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SILNA JE MOČ MOLITVE

Letnik 33, št. 10
OKTOBER 2013

V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ Moč molitve

V mesecu oktobru nas Cerkev vabi
k oktobrski rožnovenski pobožnosti.
V naši župniji v oktobru molimo pol
ure pred sv. mašo
rožni venec pred
Najsvetejšim. Molitev rožnega venca je
premišljevanje skriv-

nosti evangelija v
veselem, žalostnem,
svetlem in častitljivim delu in smo
povezani z vesoljno
Cerkvijo, ki moli. Z
nami moli Marija in
nas spremlja ter podpira kot prvo Cerkev
po binkoštih. Kdor
moli rožni venec v

ÖÖ Rožni venec
ÖÖ Rio 2
ÖÖ sp maraton
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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O rožnem vencu
tem duhu, doživlja
notranji mir in uglašenost ter harmonijo
med svetom in nebesi.
Čas, ki ga posvetimo molitvi je
najbolje izkoriščen
čas, ker nas molitev
počlovečuje in pobožanstvuje. Danes
mnogi tarnajo, da ni
časa za molitev. Moli
in boš imel čas za
vse drugo, ker boš
v molitvi odkrival,
kaj je pomembno v
življenju in kaj ni nujno, kar nas vsak dan
zaposluje.
Moli in okusil
boš veselje in radost
ter mir, ki ga iščemo
in ga svet ne more
dati.
Vaš župnik
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Rožni venec je
oblika molitve oziroma pobožnosti, ki jo
katoliška Cerkev priporoča vsem vernikom, tako mladim kot
starim. Z molitvijo rožnega venca hodimo
po najvarnejši poti,
saj je to pot »h Kristusu po Mariji«. Moliti
rožni venec namreč
pomeni biti deležen
Marijinega življenja,
ki je povsem usmerjeno h Kristusu, oziroma pomeni z Marijo
zreti v Jezusovo obličje. Zato je prejšnji
sveti oče, Janez Pavel
II., to molitev zmeraj
postavljal v samo
središče krščanske
duhovnosti; dejal je,
da je ta »najboljša
in najbolj hvalevredna vrsta krščanske
kontemplativne molitve«. Kontemplativna
molitev pomeni, da
morajo biti pri molitvi
izpolnjeni nekateri
nujni pogoji. To so
predvsem zbranost,
spoštljivost,
čaščenje in čistost name-

na. Rožni venec je
vsekakor zahtevna
molitev, saj moramo
biti pozorni na to, kaj
izgovarjamo.
Golo
žebranje nima nobenega učinka. Verjetno
imamo vsi izkušnjo,
da nam med molitvijo, posebno če je ta
daljša, misli pogosto
uhajajo drugam. Da
bi premagali to sicer
povsem naravno nagnjenje domišljije, ki
je le stežka »pri miru«,
si pomagamo tako, da
med molitvijo premišljujemo svete skrivnosti, ki jih dodajamo
na koncu vsake »zdravamarije«. Na primer:
ko molimo žalostni
del rožnega venca, si
predočamo postaje
Kristusovega trpljenja
(bičanje, kronanje s
trnjem itn.). Zato z
molitvijo nikakor ni
treba hiteti, še zlasti
ne, če mislimo, da bo
naša molitev toliko
učinkovitejša, kolikor
več bomo zmolili. Važno je, kako globoka
in ponotranjenja je
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naša molitev, ne pa
»koliko« jo je. Če je
naša molitev plodna,
se ob premišljevanju svetih skrivnosti
med rožnim vencem,
v nas počasi začne
vnemati ljubezen do
Boga, hrepenenje po
Kristusu, želja, da bi

bili vedno združeni z
njim. Ko iz podob in
predstav preidemo
nad domišljijo in razum, se pravi v neupodobljivo in nepredstavljivo ljubezen, s
katero nas Bog ljubi,
ko nas premišljevanje svetih skrivnosti

pripelje do tega, da se
globoko zavedamo,
kako nas Bog ljubi,
vemo da smo na ravni kontemplacije. To
je tudi cilj vsakršne
molitve: biti ljubljen
in ljubiti, imeti čedalje večjo ljubezen
do Boga in bližnjega.
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Tako bomo vedeli ali
molimo prav ali ne.
Če se po molitvi hitro
raztresemo in celo
zapademo v grešni
strasti, kot so jeza, obsojanje drugih, zavist
in podobno, je dokaj
verjetno, da smo molili zelo površno. Sicer
pa nas po dobro opravljeni molitvi lahko
skuša tudi hudi duh,
tako da nam »podti-
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ka« različne pasti, da
bi nas karseda hitro
raztresel in odtrgal od
ljubezni do Boga in
do bližnjega. Na to je
treba vselej računati.
Vendar če se zavedamo, da imamo na
svoji strani najmočnejšega zaveznika, se
nam ni bati. Ljubezen
ne pozna strahu.
Molitev rožnega

