ŠMARNICE
Marija, majnik gre čez trate,
prepeva pesmi, misli nate,
vonjav najdražjih siplje zate,
da log in gaj žari, dehti …
Pogled na svet in na Božje ljudstvo v tem mesecu, ki se začenja,
nas spodbuja k premišljevanju
o lepoti marijanske pobožnosti,
ki jo razkrivajo toliki običaji,
stari in novi, a vsi v istem duhu
ljubezni.
Veseli me, da je pobožnost
do Marije vedno živa in da v
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V TEJ ŠTEVILKI

krščanskih dušah vzbuja nadnaraven vzgib, da ravnamo kot
člani Božje družine.
Ko v teh dneh vidite toliko kristjanov, ki na nešteto različnih
načinov izkazujejo svojo ljubezen sveti devici Mariji, se gotovo
čutite bliže Cerkvi in bolj bratje
med seboj. To je kot družinsko
srečanje, ko se starejši otroci,
ki jih je življenje ločilo, ob kaki
posebni priložnosti spet zberejo
ob svoji materi. Čeprav so se

◊ Jezus, ki si ga želim
◊ Farni dan bo
◊ Branje za dušo

Foto: www.sxc.hu

◊ svetnik meseca
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kdaj pa kdaj prepirali in se neprijazno gledali, pa v maju tega
ne počno; na ta Marijin mesec
se čutijo povezani in se vsi prepoznajo v skupni ljubezni.

Foto: Tomo Strle

Na vsakem bregu ti je zgradil
najlepši majniški oltar,
zelenje srečno je pomladil,
ob grmu šmarnic je nasadil,
nad loko vžgal je luči žar.
Takole je zapel neznani pesnik o Mariji (in jaz ga kar
ne zmorem ustaviti).
Ustavila bi se pa rada še pri
vas, mladih v Logatcu, posebno pri tistih, ki vas poznam, ki
strežete pri sv. maši. Kdo vam
je govoril tako visoke stvari o
sv. maši, da ji vi tako spoštljivo
sledite?! Meni in kakor je videti, tudi vsem prisotnim pomagate s svojo zbranostjo k naši
zbranosti.

