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ÖÖ Moč Molitve

ÖÖ Rožni venec

ÖÖ Rio 2

ÖÖ sp MaRaton

v teJ ŠtevilKi:

letnik 33, št. 10
oKtoBeR 2013

VÖ mesecuÖ okto-
bruÖnasÖCerkevÖvabiÖ
kÖ oktobrskiÖ rožno-
venskiÖ pobožnosti.Ö
VÖ našiÖ župnijiÖ vÖ ok-
tobruÖ molimoÖ polÖ
ureÖ predÖ sv.Ö mašoÖ
rožniÖ venecÖ predÖ
Najsvetejšim.Ö Moli-
tevÖrožnegaÖvencaÖjeÖ
premišljevanjeÖskriv-

SILNA JE MOČ MOLITVE

nostiÖ evangelijaÖ vÖ
veselem,Ö žalostnem,Ö
svetlemÖ inÖ častitlji-
vimÖ deluÖ inÖ smoÖ
povezaniÖ zÖ vesoljnoÖ
Cerkvijo,Ö kiÖ moli.Ö ZÖ
namiÖ moliÖ MarijaÖ inÖ
nasÖspremljaÖterÖpod-
piraÖkotÖprvoÖCerkevÖ
poÖ binkoštih.Ö KdorÖ
moliÖ rožniÖ venecÖ vÖ

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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O rOžNEM VENcu

RožniÖ venecÖ jeÖ
oblikaÖ molitveÖ oziro-
maÖ pobožnosti,Ö kiÖ joÖ
katoliškaÖ CerkevÖ pri-
poročaÖ vsemÖ verni-
kom,ÖtakoÖmladimÖkotÖ
starim.ÖZÖmolitvijoÖro-
žnegaÖ vencaÖ hodimoÖ
poÖ najvarnejšiÖ poti,Ö
sajÖjeÖtoÖpotÖ»hÖKristu-
suÖ poÖ Mariji«.Ö MolitiÖ
rožniÖ venecÖ namrečÖ
pomeniÖ bitiÖ deleženÖ
MarijinegaÖ življenja,Ö
kiÖjeÖpovsemÖusmerje-
noÖ hÖ Kristusu,Ö oziro-
maÖ pomeniÖ zÖ MarijoÖ
zretiÖvÖJezusovoÖobli-
čje.Ö ZatoÖ jeÖ prejšnjiÖ
svetiÖoče,ÖJanezÖPavelÖ
II.,Ö toÖ molitevÖ zmerajÖ
postavljalÖ vÖ samoÖ
središčeÖ krščanskeÖ
duhovnosti;Ö dejalÖ je,Ö
daÖ jeÖ taÖ »najboljšaÖ
inÖ najboljÖ hvalevre-
dnaÖ vrstaÖ krščanskeÖ
kontemplativneÖ moli-
tve«.Ö KontemplativnaÖ
molitevÖ pomeni,Ö daÖ
morajoÖbitiÖpriÖmolitviÖ
izpolnjeniÖ nekateriÖ
nujniÖ pogoji.Ö ToÖ soÖ
predvsemÖ zbranost,Ö
spoštljivost,Ö čašče-
njeÖ inÖ čistostÖ name-

na.Ö RožniÖ venecÖ jeÖ
vsekakorÖ zahtevnaÖ
molitev,Ö sajÖ moramoÖ
bitiÖpozorniÖnaÖto,ÖkajÖ
izgovarjamo.Ö GoloÖ
žebranjeÖ nimaÖ nobe-
negaÖučinka.ÖVerjetnoÖ
imamoÖ vsiÖ izkušnjo,Ö
daÖ namÖ medÖ molitvi-
jo,Ö posebnoÖ čeÖ jeÖ taÖ
daljša,Ö misliÖ pogostoÖ
uhajajoÖ drugam.Ö DaÖ
biÖ premagaliÖ toÖ sicerÖ
povsemÖ naravnoÖ na-
gnjenjeÖ domišljije,Ö kiÖ
jeÖleÖstežkaÖ»priÖmiru«,Ö
siÖpomagamoÖtako,ÖdaÖ
medÖ molitvijoÖ premi-
šljujemoÖ sveteÖ skriv-
nosti,ÖkiÖjihÖdodajamoÖ
naÖkoncuÖvsakeÖ»zdra-
vamarije«.ÖNaÖprimer:Ö
koÖ molimoÖ žalostniÖ
delÖrožnegaÖvenca,ÖsiÖ
predočamoÖ postajeÖ
KristusovegaÖtrpljenjaÖ
(bičanje,Ö kronanjeÖ sÖ
trnjemÖ itn.).Ö ZatoÖ zÖ
molitvijoÖ nikakorÖ niÖ
trebaÖ hiteti,Ö šeÖ zlastiÖ
ne,ÖčeÖmislimo,ÖdaÖboÖ
našaÖ molitevÖ tolikoÖ
učinkovitejša,Ö kolikorÖ
večÖbomoÖzmolili.ÖVa-
žnoÖ je,Ö kakoÖ globokaÖ
inÖ ponotranjenjaÖ jeÖ