venca je tudi najboljša in najprimernejša
družinska
molitev.
Janez Pavel II, je nekoč dejal, da je rožni
venec najučinkovitejši tedaj, ko ga molimo
v družini. Zato pa je
pomembno, da tudi
otroke poučimo, kako
je treba moliti. Pri tem
jim je treba pomagati.
Otroci so zelo nagovorjeni, če imajo pred
seboj vidna in otipljiva znamenja. Zato
morda prižgemo svečo, prižgemo kadilo,
se pokrižamo z blagoslovljeno vodo, si
priskrbimo privlačne
podobe iz Jezusovega  
in Marijinega življenja
itn. Če bomo otroke
prav uvedli v to molitev in jim pokazali,
da rožni venec niti
malo ni dolgočasen,
je zelo verjetno, da
ga bodo vse življenje
radi molili. Pred vsem
pa je važen zgled. Če
bodo videli, da mi
radi molimo, se bodo
tega veselja tudi sami
kaj hitro navzeli.
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ROMANJE V RIO DE JANEIRO

Najino romanje
v Brazilijo se ni začelo z odhodom 18.
julija. Začelo se je že
mnogo prej. Res je,
da sva se tistega dne
zjutraj po župnikovem blagoslovu odpeljale v Ljubljano
in kasneje v Kozino,
kjer sva se usedli na
avtobus za Milano.

Ampak za naju se je
začelo že s »pakiranjem« in s pripravami na odhod. Obe
polni pričakovanj in
radovednosti sva že
mesece prej na internetu gledali poti
do Ria in Sao Paula,
pa tudi slike Copacabane in podobno.
Da sva si lahko vsaj

približno pričarali
malo Brazilije doma.
Tako sva mislili. Ampak Brazilija v živo
je še mnogo čudovitejša in zanimivejša.
Najina prva postojanka je bila kar
Logatec. Po jutranji
maši, kjer smo prosili za blagoslov in
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Božje varstvo, smo
se odpeljali v Ljubljano, naložili še
»Ljubljančane«
in
se, kot sva že zgoraj
omenili, odpeljali v
Kozino, kjer smo se
presedli na avtobus
poln Rečanov.
V Milanu smo
se vkrcali na letalo
proti Londonu. Ura
je bila že pozna in
letališče ogromno.
Komaj smo našli naš
izhod in mislili na to,
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kaj se dogaja z našo
prtljago, ki se je že
peljala na našo končno destinacijo, še zadnjič v Evropi našli
košček »wifi-ja« ter
se poslovili od naših
prijateljev. Nekoliko
negotovo smo se odpravili na letalo, kjer
so nas čakale slušalke, odejica in zobna
ščetka; ponovili smo
varnostne ukrepe,
nato pa samo še čakali na malice in srečen pristanek. Let je

bil miren, dolg 11 ur.
Čeprav je bilo letalo ogromno, je bilo
spanje v njem dokaj
neudobno.
Ko smo zjutraj
prispeli v Brazilijo,
so nas tam že pričakali prostovoljci,
bratje in sestre iz
neokatehumenske
skupnosti. Peljali so
nas v njihovo župnijo sv. Suzane, kjer
smo nato prebivali
en teden. Ko smo
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se vozili do župnije,
smo poskušali ujeti
utrip novega okolja,
a so bile oči preutrujene, saj je bil naš
dan krajši za pet ur.
Sao Paulo je
drugo največje mesto na svetu. Skupaj
z okolico šteje kar
30 milijonov prebivalcev. Žal je veliko
ljudi zelo revnih.
Mesto je razdeljeno
na več četrti, ki so
polne stolpnic, vendar je očitna razlika s favelami, ki pa
ni prav nič zakrita.
Prav to nas je na začetku kar malo šokiralo. Odkrita revščina in bogastvo brez
sramu.  

