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ÖÖ VSI SVETI

ÖÖ OBLETNICE

ÖÖ ŽPS

ÖÖ KATEHEZE

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 33, št. 11
NOVEMBER 2013

PrviÖ novembr-
skiÖ dneviÖ soÖ povezaniÖ
zÖ obiskiÖ pokopališč,Ö
molitvijoÖ zaÖ našeÖ raj-
neÖ inÖ razmišljanjemÖ oÖ
posmrtnemÖ življenju.Ö
PraznovanjeÖ vsehÖ sve-
tihÖ jeÖ časÖ globokegaÖ
osebnegaÖinÖdružinske-
gaÖ doživetja.Ö TiÖ dneviÖ
nasÖspodbujajoÖkÖzave-
stiÖoÖživljenjuÖpoÖsmrti.Ö
PolegÖtegaÖseÖtudiÖspra-
šujemo,ÖkakoÖsmoÖžive-
liÖ našeÖ življenjeÖ doslejÖ
inÖkakoÖgaÖželimoÖživetiÖ
šeÖnaprej.

VSI SVETI

ZdajÖ živimoÖ vÖ
veri,Ö daÖ boÖ KristusÖ
Odrešenik,Ö BožjiÖ Sin,Ö
kiÖ nasÖ jeÖ izÖ ljubezniÖ
odrešilÖsÖsmrtjoÖnaÖkri-
žu,Ö usmiljen,Ö koÖ prideÖ
uraÖ našegaÖ srečanjaÖ zÖ
Bogom.Ö PraznikÖ vsehÖ
svetihÖ1.ÖnovembraÖnasÖ
opominja,Ö daÖ smoÖ po-
klicaniÖbivatiÖvÖveseljuÖ
vÖBogu.ÖZrimoÖnaÖ sve-
tnike,Ö kiÖ nasÖ izÖ nebesÖ
varujejoÖ inÖ namÖ po-
magajoÖhoditiÖpoÖpraviÖ
potiÖ skoziÖ življenje.Ö
DoklerÖ živimo,Ö imamoÖ

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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večÖ pomagati,Ö miÖ paÖ
jimÖlahkoÖpomagamoÖzÖ
našoÖmolitvijoÖinÖsÖsve-
toÖevharistijo.ÖSpomni-
moÖseÖtudiÖnaÖto,ÖdaÖjeÖ
odÖ 1.Ö doÖ 8.Ö novembraÖ
priložnost,ÖdaÖvsakÖdanÖ
prejmemoÖodpustekÖzaÖ
enoÖ rajnoÖ osebo,Ö čeÖ
ustreznoÖ pripravljeniÖ
prejmemoÖ zanjoÖ sve-
toÖ obhajilo.Ö PriÖ temÖ jeÖ
trebaÖ prejÖ kÖ spovedi,Ö

šeÖ vednoÖ priložnost,Ö
daÖseÖnaÖnovoÖvrnemoÖ
kÖOčetu.

2.Ö novembraÖ paÖ
seÖ spominjamoÖ vsehÖ
vernihÖ rajnih.Ö MolímoÖ
zaÖdušeÖnašihÖsorodni-
kovÖ inÖ prijateljevÖ vÖ vi-
cahÖinÖprejmimoÖsvetoÖ
obhajiloÖ zanje.Ö VseÖ toÖ
jeÖ deloÖ usmiljenja.Ö Za-
vedajmoÖse,ÖdaÖsiÖnašiÖ
rajniÖ bližnjiÖ neÖ morejoÖ

obiskatiÖpokopališčeÖinÖ
molitiÖpoÖnamenuÖsve-
tegaÖočeta.

Duhovni 
pomočnik 

Rafał
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»Deni me, kakor 
pečat na svoje srce,

kakor pečat na 
svojo roko!

