖ PetraÖ inÖ Pa-
vla,Ösv.ÖmašaÖobÖ10.Ö inÖ
19.Ö uri,Ö odÖ 17.–19.Ö ureÖ
čaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

30. junij – 13. NEDE-
LJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö
obÖ14.ÖuriÖvečernice.

KOLEDAr

JUNIJ

2013

Kdor koli hrepeni po večni domovini 
nedvomno živi preprosto in pravično: 

v delih je preprost, v veri pravičen; 
preprost je v zemeljskih opravilih, 

pravičen v duhovnih dobrinah, 
ki jih čuti v srcu.

   

ÖÖ(Sv. Gregor Veliki)