temÖ duhu,Ö doživljaÖ
notranjiÖ mirÖ inÖ ugla-
šenostÖterÖharmonijoÖ
medÖsvetomÖinÖnebe-
si.Ö

Čas,Ö kiÖ gaÖ po-
svetimoÖ molitviÖ jeÖ
najboljeÖ izkoriščenÖ
čas,Ö kerÖ nasÖ molitevÖ
počlovečujeÖ inÖ po-
božanstvuje.Ö DanesÖ
mnogiÖ tarnajo,Ö daÖ niÖ
časaÖzaÖmolitev.ÖMoliÖ
inÖ bošÖ imelÖ časÖ zaÖ
vseÖ drugo,Ö kerÖ bošÖ
vÖ molitviÖ odkrival,Ö
kajÖ jeÖ pomembnoÖ vÖ
življenjuÖinÖkajÖniÖnuj-
no,ÖkarÖnasÖvsakÖdanÖ
zaposluje.

MoliÖ inÖ okusilÖ
bošÖveseljeÖinÖradostÖ
terÖmir,ÖkiÖgaÖ iščemoÖ
inÖ gaÖ svetÖ neÖ moreÖ
dati.

Vaš župnik
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našaÖ molitev,Ö neÖ paÖ
»koliko«Ö joÖ je.Ö ČeÖ jeÖ
našaÖ molitevÖ plodna,Ö
seÖ obÖ premišljeva-
njuÖ svetihÖ skrivnostiÖ
medÖrožnimÖvencem,Ö
vÖ nasÖ počasiÖ začneÖ
vnematiÖ ljubezenÖ doÖ
Boga,Ö hrepenenjeÖ poÖ
Kristusu,Ö želja,Ö daÖ biÖ

biliÖvednoÖzdruženiÖzÖ
njim.Ö KoÖ izÖ podobÖ inÖ
predstavÖ preidemoÖ
nadÖ domišljijoÖ inÖ ra-
zum,Ö seÖ praviÖ vÖ neu-
podobljivoÖinÖnepred-
stavljivoÖ ljubezen,Ö sÖ
kateroÖ nasÖ BogÖ ljubi,Ö
koÖ nasÖ premišljeva-
njeÖ svetihÖ skrivnostiÖ

pripeljeÖdoÖtega,ÖdaÖseÖ
globokoÖ zavedamo,Ö
kakoÖ nasÖ BogÖ ljubi,Ö
vemoÖdaÖsmoÖnaÖrav-
niÖ kontemplacije.Ö ToÖ
jeÖ tudiÖ ciljÖ vsakršneÖ
molitve:Ö bitiÖ ljubljenÖ
inÖ ljubiti,Ö imetiÖ če-
daljeÖ večjoÖ ljubezenÖ
doÖ BogaÖ inÖ bližnjega.Ö
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TakoÖbomoÖvedeliÖaliÖ
molimoÖ pravÖ aliÖ ne.Ö
ČeÖseÖpoÖmolitviÖhitroÖ
raztresemoÖ inÖ celoÖ
zapademoÖ vÖ grešniÖ
strasti,ÖkotÖsoÖjeza,Öob-
sojanjeÖdrugih,Ö zavistÖ
inÖpodobno,Ö jeÖdokajÖ
verjetno,ÖdaÖsmoÖmo-
liliÖzeloÖpovršno.ÖSicerÖ
paÖnasÖpoÖdobroÖopra-
vljeniÖ molitviÖ lahkoÖ
skušaÖ tudiÖ hudiÖ duh,Ö
takoÖ daÖ namÖ »podti-

