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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ VSI SVETI
ÖÖ OBLETNICE
ÖÖ ŽPS

Prvi
novembrski dnevi so povezani
z obiski pokopališč,
molitvijo za naše rajne in razmišljanjem o
posmrtnem življenju.
Praznovanje vseh svetih je čas globokega
osebnega in družinskega doživetja. Ti dnevi
nas spodbujajo k zavesti o življenju po smrti.
Poleg tega se tudi sprašujemo, kako smo živeli naše življenje doslej
in kako ga želimo živeti
še naprej.

Zdaj živimo v
veri, da bo Kristus
Odrešenik, Božji Sin,
ki nas je iz ljubezni
odrešil s smrtjo na križu, usmiljen, ko pride
ura našega srečanja z
Bogom. Praznik vseh
svetih 1. novembra nas
opominja, da smo poklicani bivati v veselju
v Bogu. Zrimo na svetnike, ki nas iz nebes
varujejo in nam pomagajo hoditi po pravi
poti skozi življenje.
Dokler živimo, imamo

ÖÖ KATEHEZE
http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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še vedno priložnost,
da se na novo vrnemo
k Očetu.
2. novembra pa
se spominjamo vseh
vernih rajnih. Molímo
za duše naših sorodnikov in prijateljev v vicah in prejmimo sveto
obhajilo zanje. Vse to
je delo usmiljenja. Zavedajmo se, da si naši
rajni bližnji ne morejo
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več pomagati, mi pa
jim lahko pomagamo z
našo molitvijo in s sveto evharistijo. Spomnimo se tudi na to, da je
od 1. do 8. novembra
priložnost, da vsak dan
prejmemo odpustek za
eno rajno osebo, če
ustrezno pripravljeni
prejmemo zanjo sveto obhajilo. Pri tem je
treba prej k spovedi,

obiskati pokopališče in
moliti po namenu svetega očeta.
Duhovni
pomočnik
Rafał
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OBLETNICE POROK V NAŠI ŽUPNIJI

»Deni me, kakor
pečat na svoje srce,
kakor pečat na
svojo roko!
Zakaj močna, kakor
smrt je ljubezen!«
(Vp 8,6)

Na
misijonsko
nedeljo smo v naši
župniji
praznovali
obletnice porok. Povabljeni so bili pari, ki
so skupaj 5, 10, 15, 20

… pa tja do 60 let skupnega življenja. Častitljivo obletnico, 60 let
skupnega
življenja,
sta praznovala Alojz
in Francka Gostiša.  
Sveto mašo je daroval g. kaplan Rafael,
s petjem pa nas je
obogatil zbor zakoncev Objem. G. kaplan
nam je čestital za jubilej, hkrati pa nas je
povabil, da bi bili z
Božjo pomočjo še naprej   sposobni ljubiti
in spoštovati svojega
zakonca. Zakonci se
moramo vsak dan

truditi, da bi bili najdražjemu v podporo,
da bi ga brezpogojno
ljubili,
spoštovali,
mu zaupali in skupaj
prosili za blagoslov.
Vsak dan je potrebno
drug drugega izročati
v Božje roke in prositi za pomoč, da bi
zakonca vztrajala v
dobrem in slabem,
v bolezni in zdravju.
Kako lahko je ljubiti,
ko nam gre vse dobro.
Pride pa v življenje
trenutek, ko nam gre
slabo, ko je zakonec
slabe volje, ko se ne
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da pogovarjati, ko se
začnejo prepiri zaradi nepomembnih
stvari. Takrat se pokaže, kako resno smo
vzeli sv. zakon in na
kakšen način ga lahko rešujemo. Kristjani
imamo milost, da se
lahko vsak trenutek  
zatečemo k našemu
nebeškemu Očetu in
ga prosimo za blagoslov. Obletnica pomeni tudi priložnost,
da se spomnimo svojega najdražjega in
mu ponovimo svojo
poročno obljubo. Je
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trenutek, ko zakonca  
prosimo odpuščanja
za vse tisto, s čimer
smo ga prizadeli in se
mu zahvalimo za vse
lepe trenutke in skupno prehojeno pot.
Na koncu svete
maše smo v sprevodu odšli po cerkvi in
skupaj zapeli Marija
skoz življenje in se
na ta način zahvalili
in se priporočili nebeški Materi, da nas
še naprej spremlja in
vodi na skupni poti življenja. Po sveti maši