Po enem tednu
smo se odpravili v
Rio de Janeiro, ki je
bil glavno središče
dogajanja
svetovnega dneva mladih.
Tja smo se odpeljali
z avtobusom, ki nas
je na naše presenečenje sredi noči kar
pustil na trgu, sredi
ničesar. Vsaj tako
smo mislili, a izkazalo se je drugače. Bili
smo le nekaj metro
postaj od Copacabane. Prespali smo
v dvorani župnišča,
nato pa se zjutraj odpravili na katehezo s
škofom. Ker smo bili

del hrvaške skupine,
smo šli kar z njimi.
Na svojo žalost smo
kasneje ugotovili, da
je bila slovenska kateheza s škofom Jamnikom zelo blizu.
V soboto smo se
odpravili peš do prizorišča na Copacabani. Najprej smo šli
po »lunch« pakete za
vikend na plaži. Tam
nas je pričakala zelo
dolga vrsta mladih
iz celega sveta, ki so
tako kot mi željno čakali srečanje s papežem. Naslednjo noč
smo prebedeli na
Copacabani s pape-

Vsak dan je
bil drugačen. Prvi
zelo vroč in nato
naslednji deževen
in mrzel.   A nič nas
ni ustavilo. Videli in
doživeli smo ogromno. Od najbogatejših v nakupovalnem
centru do tistih revnih na ulicah. Utrip
mesta je na nas pustil močan vtis.
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žem Frančiškom, ki
je mlade še posebej  
nagovoril pri sveti
maši v nedeljo. Poslušali smo Matejev
evangelij, v katerem
Jezus učence pošilja, naj oznanjajo
evangelij (Mt 28,19).
Povedal je, da smo
mladi najboljši oznanjevalci vere mladim. Tri besede, ki
so najpomembnejše
za mlade so: »Pojdi-
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te, ne bojte se, služi- gledali še semenišče
v Riu. Zadnji dan pa
te«.
Po
zaključku smo preživeli na plasvetovnega srečanja ži Ipanema.
s papežem smo še
malo ostali v Riu in
odšli na srečanje s
Kikom, ustanoviteljem Neokatehumenske poti. Naslednji
dan smo si ogledali
30 metrov visok kip
Kristus Odrešenik,
ki je glavna znamenitost Ria, in si po-

Po
doživetih
dneh v Braziliji smo
navdušeni sedli na
letalo proti Londonu. Tam smo malo
počivali in nato odšli na letalo do Milana ter nato z avtobusom do Logatca.
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
Svetopisemski maraton, neprekinjeno branje
Svetega pisma, bo pri sv.
Jožefu v Ljubljani v tednu
od 6. do 13. oktobra 2013.
Z naslovom Največja je
ljubezen (1 Kor 13,13) bi
radi opozorili na Božjo
ljubezen, ki jo svet danes
tako neizmerno potrebuje, vendar se vse prehitro
zadovolji s cenenimi nadomestki. Radi bi, da kar
največ ljudi v polnosti doživi Ljubezen, ki je potrpežljiva, ki ni nevoščljiva, se
ne ponaša in ne napihuje,
ki ne išče svojega, se ne da
razdražiti, ne misli hudega;
najde ljubezen, ki vse prenaša in ki nikoli ne mine
(prim. 1 Kor 13,4–8). Le če
bomo sami doživeli takšno
ljubezen, jo bomo zmožni
podeliti tudi drugim.

Svetopisemski
maraton pri sv. Jožefu
v Ljubljani letos poteka
že šesto leto. Pri branju
Svetega pisma, ki dan
in noč traja ves teden,
se tam izmenja skoraj
tisoč bralcev.
Že
drugič
se
bomo pobudi za neprekinjeno branje Svetega
pisma pridružili tudi v
naši župniji in z neprekinjenim branjem Svetega pisma sodelovali v
mini svetopisemskem
maratonu. Sveto pismo
bomo v cerkvi sv. Nikolaja brali neprekinjeno
24 ur. Začeli bomo v
sredo, 9. oktobra, ob
18. uri, končali pa v četrtek, 10. oktobra.

K branju ali poslušanju Božje besede smo
povabljeni prav vsi –
mladi, starejši, družine,
verni in neverni. Sveto
pismo lahko bere vsak,
saj za »maratonsko« branje ni treba biti posebej
pripravljen ali imeti posebna retorična znanja.

PRIJAVE ZA BRANJE
NA SVETOPISEMSKEM MARATONU
Za branje Svetega
pisma na mini svetopisemskem maratonu se
lahko zapišete na list, ki
je zadaj v cerkvi ali pa
se vpišete v tabelo na
spletni strani župnije.
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Mladinski center svetega Nikolaja
V sklopu Nikolajevih srečanj Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na predavanje z naslovom

CERKEV IN NJENA PRENOVA
četrtek, 17. oktobra, ob 19. uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Gost večera bo

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.