Cerkev poje, Cerkev veselo poje,
tako da je vsaka sv. maša zares
vstajenska. Blagor vam!
Toda vrnimo se spet k Mariji.
Ona je naša Mati in jo skrbi za
nas. V GLASNIKU MIRU, marca
lani, nas takole vprašuje:
»JAZ SEM Z VAMI – STE
MAR TUDI VI Z MENOJ?«
Vedno znova se namreč, žal,
lahko sprašujemo tudi tako: ali
nismo mogoče taki, kot so bili
prebivalci Jeruzalema, kot Herod, kot pismouki v času Jezusovega rojstva? Vse so vedeli o Jezusu, toda iskali ga niso.
Ni jih zanimal, niso ga hoteli
počastiti, ne moliti.
V roke mi je prišlo zadnje
voščilo dr. A. Slavka Snoja za
velikonočni čas – Salezijanski
vestnik št. 2, 2003. V njem je
čutiti hrepenenje po kakovosti
življenja. Takole pravi:
»Smo v izrednih navzkrižjih,
ko imamo velike stavbe, pa utesnjene domove. Veliko je razkazovanja, pa malo
(samo)obvladovanja. Veliko
kupujemo, pa manj imamo; porabe je več, užitka pa manj.
Široke so ceste in ozki pogledi. Imamo večje hiše, pa manjše
družine; veliko lagodja, pa manj
časa. Delamo manj, a utrujeni smo bolj. Imamo višje naslove, pa manj dobrote; več znanja,
pa manj modrosti; več medicine,
pa manj sproščenosti; več strokovnjakov, pa tudi več problemov.
Pijemo preveč, kadimo preveč, zapravljamo preveč: vozimo prehitro, vstajamo prepozno. Naučili
smo se drveti, na pa čakati. Premalo se smejemo in preveč se razburjamo. Pišemo več, a učimo
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se manj. Preveč gledamo (televizijo) in premalo beremo. Povečali
smo dobrine, a pomanjšali vrednote. Podarjamo večje stvari, ne
pa boljših. Besed je preveč, dobrih
del pa manj. Sovražimo dostikrat
in ljubimo malokrat. Pogosto tarnamo in poredko molimo. Učili
smo se, kako naj uredimo svoje
bivanje, ne pa življenja. Dodali
smo leta življenju, ne pa življenja
letom. Prišli smo na luno in nazaj, težko pa nam je stopiti do
sočloveka. Gospodujemo nad zunanjim svetom, ne pa nad notranjim. Imamo več informacij
za globlje občevanje, ustvarjamo pa plitvejše človekovanje.«
Dobri ljudje! Vzemimo si čas
zase in za naše drage, za nove
medčloveške odnose. Povejmo
lepo besedo komu, ki nas gleda od spodaj navzgor, kajti ta
človek bo hitro zrasel in odšel.
Primimo se za roke, objemimo koga zraven sebe, kajti to
je edini zaklad našega srca, ki
ga lahko zastonj podarimo in
nas ne stane niti stotina. Recimo mu, rad te imam, saj ta
objem in poljub celi rane, če
pride iz globine srca. Vzemimo si čas za ljubezen, kajti v
ljubezni ni strahu, ker popolna ljubezen prežene strah (1Jn
4,18). Tako nam vzklika Janez z
izpričevanjem Jezusove ljubezni do vseh ljudi.
Če sledimo zgledu Device Marije, se bomo vedno odločali za
Boga, za Očeta, za Božji mir. To
so želje svetega očeta in to naj
bo tudi naš program v MAJNIKU– MARIJINEM MESECU.
Jožica Z.
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V življenju je veliko stvari, ki
si jih želim, a v zadnjem času
hrepenim samo po eni – biti
eno z mojim največjim prijateljem, Jezusom.
Moja mami mi vsak dan pove,
kako rada me ima. Takoj za
tem pa doda, da me ima Jezus
še rajši, kajti on je dal življenje
za mene, za njo, za očka, sestrici in za vse ljudi na svetu. Jezus
me ljubi neskončno in brezpogojno. Neskončno … brez meja
in brez pogojev – če boš priden,
če boš storil to in to, če boš …
te bom imel rad, drugače pa
ne! Jezus me ljubi, tako pravi mami, tudi takrat, ko ji odgovarjam, ko se prepiram s sestrico, ko ne ubogam očka, ko
ne pomagam sošolcu, saj On
ve, kako slaboten sem, kako vidim le sebe, drugih pa ne. Kajti
jaz želim biti vedno prvi, glavni, v središču pozornosti. In
si mislim, kakšen frajer sem!
Očka pravi, da je prav, da sem
ponosen, kadar storim kaj lepega in dobrega. Saj takrat mi
je res toplo pri srcu. Sestrica je
zelo zadovoljna, kadar odnesem smeti namesto nje ali pospravim še njeno posteljo. In
kadar pobrišem posodo brez
da bi zakričal: »Nisem jaz na
vrsti!« me mamica samo tiho
opazuje in njen obraz je vesel.
Očka pa je name zelo ponosen, kadar se pri karateju lepo
obnašam in ne dobim minusa za grdo vedenje. Zelo rad
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JEZUS, KI SI GA ŽELIM

se učim veščin karateja. Učitelj
pravi, da imam določene gibe
»v sebi«, ampak da vaja dela
mojstra. To pomeni, da moram veliko vaditi, če hočem
biti dober in postati mojster
karateja.
Mami me rada sprašuje in
me je enkrat vprašala: Kako
bi lahko postali mojstri »ljubezni«, kot je bil Jezus? Pa sem
odgovoril, da bi vse polubčkal
in bi bil mojster ljubezni. Nasmejala se je in me poljubila
na čelo ter rekla: »To bi bil dober začetek. Kaj pa potem?«
»Potem bi vsem rekel, da jih
imam rad!«
»Tudi lepo. Ljudje zelo radi
slišimo take besede, ampak jih
tudi hitro pozabimo. Najbolj si
zapomnimo, če nam kdo naredi kakšno dobro delo. Tudi
v svetem pismu piše, da bodo
ob koncu sveta štela samo
naša dobra dela. Dobro pa