ka«Ö različneÖ pasti,Ö daÖ
biÖ nasÖ karsedaÖ hitroÖ
raztreselÖinÖodtrgalÖodÖ
ljubezniÖ doÖ BogaÖ inÖ
doÖbližnjega.ÖNaÖtoÖjeÖ
trebaÖ vselejÖ računati.Ö
VendarÖ čeÖ seÖ zave-
damo,Ö daÖ imamoÖ naÖ
svojiÖ straniÖ najmoč-
nejšegaÖzaveznika,ÖseÖ
namÖniÖbati.ÖLjubezenÖ
neÖpoznaÖstrahu.

MolitevÖ rožnegaÖ

vencaÖ jeÖ tudiÖnajbolj-
šaÖ inÖ najprimernejšaÖ
družinskaÖ molitev.Ö
JanezÖ PavelÖ II,Ö jeÖ ne-
kočÖdejal,ÖdaÖ jeÖrožniÖ
venecÖ najučinkovitej-
šiÖtedaj,ÖkoÖgaÖmolimoÖ
vÖ družini.Ö ZatoÖ paÖ jeÖ
pomembno,Ö daÖ tudiÖ
otrokeÖpoučimo,ÖkakoÖ
jeÖtrebaÖmoliti.ÖPriÖtemÖ
jimÖjeÖtrebaÖpomagati.Ö
OtrociÖ soÖ zeloÖ nago-
vorjeni,ÖčeÖimajoÖpredÖ
sebojÖvidnaÖ inÖotiplji-
vaÖ znamenja.Ö ZatoÖ
mordaÖprižgemoÖsve-
čo,Ö prižgemoÖ kadilo,Ö
seÖ pokrižamoÖ zÖ bla-
goslovljenoÖ vodo,Ö siÖ
priskrbimoÖ privlačneÖ
podobeÖizÖJezusovegaÖÖ
inÖMarijinegaÖživljenjaÖ
itn.Ö ČeÖ bomoÖ otrokeÖ
pravÖ uvedliÖ vÖ toÖ mo-
litevÖ inÖ jimÖ pokazali,Ö
daÖ rožniÖ venecÖ nitiÖ
maloÖ niÖ dolgočasen,Ö
jeÖ zeloÖ verjetno,Ö daÖ
gaÖbodoÖvseÖživljenjeÖ
radiÖmolili.ÖPredÖvsemÖ
paÖjeÖvaženÖzgled.ÖČeÖ
bodoÖ videli,Ö daÖ miÖ
radiÖmolimo,ÖseÖbodoÖ
tegaÖveseljaÖtudiÖsamiÖ
kajÖhitroÖnavzeli.
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NajinoÖ romanjeÖ
vÖ BrazilijoÖ seÖ niÖ za-
čeloÖ zÖ odhodomÖ 18.Ö
julija.ÖZačeloÖseÖjeÖžeÖ
mnogoÖ prej.Ö ResÖ je,Ö
daÖsvaÖseÖtistegaÖdneÖ
zjutrajÖ poÖ župniko-
vemÖ blagoslovuÖ od-
peljaleÖ vÖ LjubljanoÖ
inÖkasnejeÖvÖKozino,Ö
kjerÖsvaÖseÖusedliÖnaÖ
avtobusÖ zaÖ Milano.Ö

AmpakÖzaÖnajuÖseÖjeÖ
začeloÖ žeÖ sÖ »pakira-
njem«Ö inÖ sÖ priprava-
miÖ naÖ odhod.Ö ObeÖ
polniÖ pričakovanjÖ inÖ
radovednostiÖ svaÖ žeÖ
meseceÖ prejÖ naÖ in-
ternetuÖ gledaliÖ potiÖ
doÖRiaÖinÖSaoÖPaula,Ö
paÖ tudiÖ slikeÖ Copa-
cabaneÖ inÖ podobno.Ö
DaÖsvaÖsiÖ lahkoÖvsajÖ

približnoÖ pričaraliÖ
maloÖBrazilijeÖdoma.Ö
TakoÖsvaÖmislili.ÖAm-
pakÖ BrazilijaÖ vÖ živoÖ
jeÖšeÖmnogoÖčudovi-
tejšaÖinÖzanimivejša.