Zakaj močna, kakor 
smrt je ljubezen!« 

(VpÖ8,6)

NaÖ misijonskoÖ
nedeljoÖ smoÖ vÖ našiÖ
župnijiÖ praznovaliÖ
obletniceÖ porok.Ö Po-
vabljeniÖsoÖbiliÖpari,ÖkiÖ
soÖskupajÖ5,Ö10,Ö15,Ö20Ö

…ÖpaÖtjaÖdoÖ60ÖletÖsku-
pnegaÖživljenja.ÖČasti-
tljivoÖobletnico,Ö60Ö letÖ
skupnegaÖ življenja,Ö
staÖ praznovalaÖ AlojzÖ
inÖ FranckaÖ Gostiša.ÖÖ
SvetoÖ mašoÖ jeÖ daro-
valÖ g.Ö kaplanÖ Rafael,Ö
sÖ petjemÖ paÖ nasÖ jeÖ
obogatilÖ zborÖ zakon-
cevÖObjem.ÖG.ÖkaplanÖ
namÖ jeÖ čestitalÖ zaÖ ju-
bilej,Ö hkratiÖ paÖ nasÖ jeÖ
povabil,Ö daÖ biÖ biliÖ zÖ
BožjoÖpomočjoÖšeÖna-
prejÖ Ö sposobniÖ ljubitiÖ
inÖ spoštovatiÖ svojegaÖ
zakonca.Ö ZakonciÖ seÖ
moramoÖ vsakÖ danÖ

truditi,Ö daÖ biÖ biliÖ naj-
dražjemuÖ vÖ podporo,Ö
daÖ biÖ gaÖ brezpogojnoÖ
ljubili,Ö spoštovali,Ö
muÖ zaupaliÖ inÖ skupajÖ
prosiliÖ zaÖ blagoslov.Ö
VsakÖdanÖjeÖpotrebnoÖ
drugÖ drugegaÖ izročatiÖ
vÖ BožjeÖ rokeÖ inÖ pro-
sitiÖ zaÖ pomoč,Ö daÖ biÖ
zakoncaÖ vztrajalaÖ vÖ
dobremÖ inÖ slabem,Ö
vÖ bolezniÖ inÖ zdravju.Ö
KakoÖ lahkoÖ jeÖ ljubiti,Ö
koÖnamÖgreÖvseÖdobro.Ö
PrideÖ paÖ vÖ življenjeÖ
trenutek,Ö koÖ namÖ greÖ
slabo,Ö koÖ jeÖ zakonecÖ
slabeÖ volje,Ö koÖ seÖ neÖ

OBLETNICE POROK V NAŠI ŽUPNIJI
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daÖ pogovarjati,Ö koÖ seÖ
začnejoÖ prepiriÖ za-
radiÖ nepomembnihÖ
stvari.Ö TakratÖ seÖ po-
kaže,Ö kakoÖ resnoÖ smoÖ
vzeliÖ sv.Ö zakonÖ inÖ naÖ
kakšenÖ načinÖ gaÖ lah-
koÖ rešujemo.ÖKristjaniÖ
imamoÖ milost,Ö daÖ seÖ
lahkoÖ vsakÖ trenutekÖÖ
zatečemoÖ kÖ našemuÖ
nebeškemuÖ OčetuÖ inÖ
gaÖ prosimoÖ zaÖ blago-
slov.Ö ObletnicaÖ po-
meniÖ tudiÖ priložnost,Ö
daÖ seÖ spomnimoÖ svo-
jegaÖ najdražjegaÖ inÖ
muÖ ponovimoÖ svojoÖ
poročnoÖ obljubo.Ö JeÖ

trenutek,Ö koÖ zakoncaÖÖ
prosimoÖ odpuščanjaÖ
zaÖ vseÖ tisto,Ö sÖ čimerÖ
smoÖgaÖprizadeliÖinÖseÖ
muÖ zahvalimoÖ zaÖ vseÖ
lepeÖ trenutkeÖ inÖ sku-
pnoÖprehojenoÖpot.

NaÖ koncuÖ sveteÖ
mašeÖ smoÖ vÖ sprevo-
duÖ odšliÖ poÖ cerkviÖ inÖ
skupajÖ zapeliÖ MarijaÖ
skozÖ življenjeÖ inÖ seÖ
naÖ taÖ načinÖ zahvaliliÖ
inÖ seÖ priporočiliÖ ne-
beškiÖ Materi,Ö daÖ nasÖ
šeÖ naprejÖ spremljaÖ inÖ
vodiÖnaÖskupniÖpotiÖži-
vljenja.Ö PoÖ svetiÖ mašiÖ

smoÖ biliÖ povabljeniÖÖ
vÖ JožefovoÖ dvorano,Ö
kjerÖ soÖ namÖ pevciÖ izÖ
zboraÖ ObjemÖ zapeliÖ
pesemÖ inÖ pripraviliÖ
pogostitev.