smo bili povabljeni  
v Jožefovo dvorano,
kjer so nam pevci iz
zbora Objem zapeli
pesem in pripravili
pogostitev.
Prisrčna
hvala
g.   Rafaelu za lepo
darovano sveto mašo
in vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega
lepega dogodka. Naj
vsemogočni Gospod
še naprej blagoslavlja
naše zakone in naše
družine!
Magda Komel
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POSEBNA NEDELJA
Konec pomladi
sva z možem praznovala 30 let zakona. Nič
kaj posebno nisva praznovala. Zvečer smo
spontano z otroki in
sosedi nazdravili, se
posladkali, poklepetali in zaželeli so nama
še veliko skupnih let.
Veliko dela in obveznosti nas čaka, konec
zabavice, življenje gre
dalje.
Potem pa pride
jeseni pošta iz Logatca.
Vabijo naju na praznovanje okrogle obletni-

ce. Zelo sem se razveselila, da je nekomu še
mar za trud, ki ga vsak
zakonec vlaga v zakon,
da je to lepa obletnica.
Počutila sem se hvaležno in veselo, da nama
uspeva. Zvečer sem
možu pokazala pismo
in sklenila sva, da se
vabilu odzoveva. Imava pet otrok, vse sva
povabila k sveti maši.
Najmlajši dve sva kar
midva peljala s seboj.
Tretjo nedeljo v
oktobru smo se zbrali
pred cerkvijo sv. Nikolaja v Logatcu, vsak od
nas slavljencev je dobil rdeč nagelj, potem
smo se po letih zakona
razporedili v vrsto in v
slavnostnem sprevodu
odšli v cerkev.
Sveta maša je bila
namenjena zakoncem,
ki smo praznovali okroglo obletnico, mašo
je vodil mlad kaplan;
bila je zelo lepa, berilo
sta brala zakonca. Po
maši smo v sprevodu
odšli ven, kjer smo se
slavljenci skupaj slikali
pred cerkvijo. Potem
smo bili povabljeni v
Jožefovo dvorano.

Tam so nas že
pri vhodu postregli z
domačim žganjem. Na
sredi dvorane pa so
bile mize polne doma
napečenih
dobrot.
Posedli smo se, malo
poklepetali, nazdravili
in prisluhnili pevcem,
ki so nam zapeli. Gospod kaplan je zaigral
na harmoniko in nekaj
parov nas je zaplesalo.
Vsakemu paru je čestital predstavnik organizacijskega odbora g.
Istenič. Čas, ki smo ga
v prijetnem druženju
preživeli v dvorani in
še prej sveta maša, je
prehitro minil.
Rada bi se zahvalila odboru za pripravo
srečanja, pridnim ženskam, ki so napekle pecivo in posameznikom,
ki so nas lepo postregli. Hvala vam. Med
vami sem se počutila
hvaležno in ponosno
na skupno prehojeno
pot.
Vesna in Franci
Treven, Hotedršica
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S 34. seje ŽPS
Na zadnji seji ŽPS
smo člani preleteli dogodke, ki so se v naši
župniji zgodili preko
poletja in v prvih jesenskih dneh: farni dan,
oratorij, dan služenja,
farno romanje, obletnice krstov in mini svetopisemski
maraton.
Več časa smo posvetili
refleksiji farnega dne.
Glavno
razmišljanje
članov ŽPS je bilo, kako
to župnijsko praznovanje osvežiti in kako k
pripravi, izvedbi in praznovanju farnega dne
pritegniti več ljudi, tudi
mladih. Ugotovili smo,
da vprašanje zahteva
več časa, zato bo za
iskanje rešitve sklicano
posebno srečanje.
Že drugo leto je v
naši župniji zelo dobro
uspel
svetopisemski
maraton. Odziv bral-
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cev je bil, predvsem
v nočnem času, nad
pričakovanji. G. župnik
je zato predlagal, da bi
v župniji vsak mesec
imeli nočno češčenje
pred Najsvetejšim, kar
bo po mnenju članov
organizacijsko trd oreh.
Na seji smo ugotovili, da bralci Božje besede pri oznanjevanju
omagujejo, kar kliče
po pripravi srečanja
za oznanjevalce Božje besede. Dan je bil
predlog, da bi za bralce pripravili duhovno
obnovo. Predlog bomo
uresničili spomladi prihodnje leto.
Predstavnica Miklavževega vrtca v ŽPS
je povedala, da vrtec s
svetom staršev še vedno zbira prispevke za
nakup vozička za prevoz šestih otrok. Vsem