NajinaÖ prvaÖ po-
stojankaÖ jeÖ bilaÖ karÖ
Logatec.Ö PoÖ jutranjiÖ
maši,Ö kjerÖ smoÖ pro-
siliÖ zaÖ blagoslovÖ inÖ

rOMANJE V rIO DE JANEIrO
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BožjeÖ varstvo,Ö smoÖ
seÖ odpeljaliÖ vÖ Lju-
bljano,Ö naložiliÖ šeÖ
»Ljubljančane«Ö inÖ
se,ÖkotÖsvaÖžeÖzgorajÖ
omenili,Ö odpeljaliÖ vÖ
Kozino,Ö kjerÖ smoÖ seÖ
presedliÖ naÖ avtobusÖ
polnÖRečanov.Ö

VÖ MilanuÖ smoÖ
seÖ vkrcaliÖ naÖ letaloÖ
protiÖ Londonu.Ö UraÖ
jeÖ bilaÖ žeÖ poznaÖ inÖ
letališčeÖ ogromno.Ö
KomajÖsmoÖnašliÖnašÖ
izhodÖinÖmisliliÖnaÖto,Ö

kajÖseÖdogajaÖzÖnašoÖ
prtljago,Ö kiÖ seÖ jeÖ žeÖ
peljalaÖnaÖnašoÖkonč-
noÖdestinacijo,ÖšeÖza-
dnjičÖ vÖ EvropiÖ našliÖ
koščekÖ »wifi-ja«Ö terÖ
seÖposloviliÖodÖnašihÖ
prijateljev.Ö NekolikoÖ
negotovoÖsmoÖseÖod-
praviliÖnaÖletalo,ÖkjerÖ
soÖnasÖčakaleÖslušal-
ke,ÖodejicaÖ inÖzobnaÖ
ščetka;ÖponoviliÖsmoÖ
varnostneÖ ukrepe,Ö
natoÖpaÖsamoÖšeÖča-
kaliÖnaÖmaliceÖinÖsre-
čenÖpristanek.ÖLetÖjeÖ

bilÖmiren,ÖdolgÖ11Öur.Ö
ČepravÖ jeÖ biloÖ leta-
loÖ ogromno,Ö jeÖ biloÖ
spanjeÖvÖnjemÖdokajÖ
neudobno.

KoÖ smoÖ zjutrajÖ
prispeliÖ vÖ Brazilijo,Ö
soÖ nasÖ tamÖ žeÖ pri-
čakaliÖ prostovoljci,Ö
bratjeÖ inÖ sestreÖ izÖ
neokatehumenskeÖ
skupnosti.Ö PeljaliÖ soÖ
nasÖvÖnjihovoÖžupni-
joÖ sv.Ö Suzane,Ö kjerÖ
smoÖ natoÖ prebivaliÖ
enÖ teden.Ö KoÖ smoÖ
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seÖvoziliÖdoÖžupnije,Ö
smoÖ poskušaliÖ ujetiÖ
utripÖ novegaÖ okolja,Ö
aÖ soÖ bileÖ očiÖ preu-
trujene,ÖsajÖjeÖbilÖnašÖ
danÖkrajšiÖzaÖpetÖur.Ö

SaoÖ PauloÖ jeÖ
drugoÖ največjeÖ me-
stoÖnaÖsvetu.ÖSkupajÖ
zÖ okolicoÖ štejeÖ karÖ
30Ö milijonovÖ prebi-
valcev.Ö ŽalÖ jeÖ velikoÖ
ljudiÖ zeloÖ revnih.Ö
MestoÖ jeÖ razdeljenoÖ
naÖ večÖ četrti,Ö kiÖ soÖ
polneÖ stolpnic,Ö ven-
darÖ jeÖ očitnaÖ razli-
kaÖ sÖ favelami,Ö kiÖ paÖ
niÖ pravÖ ničÖ zakrita.Ö
PravÖtoÖnasÖjeÖnaÖza-
četkuÖkarÖmaloÖšoki-
ralo.Ö OdkritaÖ revšči-
naÖ inÖ bogastvoÖ brezÖ
sramu.ÖÖ

VsakÖ danÖ jeÖ
bilÖ drugačen.Ö PrviÖ
zeloÖ vročÖ inÖ natoÖ
naslednjiÖ deževenÖ
inÖ mrzel.Ö Ö AÖ ničÖ nasÖ
niÖustavilo.ÖVideliÖ inÖ
doživeliÖ smoÖ ogro-
mno.Ö OdÖ najbogatej-
šihÖvÖnakupovalnemÖ
centruÖ doÖ tistihÖ rev-
nihÖ naÖ ulicah.Ö UtripÖ
mestaÖ jeÖ naÖ nasÖ pu-
stilÖmočanÖvtis.