dela samo tisti, ki ljubi ...«
»Vse je pa težko ljubiti,« sem
rekel.
»Seveda. To je znal samo Jezus.
Mi pa smo lahko njemu samo
čimbolj podobni, in to tako, da
ga prejmemo v svoje srce pri
svetem obhajilu. Bolj ko si ga
želimo in bolj ko je naše srce
čisto, večja bo naša ljubezen
do vseh ljudi in do vsega stvarstva!«
»Kdaj pa je naše srce čisto?
Kako si ga umijem?« me je zanimalo. »Aja, že vem! Pri sveti
spovedi očistim svoje srce.«
»Res, je. Šele po sveti spovedi
smo lahko tako močni in veseli, da nam ni nič težko. In komaj čakamo, da koga razveselimo.«
»Tudi jaz komaj čakam, da
okusim, kako me ima Jezus
rad. Koliko dni je še do prvega
svetega obhajila?«
Prvoobhajanec Oskar in mami
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IZ DELA ŽPS
Na srečanjih ŽPS obravnavamo
nov programski zvezek z osnutki za duhovno rast, študij in
pogovor o pastoralnih temah.
Pastoralno leto je posvečeno
mladini in pripravi na vseslovenski evharistični kongres,
ki bo morda združen tudi s
papeževim obiskom v Sloveniji.
Leto mladih je izziv, da se
soočimo s problemom velike
pasivnosti mladih. Ob branju
članka Rafa Pinose »Župnija
ostaja prvi prostor prenove mladinske pastorale« se je
razvil pogovor, v katerem smo
člani ugotavljali, da so mladi v naši župniji precej dejavni. Predstavnica Karitas-a je
poročala, da se dobrodelnega
koncerta udeležuje veliko mladih; župnik je z delom mladih zadovoljen, saj ima med
kateheti, ki poučujejo verouk,
kar deset mladih. Skavte vodi
dvanajst mladih voditeljev in
tudi otroški in mladinski pevski zbor vodita mladi zborovodkinji, mladi oratorijanski
voditelji pa vsako leto povsem
samostojno izpeljejo oratorij.
Seveda ostajajo še mnoga
področja, kjer bi bilo zaželeno,
da sodeluje več mladih. To je
predvsem sodelovanje pri Karitas-u in molitveni skupini.
Prevladalo je mnenje, da smo
predvsem starejši tisti, ki bodisi s povabilom bodisi s svojim
zgledom nagovarjamo mlade,

da se vključijo.
V februarju je bil dan bolnikov: češčenje lurške Matere
Božje. Ta dan prejmejo vsi, ki
želijo, bolniško maziljenje. Gospod župnik nas je opozoril, da
moramo ljudi poučiti o zakramentu bolniškega maziljenja,
saj si ga mnogi zelo narobe
razlagajo (da je le za mrtve
ali hudo bolne in umirajoče).
Bolniško maziljenje je sestavljeno iz svete spovedi, maziljenja in popotnice – OBHAJILA. Vse to lahko prejme le živ
človek. Za mrtvega se lahko le
še moli.
Glede prevoza ljudi, ki so na
invalidskih vozičkih, je predstavnica Karitas-a opomnila,
da bi bilo dobro, če bi se našli
in javili kakšni novi pomočniki,
ki bi ljudi vozili iz Doma k maši
in nazaj. Ob tem se sprašuje
kaj bo, ko njih ne bo več. Meni,
da bi bilo dobro, da bi se novi
pomočniki čim prej navadili na to obvezo, da kasneje ne
bo zagat. Meni tudi, da bi več
pomočnikov razbremenilo »že
delujoče«. Dobro bi bilo, da
tega dela ne bi izvajali vedno
isti ljudje.
6. in 7. marca smo imeli v Repnjah duhovne vaje, ki jih je
vodil domači župnik. Tema je
bila APOSTOLSKA STANOVITNOST.
Seminarja za tajnike ŽPS, ki
sta ga vodila Stanko Gerjol in
Matej Cepin, se je udeležil g.