PrisrčnaÖ hvalaÖ
g.Ö Ö RafaeluÖ zaÖ lepoÖ
darovanoÖ svetoÖ mašoÖ
inÖvsem,ÖkiÖsteÖsodelo-
valiÖ priÖ pripraviÖ tegaÖ
lepegaÖ dogodka.Ö NajÖ
vsemogočniÖ GospodÖ
šeÖnaprejÖblagoslavljaÖ
našeÖ zakoneÖ inÖ našeÖ
družine!

Magda Komel
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KonecÖ pomladiÖ
svaÖ zÖ možemÖ prazno-
valaÖ30ÖletÖzakona.ÖNičÖ
kajÖposebnoÖnisvaÖpra-
znovala.Ö ZvečerÖ smoÖ
spontanoÖ zÖ otrokiÖ inÖ
sosediÖ nazdravili,Ö seÖ
posladkali,Ö poklepeta-
liÖ inÖ zaželeliÖ soÖ namaÖ
šeÖ velikoÖ skupnihÖ let.Ö
VelikoÖ delaÖ inÖ obve-
znostiÖnasÖčaka,ÖkonecÖ
zabavice,Ö življenjeÖ greÖ
dalje.

PotemÖ paÖ prideÖ
jeseniÖpoštaÖizÖLogatca.Ö
VabijoÖnajuÖnaÖprazno-
vanjeÖ okrogleÖ obletni-

ce.ÖZeloÖsemÖseÖrazve-
selila,ÖdaÖjeÖnekomuÖšeÖ
marÖzaÖtrud,ÖkiÖgaÖvsakÖ
zakonecÖvlagaÖvÖzakon,Ö
daÖjeÖtoÖlepaÖobletnica.Ö
PočutilaÖsemÖseÖhvale-
žnoÖinÖveselo,ÖdaÖnamaÖ
uspeva.Ö ZvečerÖ semÖ
možuÖ pokazalaÖ pismoÖ
inÖ sklenilaÖ sva,Ö daÖ seÖ
vabiluÖ odzoveva.Ö Ima-
vaÖ petÖ otrok,Ö vseÖ svaÖ
povabilaÖ kÖ svetiÖ maši.Ö
NajmlajšiÖ dveÖ svaÖ karÖ
midvaÖpeljalaÖsÖseboj.

TretjoÖ nedeljoÖ vÖ
oktobruÖ smoÖ seÖ zbraliÖ
predÖcerkvijoÖsv.ÖNiko-
lajaÖvÖLogatcu,ÖvsakÖodÖ
nasÖ slavljencevÖ jeÖ do-
bilÖ rdečÖ nagelj,Ö potemÖ
smoÖseÖpoÖletihÖzakonaÖ
razporediliÖvÖvrstoÖinÖvÖ
slavnostnemÖsprevoduÖ
odšliÖvÖcerkev.

SvetaÖmašaÖjeÖbilaÖ
namenjenaÖ zakoncem,Ö
kiÖsmoÖpraznovaliÖokro-
gloÖ obletnico,Ö mašoÖ
jeÖ vodilÖ mladÖ kaplan;Ö
bilaÖjeÖzeloÖlepa,ÖberiloÖ
staÖ bralaÖ zakonca.Ö PoÖ
mašiÖ smoÖ vÖ sprevoduÖ
odšliÖven,ÖkjerÖ smoÖseÖ
slavljenciÖskupajÖslikaliÖ
predÖ cerkvijo.Ö PotemÖ
smoÖ biliÖ povabljeniÖ vÖ
JožefovoÖdvorano.

TamÖ soÖ nasÖ žeÖ
priÖ vhoduÖ postregliÖ zÖ
domačimÖ žganjem.Ö NaÖ
srediÖ dvoraneÖ paÖ soÖ
bileÖ mizeÖ polneÖ domaÖ
napečenihÖ dobrot.Ö
PosedliÖ smoÖ se,Ö maloÖ
poklepetali,Ö nazdraviliÖ
inÖ prisluhniliÖ pevcem,Ö
kiÖ soÖ namÖ zapeli.Ö Go-
spodÖ kaplanÖ jeÖ zaigralÖ
naÖharmonikoÖinÖnekajÖ
parovÖnasÖjeÖzaplesalo.Ö
VsakemuÖparuÖjeÖčesti-
talÖ predstavnikÖ orga-
nizacijskegaÖ odboraÖ g.Ö
Istenič.ÖČas,ÖkiÖsmoÖgaÖ
vÖ prijetnemÖ druženjuÖ
preživeliÖ vÖ dvoraniÖ inÖ
šeÖ prejÖ svetaÖ maša,Ö jeÖ
prehitroÖminil.