PoÖ enemÖ tednuÖ
smoÖ seÖ odpraviliÖ vÖ
RioÖdeÖJaneiro,ÖkiÖ jeÖ
bilÖ glavnoÖ središčeÖ
dogajanjaÖ svetov-
negaÖ dnevaÖ mladih.Ö
TjaÖsmoÖseÖodpeljaliÖ
zÖ avtobusom,ÖkiÖnasÖ
jeÖ naÖ našeÖ presene-
čenjeÖ srediÖ nočiÖ karÖ
pustilÖ naÖ trgu,Ö srediÖ
ničesar.Ö VsajÖ takoÖ
smoÖmislili,ÖaÖizkaza-
loÖseÖjeÖdrugače.ÖBiliÖ
smoÖ leÖ nekajÖ metroÖ
postajÖ odÖ Copaca-
bane.Ö PrespaliÖ smoÖ
vÖ dvoraniÖ župnišča,Ö
natoÖpaÖseÖzjutrajÖod-
praviliÖnaÖkatehezoÖsÖ
škofom.ÖKerÖsmoÖbiliÖ

delÖhrvaškeÖskupine,Ö
smoÖ šliÖ karÖ zÖ njimi.Ö
NaÖsvojoÖžalostÖsmoÖ
kasnejeÖugotovili,ÖdaÖ
jeÖbilaÖslovenskaÖka-
tehezaÖ sÖ škofomÖ Ja-
mnikomÖzeloÖblizu.Ö

VÖsobotoÖsmoÖseÖ
odpraviliÖpešÖdoÖpri-
zoriščaÖ naÖ Copaca-
bani.ÖNajprejÖsmoÖšliÖ
poÖ»lunch«ÖpaketeÖzaÖ
vikendÖnaÖplaži.ÖTamÖ
nasÖjeÖpričakalaÖzeloÖ
dolgaÖ vrstaÖ mladihÖ
izÖcelegaÖsveta,ÖkiÖsoÖ
takoÖkotÖmiÖželjnoÖča-
kaliÖsrečanjeÖsÖpape-
žem.Ö NaslednjoÖ nočÖ
smoÖ prebedeliÖ naÖ
CopacabaniÖ sÖ pape-
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žemÖ Frančiškom,Ö kiÖ
jeÖmladeÖšeÖposebejÖÖ
nagovorilÖ priÖ svetiÖ
mašiÖ vÖ nedeljo.Ö Po-
slušaliÖ smoÖ MatejevÖ
evangelij,ÖvÖkateremÖ
JezusÖ učenceÖ po-
šilja,Ö najÖ oznanjajoÖ
evangelijÖ (MtÖ 28,19).Ö
PovedalÖ je,Ö daÖ smoÖ
mladiÖnajboljšiÖozna-
njevalciÖ vereÖ mla-
dim.Ö TriÖ besede,Ö kiÖ
soÖ najpomembnejšeÖ
zaÖ mladeÖ so:Ö »Pojdi-

te,ÖneÖbojteÖse,Ösluži-
te«.Ö

PoÖ zaključkuÖ
svetovnegaÖ srečanjaÖ
sÖ papežemÖ smoÖ šeÖ
maloÖ ostaliÖ vÖ RiuÖ inÖ
odšliÖ naÖ srečanjeÖ sÖ
Kikom,Ö ustanovite-
ljemÖNeokatehumen-
skeÖ poti.Ö NaslednjiÖ
danÖ smoÖ siÖ ogledaliÖ
30Ö metrovÖ visokÖ kipÖ
KristusÖ Odrešenik,Ö
kiÖ jeÖ glavnaÖ zname-
nitostÖ Ria,Ö inÖ siÖ po-