donatorjem se zahvaljujejo.
V študijskem delu
smo obravnavali prvo
temo iz Priročnika pastoralnega načrtovanja
za župnijske pastoralne
svete Na poti k izviru
z naslovom Od želja in
idej k odločitvam.
Razmišljali smo,
čemu pastoralno načrtovanje? Vsak izmed
nas mora v življenju
sprejemati številne odločitve in podobno velja
tudi za naše župnije. V
prihodnjih letih je pred
člani ŽPS pomembno
delo pastoralnega načrtovanja, ki nas vabi,
da razmislimo o tem,
kako živimo in delamo v naših župnijah
in občestvih. Osnovni
namen
pastoralnega
načrtovanja je vrniti
se k izvirom in preve-
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Vabilo
riti, ali so dejavnosti, ki
potekajo v naši župniji,
sad naše žive povezanosti z Gospodom in
naše notranje potrebe
po pričevanju ali pa
so same sebi namen
ali celo sad naše želje
po prepoznavnosti in
tekmovalnosti z drugimi. Najprej moramo
pogledati sami vase,
saj je vsak izmed nas
pomemben ud župnije,
član ali celo voditelj
skupine, ki deluje v župniji. Ni druge Cerkve,
druge župnije, kot je ta,
v kateri živimo in pričujemo. Pastoralno načrtovanje bo zato najprej
pogled v naša srca, v
pristno ukoreninjenost
našega življenja, naših
občestev in župnije v
Kristusa. Hkrati pa je
tudi spodbuda, da ne
bo ostalo le pri lepih
željah, ampak da bomo
po razmisleku sprejeli
tudi ustrezno odločitev: kaj si želimo (naš
cilj), kdo bo prevzel
odgovornost za uresničevanje tega cilja, kdaj
bomo ta cilj dosegli in
kako bomo preverili
svojo uspešnost.
Petra Rok

Kriza je čedalje hujša, osebnih in družinskih stisk je čedalje več in vedno več je prošenj
za plačilo položnic, hrano, osnovne življenjske
reči. Denarja pa je žal čedalje manj. Zato slovenske župnijske Karitas prosijo vse obveznike dohodnine, da bi del dohodnine namenili ljudem
v stiski.
Obrazce in prijavnice bomo delili v novembru po obeh nedeljskih svetih mašah pred cerkvijo.
Hvala lepa vsem, ki se boste odločili za to
humano dejanje.
Logaška Karitas

IZDELOVANJE VOŠČILNIC
ZA ŽUPNIJSKO KARITAS
Topel stisk roke, droben nasmeh in prijazna
beseda marsikomu polepša dan. Tega se še posebej zavedamo v skupini Karitas, zato redno obiskujemo starejše, osamljene, varovance v domu
ostarelih … Ob obisku v prazničnem času pa jim
podarimo tudi voščilnico, česar se še posebej
razveselijo.
Da bi čim več sredstev lahko namenili ljudem v stiski, izdelujemo voščilnice sami. A naših
rok, da bi jih izdelali toliko, kot jih potrebujemo,
je premalo.
Zato vas skupaj s skupino Nazaret vabimo,
da se nam pridružite pri izdelovanju voščilnic
v soboto, 16. novembra, od 9. 00 do 13.00,
v Jožefovi dvorani doma Marije in Marte.
Naj bo vaše srce odprto in polno sočutja!
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.
(Iz Evangelija po Mateju)
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BOG TE LJUBI !
Vabimo te na kateheze
za mladino in odrasle
ob nedeljah in četrtkih ob 20. uri
v učilnici pri župnišču.
Kateheze se bodo odvijale ves november.
Župnik in katehisti

»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 kristjani pomeni živeti pristnost evangelija, zanj pričevati in ga oznanjati; biti
to, kar je duša za telo. Tako se moramo odzvati na pomanjkanje evangeljskega 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
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Mladinski center svetega Nikolaja
V sklopu Nikolajevih srečanj Vas Ö
župnija Dolnji Logatec vabi na srečanje z naslovom

OSAMOSVOJITEV, SPRAVA
IN PRIHODNOST
četrtek, 21. novembra, ob 19. uri

v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Gost večera bo

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.

10

Farni list

Povzetek predavanja:
OSAMOSVOJITEV, SPRAVA
IN PRIHODNOST
Največkrat citirana misel klenega Ivana
Omana, ki jo je izrekel
januarja 1990, se glasi:
»Mi gremo na volitve
zato, da zmagamo!«
Ivan Oman se je vseskozi (najprej v Slovenski
kmečki zvezi in nato v
Slovenski ljudski stranki – 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 slovenska in le z okoli 10 %
kmečkega prebivalstva,
to nesmisel« (povzeto
po knjigi Rosvite Pesek:
Osamosvojitev Slovenije). Kasneje so se pridružili Demosu in nastopili
na volitvah aprila 1990,
kjer je bil Ivan Oman z
več kot pol milijona glasov izvoljen v takratno
Predsedstvo RS.
Zgodovinar Stane
Granda je zapisal, da je
bil Ivan Oman vseskozi