RadaÖbiÖseÖzahva-
lilaÖodboruÖzaÖpripravoÖ
srečanja,Ö pridnimÖ žen-
skam,ÖkiÖsoÖnapekleÖpe-
civoÖinÖposameznikom,Ö
kiÖ soÖ nasÖ lepoÖ postre-
gli.Ö HvalaÖ vam.Ö MedÖ
vamiÖ semÖ seÖ počutilaÖ
hvaležnoÖ inÖ ponosnoÖ
naÖ skupnoÖ prehojenoÖ
pot.

Vesna in Franci 
Treven, Hotedršica

POSEBNA NEDELJA
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S 34. SEJE ŽPS

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
smoÖ članiÖ preleteliÖ do-
godke,Ö kiÖ soÖ seÖ vÖ našiÖ
župnijiÖ zgodiliÖ prekoÖ
poletjaÖinÖvÖprvihÖjesen-
skihÖ dneh:Ö farniÖ dan,Ö
oratorij,Ö danÖ služenja,Ö
farnoÖ romanje,Ö obletni-
ceÖ krstovÖ inÖ miniÖ sve-
topisemskiÖ maraton.Ö
VečÖčasaÖsmoÖposvetiliÖ
refleksijiÖ farnegaÖ dne.Ö
GlavnoÖ razmišljanjeÖ
članovÖŽPSÖjeÖbilo,ÖkakoÖ
toÖ župnijskoÖ praznova-
njeÖ osvežitiÖ inÖ kakoÖ kÖ
pripravi,ÖizvedbiÖinÖpra-
znovanjuÖ farnegaÖ dneÖ
pritegnitiÖvečÖljudi,ÖtudiÖ
mladih.Ö UgotoviliÖ smo,Ö
daÖ vprašanjeÖ zahtevaÖ
večÖ časa,Ö zatoÖ boÖ zaÖ
iskanjeÖrešitveÖsklicanoÖ
posebnoÖsrečanje.

ŽeÖdrugoÖletoÖjeÖvÖ
našiÖžupnijiÖzeloÖdobroÖ
uspelÖ svetopisemskiÖ
maraton.Ö OdzivÖ bral-

cevÖ jeÖ bil,Ö predvsemÖ
vÖ nočnemÖ času,Ö nadÖ
pričakovanji.ÖG.ÖžupnikÖ
jeÖzatoÖpredlagal,ÖdaÖbiÖ
vÖ župnijiÖ vsakÖ mesecÖ
imeliÖ nočnoÖ češčenjeÖ
predÖ Najsvetejšim,Ö karÖ
boÖ poÖ mnenjuÖ članovÖ
organizacijskoÖtrdÖoreh.

NaÖsejiÖsmoÖugoto-
vili,ÖdaÖbralciÖBožjeÖbe-
sedeÖ priÖ oznanjevanjuÖ
omagujejo,Ö karÖ kličeÖ
poÖ pripraviÖ srečanjaÖ
zaÖ oznanjevalceÖ Bož-
jeÖ besede.Ö DanÖ jeÖ bilÖ
predlog,Ö daÖ biÖ zaÖ bral-
ceÖ pripraviliÖ duhovnoÖ
obnovo.ÖPredlogÖbomoÖ
uresničiliÖspomladiÖpri-
hodnjeÖleto.