gledaliÖšeÖsemeniščeÖ
vÖRiu.ÖZadnjiÖdanÖpaÖ
smoÖpreživeliÖnaÖpla-
žiÖIpanema.Ö

PoÖ doživetihÖ
dnehÖvÖBrazilijiÖsmoÖ
navdušeniÖ sedliÖ naÖ
letaloÖ protiÖ Londo-
nu.Ö TamÖ smoÖ maloÖ
počivaliÖ inÖ natoÖ od-
šliÖnaÖletaloÖdoÖMila-
naÖterÖnatoÖzÖavtobu-
somÖdoÖLogatca.Ö

Tjaša in Urša
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Največja je ljubezen! (1 Kor 13,13)

SE bOSTE prIDružILI brANJu SVETEgA pISMA

od srede, 9. oktobra 2013, ob 18. uri  
do četrtka, 10. oktobra 2013, do 18. ure

Mini svetopisemski maraton že drugič v logatcu

SvetopisemskiÖ mara-
ton,Ö neprekinjenoÖ branjeÖ
SvetegaÖ pisma,Ö boÖ priÖ sv.Ö
JožefuÖvÖLjubljaniÖvÖtednuÖ
odÖ 6.Ö doÖ 13.Ö oktobraÖ 2013.Ö
ZÖ naslovomÖ Največja je 
ljubezenÖ (1Ö KorÖ 13,13)Ö biÖ
radiÖ opozoriliÖ naÖ BožjoÖ
ljubezen,Ö kiÖ joÖ svetÖ danesÖ
takoÖ neizmernoÖ potrebu-
je,ÖvendarÖseÖvseÖprehitroÖ
zadovoljiÖ sÖ cenenimiÖ na-
domestki.Ö RadiÖ bi,Ö daÖ karÖ
največÖljudiÖvÖpolnostiÖdo-
živiÖLjubezen,ÖkiÖjeÖpotrpe-
žljiva,ÖkiÖniÖnevoščljiva,ÖseÖ
neÖponašaÖinÖneÖnapihuje,Ö
kiÖneÖiščeÖsvojega,ÖseÖneÖdaÖ
razdražiti,ÖneÖmisliÖhudega;Ö
najdeÖljubezen,ÖkiÖvseÖpre-
našaÖ inÖ kiÖ nikoliÖ neÖ mineÖ
(prim.Ö1ÖKorÖ13,4–8).ÖLeÖčeÖ
bomoÖsamiÖdoživeliÖtakšnoÖ
ljubezen,Ö joÖ bomoÖ zmožniÖ
podelitiÖtudiÖdrugim.

SvetopisemskiÖ
maratonÖ priÖ sv.Ö JožefuÖ
vÖLjubljaniÖletosÖpotekaÖ
žeÖšestoÖleto.ÖPriÖbranjuÖ
SvetegaÖ pisma,Ö kiÖ danÖ
inÖnočÖ trajaÖvesÖ teden,Ö
seÖ tamÖ izmenjaÖ skorajÖ
tisočÖbralcev.

ŽeÖ drugičÖ seÖ
bomoÖpobudiÖzaÖnepre-
kinjenoÖ branjeÖ SvetegaÖ
pismaÖpridružiliÖ tudiÖvÖ
našiÖžupnijiÖinÖzÖnepre-
kinjenimÖ branjemÖ Sve-
tegaÖpismaÖsodelovaliÖvÖ
miniÖ svetopisemskemÖ
maratonu.ÖSvetoÖpismoÖ
bomoÖvÖcerkviÖsv.ÖNiko-
lajaÖbraliÖneprekinjenoÖ
24Ö ur.Ö ZačeliÖ bomoÖ vÖ
sredo,Ö 9.Ö oktobra,Ö obÖ
18.Öuri,ÖkončaliÖpaÖvÖče-
trtek,Ö10.Öoktobra.