V. Hajdenkumer. Tema je bila
»Pot do uspešne komunikacije
v ŽPS.« V povzetku je poročal,
da so se učili, kako se sporazumevati (komunicirati) s sodelavci, imel pa je tudi priložnost
predstaviti našo župnijo in vse
delujoče skupine, ki v njej delujejo.
Na srečanju v marcu je bila na
začetku prisotna domačinka,
s. Majda Arhar. Že deset let je
misijonarka v Kairu/Aleksandrija. Je medicinska sestra in
predstojnica. Tam imajo dom
za ostarele, kjer skrbijo za 34
varovancev. Pred tem so imele sestre tudi center za otroke, vendar se kombinacija stari in otroci ni obnesla, zato je
otroke kasneje prevzel Karitas. Pri delu se sporazumevajo
v arabskem jeziku, na uradih
pa angleško in italijansko. Povedala je, da nimajo problemov z muslimani, zato ker so
katoličanke, ima pa občutek,
da jih kopti (egipčanski kristjani) ne sprejemajo najbolje.
V nadaljevanju smo iz »Našega
poslanstva« obravnavali temo
»Kaj je evharistični kongres«.
Prebrali smo članek p. Antona
Nadraha, ki nam prikaže zgodovino evharističnih kongresov. Prvi je bil v Franciji leta
1881. Osrednji dogodek kongresov je bilo slovesno češčenje
Kristusa Kralja v Najsvetejšem
zakramentu. Po letu 1960 je
kongres dobil drugačen po-
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men, saj je središče postala
evharistija. Evharistični kongres je ena od treh oblik javnega in slovesnega češčenja
Najsvetejšega. Drugi dve obliki
sta še izpostavljeno Najsvetejše
in evharistične procesije. Namen kongresa je tudi, da se
ljudstvo še bolj poveže med seboj in z Bogom in da je vidno
znamenje ljubezni. V razpravi smo prišli do zaključkov, da
je za uspeh kongresa potrebna molitev, še posebej molitev pred Najsvetejšim; da bo o
kongresu in sploh o evharistiji
potrebno več oznanjati, ker je
dandanes prisotno versko neznanje in brezbrižnost do evharistije. Gospod župnik nam je
razložil, da je naša evharistija
prehod iz suženjstva v življenje,
iz smrti greha v življenje brez
greha. Višek evharistične daritve je v finalnem stavku ob
koncu maše, ko dobimo vodilo: »Pojdite, odposlani ste oznanjat, kar ste videli, doživeli in
prejeli pri tej daritvi.« Pomembno je, da se začnemo zavedati,
da se mora evharistično slavje
nadaljevati v našem konkretnem vsakdanjem življenju
(šola, služba, družina, prijatelji
…).Na vprašanje kako bi mi,
kristjani, lahko z eno besedo
označili našo evharistijo, smo
prišli do odgovora, da je bistvo
maše edinost in odpuščanje.
Dogovorili smo se, da bo farni dan letos 14. junija z geslom
»EVHARISTIJA MED NAMI.«
Na tiho nedeljo smo izvedli
križev pot in tudi letos smo
molili pred božjim grobom.
Povzetek pripravila Metoda
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FARNI DAN BO !!!
Tradicionalni farni dan, namenjen srečanju župljanov,
občanov in vseh ljudi dobre volje nam bo zopet prijetna popotnica v poletje. Prireditev na trgu pred farno cerkvijo
je s svojim duhovno-kulturnim
in zabavno-športnim programom eden osrednjih dogodkov
meseca junija v Logatcu. Kot
vsakič je izbran osrednji motiv praznovanja, na katerega se
naveže program. Vodilna misel
letošnjega druženja bo: »MLADI V CERKVI«. To leto je namenjeno njim, mladim, in tako
se tudi naša krščanska skupnost
pridružuje vsem dogodkom, ki
so namenjeni tej temi.
Leto mladih je izziv, da se
soočimo s problemom velike
pasivnosti mladih. Zakaj vera
in Cerkev mladih ne zanimata?
Zakaj mladi bežijo iz družin? Ne
zato, ker bi jim sama institucija
družine ne ustrezala – družina je
še vedno med prvimi na lestvici
vrednot med mladimi, ampak
ker odnosi med družinskimi
člani niso urejeni. Zakaj mladi
bežijo iz Cerkve? Ne ker jih izziv
evangeljskega življenja ne bi zanimal, ampak ker odnosi v cerkvenih občestvih niso dovolj
pristni, človeški, razumevajoči,
odpuščajoči … Razkorak med
tem, kar vera uči, in življenjsko
stvarnostjo ter pristno evangeljsko držo, je prevelik, zato
odhajajo.
Člani ŽPS smo se na eni od sej