PredstavnicaÖ Mi-
klavževegaÖvrtcaÖvÖŽPSÖ
jeÖpovedala,ÖdaÖvrtecÖsÖ
svetomÖ starševÖ šeÖ ve-
dnoÖzbiraÖprispevkeÖzaÖ
nakupÖ vozičkaÖ zaÖ pre-
vozÖšestihÖotrok.ÖVsemÖ

donatorjemÖ seÖ zahva-
ljujejo.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ prvoÖ
temoÖ izÖ PriročnikaÖ pa-
storalnegaÖ načrtovanjaÖ
zaÖžupnijskeÖpastoralneÖ
sveteÖ NaÖ potiÖ kÖ izviruÖ
zÖnaslovomÖOdÖželjaÖ inÖ
idejÖkÖodločitvam.Ö

RazmišljaliÖ smo,Ö
čemuÖ pastoralnoÖ načr-
tovanje?Ö VsakÖ izmedÖ
nasÖ moraÖ vÖ življenjuÖ
sprejematiÖ številneÖ od-
ločitveÖinÖpodobnoÖveljaÖ
tudiÖzaÖnašeÖžupnije.ÖVÖ
prihodnjihÖletihÖjeÖpredÖ
članiÖ ŽPSÖ pomembnoÖ
deloÖ pastoralnegaÖ na-
črtovanja,Ö kiÖ nasÖ vabi,Ö
daÖ razmislimoÖ oÖ tem,Ö
kakoÖ živimoÖ inÖ dela-
moÖ vÖ našihÖ župnijahÖ
inÖ občestvih.Ö OsnovniÖ
namenÖ pastoralnegaÖ
načrtovanjaÖ jeÖ vrnitiÖ
seÖ kÖ izviromÖ inÖ preve-
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riti,ÖaliÖsoÖdejavnosti,ÖkiÖ
potekajoÖvÖnašiÖžupniji,Ö
sadÖ našeÖ živeÖ poveza-
nostiÖ zÖ GospodomÖ inÖ
našeÖ notranjeÖ potrebeÖ
poÖ pričevanjuÖ aliÖ paÖ
soÖ sameÖ sebiÖ namenÖ
aliÖ celoÖ sadÖ našeÖ željeÖ
poÖ prepoznavnostiÖ inÖ
tekmovalnostiÖ zÖ dru-
gimi.Ö NajprejÖ moramoÖ
pogledatiÖ samiÖ vase,Ö
sajÖ jeÖ vsakÖ izmedÖ nasÖ
pomembenÖudÖžupnije,Ö
članÖ aliÖ celoÖ voditeljÖ
skupine,ÖkiÖdelujeÖvÖžu-
pniji.Ö NiÖ drugeÖ Cerkve,Ö
drugeÖžupnije,ÖkotÖjeÖta,Ö
vÖkateriÖživimoÖinÖpriču-
jemo.Ö PastoralnoÖ načr-
tovanjeÖboÖzatoÖnajprejÖ
pogledÖ vÖ našaÖ srca,Ö vÖ
pristnoÖ ukoreninjenostÖ
našegaÖ življenja,Ö našihÖ
občestevÖ inÖ župnijeÖ vÖ
Kristusa.Ö HkratiÖ paÖ jeÖ
tudiÖ spodbuda,Ö daÖ neÖ
boÖ ostaloÖ leÖ priÖ lepihÖ
željah,ÖampakÖdaÖbomoÖ
poÖ razmislekuÖ sprejeliÖ
tudiÖ ustreznoÖ odloči-
tev:Ö kajÖ siÖ želimoÖ (našÖ
cilj),Ö kdoÖ boÖ prevzelÖ
odgovornostÖ zaÖuresni-
čevanjeÖ tegaÖ cilja,Ö kdajÖ
bomoÖ taÖ ciljÖ dosegliÖ inÖ
kakoÖ bomoÖ preveriliÖ
svojoÖuspešnost.

Petra Rok

VABILO

KrizaÖ jeÖ čedaljeÖ hujša,Ö osebnihÖ inÖ družin-
skihÖstiskÖjeÖčedaljeÖvečÖinÖvednoÖvečÖjeÖprošenjÖ
zaÖ plačiloÖ položnic,Ö hrano,Ö osnovneÖ življenjskeÖ
reči.ÖDenarjaÖpaÖjeÖžalÖčedaljeÖmanj.ÖZatoÖsloven-
skeÖžupnijskeÖKaritasÖprosijoÖvseÖobveznikeÖdo-
hodnine,ÖdaÖbiÖdelÖdohodnineÖnameniliÖ ljudemÖ
vÖstiski.Ö

ObrazceÖinÖprijavniceÖbomoÖdeliliÖvÖnovem-
bruÖpoÖobehÖnedeljskihÖsvetihÖmašahÖpredÖcer-
kvijo.