KÖ branjuÖ aliÖ poslu-
šanjuÖBožjeÖbesedeÖsmoÖ
povabljeniÖ pravÖ vsiÖ –Ö
mladi,Ö starejši,Ö družine,Ö
verniÖ inÖ neverni.Ö SvetoÖ
pismoÖ lahkoÖ bereÖ vsak,Ö
sajÖzaÖ»maratonsko«Öbra-
njeÖniÖtrebaÖbitiÖposebejÖ
pripravljenÖ aliÖ imetiÖ po-
sebnaÖretoričnaÖznanja.Ö

prIJAVE ZA brANJE 
NA SVETOpISEM-
SKEM MArATONu

ZaÖ branjeÖ SvetegaÖ
pismaÖ naÖ miniÖ svetopi-
semskemÖ maratonuÖ seÖ
lahkoÖzapišeteÖnaÖlist,ÖkiÖ
jeÖ zadajÖ vÖ cerkviÖ aliÖ paÖ
seÖ vpišeteÖ vÖ tabeloÖ naÖ
spletniÖstraniÖžupnije.Ö
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MladinskiÖcenterÖsvetegaÖNikolajaÖ

Ö VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

CERKEV IN NJENA PRENOVA 

četrtek, 17. oktobra, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

GostÖvečeraÖbo

mag. Branko cestnik

predavanje o Cerkvi in njeni prenovi

prisrčno vabljeni!
povabite tudi znance in prijatelje!

 

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



Farni list

11

Pravimo, da je 
»Cerkev vedno prena-
vljajoča se«. Po 2. va-
tikanskem koncilu je 
prenova postala zelo 
očitna, velikopotezna, 
dotaknila se je vsake 
župnije in nas vseh. 
Kljub temu smo 50 let 
po koncilu še enkrat 
na razpotju. Nekateri 
hočejo nazaj, drugi bi 
silili daleč naprej, ve-
čina pa čaka, kaj bo. 
Veliko je govora o novi 
evangelizaciji, ni pa ne-
kega jasnega programa 
in definicije, kaj bi naj 
nova evangelizacija 
bila. Slovenska Cerkev 

si deli usodo evropske 
in vesoljne Cerkve. Ima 
pa nekaj posebnosti. Že 
pripravo na koncil in 
prvo pokoncilsko obdo-
bje je doživljala na svoj 
način. Ko je nastopila 
demokracija, je zadiha-
la in polna optimizma 
gledala naprej. Danes 
ugotavlja silno napre-
dovanje sekularizacije. 
Zdi se, da jo bodo za-
grnili črni oblaki bodisi 
zaradi njenih notranjih 
ran bodisi zaradi vse 
hujšega zunanjega na-
sprotovanja. Duhovni-
kov, ki so tvorili steber 

Povzetek predavanja:

našega katolištva, bo v 
naslednjih letih hudo, 
morda tudi usodno 
primanjkovalo. Imamo 
odgovor na te izzive? 
Imamo kaj rezerve v 
naravnem in nadna-
ravnem smislu? Kam se 
bo nagnilo slovensko 
katolištvo? Bo postalo 
nekakšna sekta? Ali 
pa bo Cerkev na koncu 
ostala edina pokonci, 
ko bo ostalo propadlo? 
Ne vemo. Ne moremo 
napovedovati priho-
dnosti. Vemo pa, da o 
tem moramo razmišlja-
ti in razpravljati

cerkev in njena prenova

Kaj pa vi pravite, Kdo sem?
 (MrÖ8,29)

ToÖjeÖJezusÖvprašalÖsvojeÖučence.ÖÖ
InÖsprašujeÖtudiÖnas.ÖKakoÖbiÖmuÖodgovorili?

OdgovorÖbomoÖiskaliÖinÖodkrivaliÖÖ
obÖprebiranjuÖMarkovegaÖevangelijaÖnaÖsrečanjihÖbibličneÖskupine,ÖÖ

kiÖbodoÖvÖknjižniciÖDoma Marije in MarteÖ(2.Önadstropje),ÖÖ
vsakoÖprvoÖinÖtretjoÖsredoÖvÖmesecuÖobÖ19. uri.
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. oktoberÖ –Ö začetekÖoktobr-
skeÖpobožnosti,ÖvsakÖdanÖsv.Ö
rožniÖ venecÖ predÖ Najsvetej-
šimÖ–ÖpolÖureÖpredÖsv.Ömašo;

2. oktoberÖ–ÖÖobÖ19.ÖuriÖsreča-
njeÖbibličneÖskupineÖvÖknjižni-
ciÖDomaÖMarijeÖinÖMarte;