absolutno zvest demokraciji, slovenski samostojnosti 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
zgodovine še nismo dosegli in
zacelili rano, ki nam
onemogoča, da bi bili
v sedanjosti stabilni na
moralnem in gospodarskem področju.
Kako nam lahko s svojo modrostjo
pomaga izkušeni rod,
da bo mladi rod z navdušenjem zakorakal v
prihodnost? O tem in še
marsičem v pogovoru z
g. Omanom.
Ivan Oman je slovenski politik, poslanec
in kmet. Bil je prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, član prvega
slovenskega parlamenta
in predsedstva Republike Slovenije. Odlikujeta
ga jasen pogled in klena
beseda.

KOLEDAR
NOVEMBER
2013
1. november – VSI
SVETI, sv. maša ob 8.,
10. in 14. uri. Po tej sv.
maši bomo šli v procesiji na pokopališče,
kjer bomo molili za
rajne. Ob 18. uri bomo
molili v farni cerkvi sv.
rožni venec;
2. november – SPOMIN VSEH VERNIH
RAJNIH, sv. maša ob
10. in 18. uri; od 16.-18.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
ob 20. uri sv. maša v
skupnosti – povabljeni
vsi farani (bogoslužje
je nedeljsko);
3. november – 31. NEDELJA MED LETOM –
ZAHVALNA, sv. maša
ob 8. in 10. uri, ob 14
uri večernice; ob 20.
uri 1. zakonska skupina in kateheze za odrasle in mladino;
4. november – srečanje KARITAS; ob 20.
uri srečanje KATEHETOV;
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5. november – po sv.
maši ob 18.30 uri srečanje voditeljev birmanskih
skupin; ob 18.30 uri v cerkvi verouk za 6. razred I.
skupina;
6. november - ob 19. uri
srečanje biblične skupine
v knjižnici Doma Marije
in Marte;
7. november – ob 20. uri
kateheze za odrasle in
mladino;
8. november – od 16.-18.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
9. november - od 16.-18.
ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
10. november – 32. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri, ob
14. uri večernice; ob 19.
uri srečanje 2. zakonske
skupine;
11. november – ob 19. uri
srečanje ŽPS;
12. november – po sv.
maši kateheza za birmance in starše 1. skupine; ob
18.30 uri v cerkvi verouk
za 6. razred II. skupna
14. november – ob 20.
uri kateheza za odrasle in
mladino;
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15. november – po sv.
maši molitvena skupina;
ministranti; ob 19. uri srečanje mladine;
16. november – od 9. do
13. ure izdelovanje voščilnic za župnijsko Karitas v
Jožefovi dvorani; od 16.18. ure čaščenje in spovedovanje;
17. november – 33. NEDELJA MED LETOM, sv.
maša ob 8. in 10. uri, ob
14. uri večernice; ob 19.
uri srečanje 3. zakonske
skupine;
18. november – ob 20.
uri priprava na sv. krst;
19. november – ob 19.
uri kateheza za birmance
in starše; po zadnji sv.
maši v cerkvi verouk za
6. razred III. skupna
20. november – ob 19.
uri srečanje biblične skupine v knjižnici Doma
Marije in Marte;
21. november – DAN
CELODNEVNEGA ČAŠČENJA; prva sv. maša
ob 8. uri, druga ob 10. uri
in sklep čaščenja ob 18.
uri, ob 19. uri pogovor  z
Ivanom Omanom v Jožefovi dvorani; ob 20. uri
kateheze za odrasle in
mladino;

22. november – sv.
Cecilija, zavetnica cerkvenega petja in glasbe;
zahvaljujem se vsem,
ki sodelujete in lepšate
bogoslužje. Po sv. maši
molitvena skupina, ministranti in mladina;
23. november – od 16.18. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje;
24. november – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, sv. maša ob 8. uri
in 10. uri; ob 15. uri srečanje ŽPS naše dekanije
pri nas v Dol. Logatcu;
ob 19. uri srečanje 4. zakonske skupine; ob 20.
uri kateheza za odrasle
in mladino;
25. november – po sv.
maši ob 18.30 ogled filma
»Ognjeni vozovi« v Jožefovi dvorani;
26. november - ob 18.30
uri v cerkvi verouk za 6.
razred IV. skupna
28. november – ob 20.
uri kateheza za odrasle
in mladino;
29. november – po sv.
maši molitvena skupina,
ministranti in mladina;
30. november – od 16.18. ure čaščenje Najsvetejšega in spovedovanje.

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