HvalaÖlepaÖvsem,ÖkiÖseÖbosteÖodločiliÖzaÖtoÖ
humanoÖdejanje.

Logaška Karitas

IZDELOVANJE VOŠČILNIC 
ZA ŽUPNIJSKO KARITAS

TopelÖstiskÖroke,ÖdrobenÖnasmehÖinÖprijaznaÖ
besedaÖmarsikomuÖpolepšaÖdan.ÖTegaÖseÖšeÖpose-
bejÖzavedamoÖvÖskupiniÖKaritas,ÖzatoÖrednoÖobi-
skujemoÖstarejše,Öosamljene,ÖvarovanceÖvÖdomuÖ
ostarelihÖ…ÖObÖobiskuÖvÖprazničnemÖčasuÖpaÖjimÖ
podarimoÖ tudiÖ voščilnico,Ö česarÖ seÖ šeÖ posebejÖ
razveselijo.

DaÖbiÖčimÖvečÖsredstevÖ lahkoÖnameniliÖ lju-
demÖvÖstiski,ÖizdelujemoÖvoščilniceÖsami.ÖAÖnašihÖ
rok,ÖdaÖbiÖjihÖizdelaliÖtoliko,ÖkotÖjihÖpotrebujemo,Ö
jeÖpremalo.

ZatoÖvasÖskupajÖsÖskupinoÖNazaretÖvabimo,Ö
daÖseÖnamÖpridružiteÖpriÖizdelovanjuÖvoščilnic

v soboto, 16. novembra, od 9. 00 do 13.00,

v Jožefovi dvorani doma Marije in Marte.

NajÖboÖvašeÖsrceÖodprtoÖinÖpolnoÖsočutja!

Dobrodošli!
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JEZUS KRISTUS
IMA MOČ SPREMENITI 

TVOJE ŽIVLJENJE!

Pridite k meni vi vsi,
ki ste utrujeni in obteženi

in jaz vas bom poživil. 
(IzÖEvangelijaÖpoÖMateju)
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»Pogansko okolje ne prizanaša nikomur. Tudi na nas, krščene, vpliva, 
bolj kot si mislimo. V tem okolju se moramo naučiti živeti kot kristjani, kot 
kvas v testu, kot duša v telesu, ki svet oživlja in ga prekvasi. Živeti kot kri-
stjani pomeni živeti pristnost evangelija, zanj pričevati in ga oznanjati; biti 
to, kar je duša za telo. Tako se moramo odzvati na pomanjkanje evangelj-
skega oznanila naše Cerkve tistim, ki ne verujejo ali so se oddaljili od vere. 
Z Božjo pomočjo je mogoče. (…) Neokatehumenska pot je dar Svetega Duha 
pokoncilski Cerkvi: je itinerarij (ponovnega) uvajanja v krščanstvo in orodje 
za pospeševanje nove, živahne evangelizacije.«

Kardinal Antonio Canizares Llovera,
prefekt Kongregacije za bogoslužje in zakramente

BOG TE LJUBI !

VabimoÖteÖnaÖkatehezeÖ
zaÖmladinoÖinÖodrasle

obÖnedeljahÖinÖčetrtkihÖobÖ20. uri
vÖučilniciÖpriÖžupnišču.

KatehezeÖseÖbodoÖodvijaleÖvesÖnovember.

Župnik in katehisti
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MladinskiÖcenterÖsvetegaÖNikolajaÖ

VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖVasÖÖ
župnijaÖDolnjiÖLogatecÖvabiÖnaÖsrečanjeÖzÖnaslovom

OSAMOSVOJITEV, SPRAVA 
IN PRIHODNOST

četrtek, 21. novembra, ob 19. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

GostÖvečeraÖbo

Ivan Oman

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.
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Največkrat citira-
na misel klenega Ivana 
Omana, ki jo je izrekel 
januarja 1990, se glasi: 
»Mi gremo na volitve 
zato, da zmagamo!« 
Ivan Oman se je vsesko-
zi (najprej v Slovenski 
kmečki zvezi in nato v 
Slovenski ljudski stran-
ki – SLS) zavzemal za 
pravice kmetov, saj se 
je, po njegovih besedah, 
»socializem za kmeta 
sprevrgel v novo obliko 
fevdalizma«. Slovenska 
kmečka zveza se takrat 
ni zavzemala za to, da 
bi prišla na oblast, »saj 
bi bilo v industrijski 
družbi, kot je sloven-
ska in le z okoli 10 % 
kmečkega prebivalstva, 
to nesmisel« (povzeto 
po knjigi Rosvite Pesek: 
Osamosvojitev Sloveni-
je). Kasneje so se pridru-
žili Demosu in nastopili 
na volitvah aprila 1990, 
kjer je bil Ivan Oman z 
več kot pol milijona gla-
sov izvoljen v takratno 
Predsedstvo RS.