3. oktober –ÖspokornoÖbogo-
služjeÖ vÖ cerkviÖ obÖ 19.Ö uriÖ inÖ
spovedovanje;

4. oktoberÖ –ÖobiskÖbolnikov,Ö
poÖ sv.Ö mašiÖ molitvenaÖ sku-
pina,Ö ministrantiÖ inÖ srečanjeÖ
mladine;

5. oktoberÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö ureÖ
čaščenjeÖNajsvetejšegaÖinÖspo-
vedovanje;

6. oktoberÖ–Ö27. nedelja med 
letom – RožnovensKa,Ösv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö obÖ 14.Ö
uriÖ rožnovenskaÖ pobožnost,Ö
obÖ20ÖuriÖsrečanjeÖ1.ÖzakonskeÖ
skupine;Ö priÖ sv.Ö mašiÖ obÖ 10.Ö
uriÖobletnicaÖkrstov;

7. oktober –ÖpoÖsv.ÖmašiÖsre-
čanjeÖ KARITASÖ INÖ KATEHE-
TOVÖobÖ20.Öuri;

8. oktober –ÖpoÖsv.ÖmašiÖobÖ
18.30Ö srečanjeÖ voditeljevÖ bir-
manskihÖskupin;

9. oktober –Ö ob 18. uri 
začetek mini svetopisem-
skega maratona –Ö 24Ö urÖ
branjaÖSvetegaÖpismaÖvÖcer-
kviÖ sv.ÖNikolaja,ÖpridružiteÖ
seÖ branjuÖ aliÖ poslušanjuÖ
BožjeÖbesede;

11. oktoberÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupina,Ö mini-
stranti;Ö obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ
MLADINE;

12. oktober –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

13. oktober – 28. neDe-
lJa MeD letoM,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.ÖuriÖro-
žnovenskaÖ pobožnost,Ö obÖ
19.ÖuriÖ2.ÖzakonskaÖskupina;

14. oktoberÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖsre-
čanjeÖŽPS;

15. oktober –Ösv.ÖmašaÖobÖ
18.ÖuriÖkatehezaÖzaÖbirman-
ceÖinÖstarše;

16. oktoberÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖ bibličneÖ skupineÖ
vÖknjižniciÖDomaÖMarijeÖinÖ
Marte;

17. oktoberÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
pReDavanJeÖ vÖ JožefoviÖ
dvorani,Ö gostÖvečera,Ömag.Ö
Branko cestnik,Ö boÖ spre-
govorilÖoÖprenoviÖCerkve;

18. oktoberÖ –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
mladinskaÖ skupina,Ö mini-
stranti,Ö obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ
MLADINE;

19. oktober –Ö odÖ 16.–18.Ö

ureÖ čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

20. oktober – 29. neDelJa 
MeD letoM – MisiJon-
sKa, oBletnica poRoK,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8.Ö inÖ10.Öuri,ÖobÖ
14.Ö uriÖ rožnovenskaÖ pobo-
žnost,ÖobÖ19.ÖuriÖ3.ÖzakonskaÖ
skupina;

21. oktoberÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖpri-
pravaÖ naÖ sv.Ö krst,Ö kiÖ boÖ 22.Ö
decembra;

22. oktoberÖ–Ösv.ÖmašaÖobÖ18.Ö
uriÖ inÖkatehezaÖzaÖbirmanceÖ
inÖstarše;

24. oktober – ZačeteK 
KateHeZ Za MlaDino in 
oDRasle,ÖobÖ20.ÖuriÖvÖvero-
učniÖučilnici;

25. oktoberÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖ skupina,Ö mini-
stranti,Ö obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ
MLADINE;

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

27. oktober – 30. neDelJa 
MeD letoM – žeGnan-
sKa,Ö sv.Ö mašaÖ Ö obÖ 8.Ö uriÖ inÖ
10.Ö uri,Ö obÖ 14.Ö uriÖ oktobrskaÖ
pobožnost,Ö obÖ 19.Ö uriÖ 4.Ö za-
konskaÖskupina;

28. oktoberÖ –Ö poÖ sv.Ö mašiÖ
ogledÖfilmaÖvÖdvoraniÖsv.ÖJo-
žefa;

31. oktoberÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖKa-
teHeZe Za oDRasle in 
MlaDino.
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