10

Farni list

Povzetek predavanja:
Cerkev in njena prenova
Pravimo, da je
»Cerkev vedno prenavljajoča se«. Po 2. vatikanskem 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, večina pa čaka, kaj bo.
Veliko je govora o novi
evangelizaciji, ni pa nekega 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 obdobje je doživljala na svoj
način. Ko je nastopila
demokracija, je zadihala in polna optimizma
gledala naprej. Danes
ugotavlja silno napredovanje sekularizacije.
Zdi se, da jo bodo zagrnili črni oblaki bodisi
zaradi njenih notranjih
ran bodisi zaradi vse
hujšega zunanjega nasprotovanja. Duhovnikov, ki so tvorili steber

našega katolištva, bo v
naslednjih letih hudo,
morda tudi usodno
primanjkovalo. Imamo
odgovor na te izzive?
Imamo kaj rezerve v
naravnem in nadnaravnem 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
prihodnosti. Vemo pa, da o
tem moramo razmišljati in razpravljati

Kaj pa vi pravite, kdo sem?
(Mr 8,29)
To je Jezus vprašal svoje učence. Ö
In sprašuje tudi nas. Kako bi mu odgovorili?
Odgovor bomo iskali in odkrivali Ö
ob prebiranju Markovega evangelija na srečanjih biblične skupine, Ö
ki bodo v knjižnici Doma Marije in Marte (2. nadstropje), Ö
vsako prvo in tretjo sredo v mesecu ob 19. uri.
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KOLEDAR
Oktober
2013
1. oktober – začetek oktobrske pobožnosti, vsak dan sv.
rožni venec pred Najsvetejšim – pol ure pred sv. mašo;
2. oktober –  ob 19. uri srečanje biblične skupine v knjižnici Doma Marije in Marte;
3. oktober – spokorno bogoslužje v cerkvi ob 19. uri in
spovedovanje;
4. oktober – obisk bolnikov,
po sv. maši molitvena skupina, ministranti in srečanje
mladine;
5. oktober – od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
6. oktober – 27. nedelja med
letom – ROŽNOVENSKA, sv.
maša ob 8. in 10. uri, ob 14.
uri rožnovenska pobožnost,
ob 20 uri srečanje 1. zakonske
skupine; pri sv. maši ob 10.
uri obletnica krstov;
7. oktober – po sv. maši srečanje KARITAS IN KATEHETOV ob 20. uri;
8. oktober – po sv. maši ob
18.30 srečanje voditeljev birmanskih skupin;
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9. oktober – ob 18. uri
začetek mini svetopisemskega maratona – 24 ur
branja Svetega pisma v cerkvi sv. Nikolaja, pridružite
se branju ali poslušanju
Božje besede;
11. oktober – po sv. maši
molitvena skupina, ministranti; ob 19. uri srečanje
MLADINE;
12. oktober – od 16.–18.
ure čaščenje Najsvetejšega
in spovedovanje;
13. oktober – 28. NEDELJA MED LETOM, sv. maša
ob 8. in 10. uri, ob 14. uri rožnovenska pobožnost, ob
19. uri 2. zakonska skupina;
14. oktober – ob 19. uri srečanje ŽPS;
15. oktober – sv. maša ob
18. uri kateheza za birmance in starše;
16. oktober – ob 19. uri
srečanje biblične skupine
v knjižnici Doma Marije in
Marte;
17. oktober – ob 19. uri
PREDAVANJE v Jožefovi
dvorani, gost večera, mag.
Branko Cestnik, bo spregovoril o prenovi Cerkve;
18. oktober – po sv. maši
mladinska skupina, ministranti, ob 19. uri srečanje
MLADINE;
19. oktober – od 16.–18.

ure čaščenje Najsvetejšega
in spovedovanje;
20. oktober – 29. NEDELJA
MED LETOM – MISIJONSKA, OBLETNICA POROK,
sv. maša ob 8. in 10. uri, ob
14. uri rožnovenska pobožnost, ob 19. uri 3. zakonska
skupina;
21. oktober – ob 20. uri priprava na sv. krst, ki bo 22.
decembra;
22. oktober – sv. maša ob 18.
uri in kateheza za birmance
in starše;
24. oktober – ZAČETEK
KATEHEZ ZA MLADINO IN
ODRASLE, ob 20. uri v veroučni učilnici;
25. oktober – po sv. maši
molitvena skupina, ministranti, ob 19. uri srečanje
MLADINE;
26. oktober – od 16.–18. ure
čaščenje Najsvetejšega in
spovedovanje;
27. oktober – 30. NEDELJA
MED LETOM – ŽEGNANSKA, sv. maša   ob 8. uri in
10. uri, ob 14. uri oktobrska
pobožnost, ob 19. uri 4. zakonska skupina;
28. oktober – po sv. maši
ogled filma v dvorani sv. Jožefa;
31. oktober – ob 20. uri KATEHEZE ZA ODRASLE in
MLADINO.

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