Zgodovinar Stane 
Granda je zapisal, da je 
bil Ivan Oman vseskozi 

absolutno zvest demo-
kraciji, slovenski samo-
stojnosti in laičnosti SLS. 
Sam še vedno kmetuje v 
Zmincu pri Škofji Loki.

Slovenci smo kljub 
enotni plebiscitarni 
odločitvi za neodvisno 
državo 23 let po tem še 
vedno (če ne še bolj) 
razdeljeni. Sprave glede 
polpretekle zgodovi-
ne še nismo dosegli in 
zacelili rano, ki nam 
onemogoča, da bi bili 
v sedanjosti stabilni na 
moralnem in gospodar-
skem področju.

Kako nam lah-
ko s svojo modrostjo 
pomaga izkušeni rod, 
da bo mladi rod z nav-
dušenjem zakorakal v 
prihodnost? O tem in še 
marsičem v pogovoru z 
g. Omanom.

Ivan Oman je slo-
venski politik, poslanec 
in kmet. Bil je prvi pred-
sednik Slovenske kmeč-
ke zveze, član prvega 
slovenskega parlamenta 
in predsedstva Republi-
ke Slovenije. Odlikujeta 
ga jasen pogled in klena 
beseda.

Povzetek predavanja:
OSAMOSVOJITEV, SPRAVA

 IN PRIHODNOST

KOLEDAR

NOVEMBER 

2013

1. november – VSI 
SVETI,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.,Ö
10.ÖinÖ14.Öuri.ÖPoÖtejÖsv.Ö
mašiÖ bomoÖ šliÖ vÖ pro-
cesijiÖ naÖ pokopališče,Ö
kjerÖ bomoÖ moliliÖ zaÖ
rajne.ÖObÖ18.ÖuriÖbomoÖ
moliliÖvÖfarniÖcerkviÖsv.Ö
rožniÖvenec;Ö

2.  november – SPO-
MIN VSEH VERNIH 
RAJNIH,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
10.ÖinÖ18.Öuri;ÖodÖ16.-18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetej-
šegaÖ inÖ spovedovanje;Ö
obÖ 20.Ö uriÖ sv.Ö mašaÖ vÖ
skupnostiÖ–ÖpovabljeniÖ
vsiÖ faraniÖ (bogoslužjeÖ
jeÖnedeljsko);

3. november – 31. NE-
DELJA MED LETOM – 
ZAHVALNA,Ö sv.Ö mašaÖ
obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö obÖ 14Ö
uriÖ večernice;Ö obÖ 20.Ö
uriÖ 1.Ö zakonskaÖ skupi-
naÖinÖkatehezeÖzaÖodra-
sleÖinÖmladino;

4. novemberÖ –Ö sreča-
njeÖ KARITAS;Ö obÖ 20.Ö
uriÖ srečanjeÖ KATEHE-
TOV;
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FARNI LIST

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

15. november –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupina;Ö
ministranti;ÖobÖ19.ÖuriÖsre-
čanjeÖmladine;

16. novemberÖ–ÖodÖ9.ÖdoÖ
13.ÖureÖizdelovanjeÖvoščil-
nicÖzaÖžupnijskoÖKaritasÖvÖ
JožefoviÖ dvorani;Ö odÖ 16.-
18.ÖureÖčaščenjeÖinÖspove-
dovanje;

17. november – 33. NE-
DELJA MED LETOM,Ösv.Ö
mašaÖobÖ8.Ö inÖ10.Öuri,ÖobÖ
14.Ö uriÖ večernice;Ö obÖ 19.Ö
uriÖ srečanjeÖ 3.Ö zakonskeÖ
skupine;

18. novemberÖ –Ö obÖ 20.Ö
uriÖpripravaÖnaÖsv.Ökrst;

19. november – obÖ 19.Ö
uriÖkatehezaÖzaÖbirmanceÖ
inÖ starše;Ö poÖ zadnjiÖ sv.Ö
mašiÖ vÖ cerkviÖ veroukÖ zaÖ
6.ÖrazredÖIII.Öskupna

20. november –Ö obÖ 19.Ö
uriÖsrečanjeÖbibličneÖsku-
pineÖ vÖ knjižniciÖ DomaÖ
MarijeÖinÖMarte;

21. novemberÖ –Ö DAN 
CELODNEVNEGA ČA-
ŠČENJA;Ö prvaÖ sv.Ö mašaÖ
obÖ8.Öuri,ÖdrugaÖobÖ10.ÖuriÖ
inÖ sklepÖ čaščenjaÖ obÖ 18.Ö
uri,ÖobÖ19.ÖuriÖpogovorÖÖzÖ
IvanomÖOmanomÖvÖJože-
foviÖ dvorani;Ö obÖ 20.Ö uriÖ
katehezeÖ zaÖ odrasleÖ inÖ
mladino;

22. november –Ö sv.Ö
Cecilija,Ö zavetnicaÖ cer-
kvenegaÖ petjaÖ inÖ glasbe;Ö
zahvaljujemÖ seÖ vsem,Ö
kiÖ sodelujeteÖ inÖ lepšateÖ
bogoslužje.Ö PoÖ sv.Ö mašiÖ
molitvenaÖskupina,Ömini-
strantiÖinÖmladina;

23. novemberÖ –Ö odÖ 16.-
18.Ö ureÖ čaščenjeÖ Najsve-
tejšegaÖinÖspovedovanje;

24. november – KRI-
STUS KRALJ VESOLJ-
STVA,Ösv.ÖmašaÖobÖ8.ÖuriÖ
inÖ10.Öuri;ÖobÖ15.ÖuriÖsre-
čanjeÖŽPSÖnašeÖdekanijeÖ
priÖ nasÖ vÖ Dol.Ö Logatcu;Ö
obÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ4.Öza-
konskeÖ skupine;Ö obÖ 20.Ö
uriÖ katehezaÖ zaÖ odrasleÖ
inÖmladino;

25. november –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖobÖ18.30ÖogledÖfilmaÖ
»OgnjeniÖvozovi«ÖvÖJože-
foviÖdvorani;Ö

26. novemberÖ-ÖobÖ18.30Ö
uriÖvÖcerkviÖveroukÖzaÖ6.Ö
razredÖIV.Öskupna

28. novemberÖ –Ö obÖ 20.Ö
uriÖ katehezaÖ zaÖ odrasleÖ
inÖmladino;

29. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖmolitvenaÖskupina,Ö
ministrantiÖinÖmladina;

30. novemberÖ –Ö odÖ 16.-
18.Ö ureÖ čaščenjeÖ Najsve-
tejšegaÖinÖspovedovanje.

5. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ obÖ 18.30Ö uriÖ sreča-
njeÖvoditeljevÖbirmanskihÖ
skupin;ÖobÖ18.30ÖuriÖvÖcer-
kviÖveroukÖzaÖ6.ÖrazredÖI.Ö
skupina;

6. novemberÖ -Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖbibličneÖskupineÖ
vÖ knjižniciÖ DomaÖ MarijeÖ
inÖMarte;

7. novemberÖ–ÖobÖ20.ÖuriÖ
katehezeÖ zaÖ odrasleÖ inÖ
mladino;

8. novemberÖ –ÖodÖ16.-18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖinÖspovedovanje;

9. novemberÖ -Ö odÖ 16.-18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖinÖspovedovanje;

10. november – 32. NE-
DELJA MED LETOM,Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.Ö inÖ 10.Ö uri,Ö obÖ
14.Ö uriÖ večernice;Ö obÖ 19.Ö
uriÖ srečanjeÖ 2.Ö zakonskeÖ
skupine;

11. november –ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖŽPS;

12. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖkatehezaÖzaÖbirman-
ceÖinÖstaršeÖ1.Öskupine;ÖobÖ
18.30ÖuriÖvÖcerkviÖveroukÖ
zaÖ6.ÖrazredÖII.Öskupna

14. novemberÖ –Ö obÖ 20.Ö
uriÖkatehezaÖzaÖodrasleÖinÖ
mladino;