dogovorili, da bomo v izvedbo
letošnjega farnega dne povabili vse mlade, ki želijo sodelovati. Tako bodo kulturni program
oblikovali glasbeniki GŠ, pevci
mladinskih zborov, skupina Nazaret, otroci Miklavževega vrtca,
ministranti, baletna in folklorna
skupina. Že nekaj let so v tem
dnevu zelo dejavni skavti. Skrbijo za strežbo, prodajo srečk,
sodelujejo pri izdaji nagradnih dobitkov in po prireditvi
pridno pomagajo pri čiščenju
ploščadi. Vsi si želimo, da bi v
medsebojnem sodelovanju pripravili srečanje, ki se preliva v
druženje. To bo glavni poudarek popoldanskega programa, ki
se bo na večer prevesil v veselo
druženje ob plesnih ritmih nam
že vrsto let zvestih Notranjcev.
Vsako leto se ob tej priložnosti
skupnost radodarno odzove
na materialne potrebe župnije
predvsem preko srečelova, katerega izkupiček bo tudi tokrat namenjen izgradnji Doma
na Griču. Zato naprošamo vse,
ki želite darovati, da po svojih
zmožnostih in presoji darujete, kar bi lahko uporabili za dobitke srečelova. Prispevke lahko
izročite v župnišče, lahko pa
jih prevzamemo sami, če nas
pokličete na številki 01/7541757 ali 040/642-670.
NASVIDENJE V JUNIJU NA
TRGU PRED FARNO
CERKVIJO!
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svetnik meseca - FILIP NERI
času je Filip večkrat hodil na Monte Cassino
in tam je začutil klic, naj vse zapusti in gre za
Jezusom. Leta 1534 je odšel v Rim in ga ni
več zapustil.
Ko je nekoč v katakombah premišljeval o Sv.
Duhu, ga je božja ljubezen prevzela s tako
močjo, da se mu je srce razširilo in od močnih
srčnih utripov mu je zlomilo dve rebri. Tako
se je začel njegov petdesetletni misijon v
Rimu. V skromnih in strogih razmerah se je
uril v spokornosti in ponižnosti. Med njegovimi glavnimi nalogami je bila karitativna dejavnost. Skrbel je za zanemarjene in zapuščene
bolnike, po ulicah in trgih je vzpostavljal stike
z ljudmi ter jim kot laik na preprost način pridigal. Za vsakega je našel preprosto besedo,
tolažbo ali spodbudo. Bil je prijatelj, duhovni vodja in spovednik papežem in drugim pomembnim pa tudi čisto preprostim ljudem
tedanjega časa. Na prigovarjanje spovednika
se je dal posvetiti v mašnika in se pri njem naselil. Pridigal je po rimskih cerkvah in v svoji
sobi zbiral manjše skupine, kar je preraslo v
zgodovinsko delo z ustanovitvijo kongregacije oratorijancev, bratovščine duhovnikov, ki
so se ob njem v pogovorih dotikali duhovnih
zadev. Njegovi znameniti oratoriji so bili kraj
poglobljene molitve in premišljevanja, obenem pa tudi prijetnega druženja ob veseli pesmi in šegavi besedi.
Vročekrvno rimsko mladino je zbiral pod geslom: »Naj tudi drva cepijo na meni, da le
greha ne delajo.« Bil je velik prijatelj otrok.
Z njimi se je lovil, zabaval in smejal. Imenovali so ga »Pippo buono« (dobri Filip). Ko je
prejemal sveto popotnico, je vzkliknil: »Glejte,
mojo ljubezen, moje zveličanje! Gospod, nisem vreden, še nikoli nisem bil vreden, a pridi
vendar, pridi!« Imel je tudi mistične darove:
bral je v dušah ljudi kakor v odprti knjigi.
Umrl je 26. maja 1595. Že dva meseca po nje-

Filip Neri sodi med velike oznanjevalce
Božjega kraljestva. Zanj je bila značilna ljubezen do Boga in do bližnjega ter njegova
vedrina. Ta ljubezen bi morala biti vodilna
tudi vsakemu kristjanu. Skrivnost njegovega
uspeha je bila širokosrčna ljubezen. Zmerom
je imel za vsakogar pravo besedo.
Rodil se je julija 1515 v sončni Toscani, v Firencah. Njegov oče je bil notar. Zelo je ljubil
naravo, bogata firenška kultura pa je v njem
prebujala ljubezen do umetnosti. Po značaju
je bil odprt, prisrčen in ljubezniv, pa tudi
šaljiv.
Zaradi bolj revnih razmer v očetovi hiši je
moral oditi v mestece San Germano južno
od Rima. Pri bogatem stricu je postal trgovski vajenec. Podedoval naj bi tudi veliko
premoženje, ker stric ni imel otrok. V tem
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govi smrti se je začel proces za razglasitev
svetnika, ki je bil končan leta 1622. Pokopan
je v Chiesa Nuova, v stranski kapeli svoje redovne kongregacije.
Filipa Nerija upodabljajo kot oratorijanca s palico in rožnim vencem, včasih tudi s
plamenečim srcem, ki mu je v zamaknjenosti razširilo rebra.
Kaj pomeni Nerijevo delo za njegov čas?
Nemški pesnik Goethe, ki je po potovanju po
Italiji v Neaplju vzljubil Filipa, vidi velik pomen v tem, da je Filip deloval »ravno v Lutrovi dobi in da je sredi Rima pošten, bogaboječ,
odločen in zmožen mož prav tako imel misel, da je potrebno združiti to, kar je duhovnega, da, svetega, s posvetnim, to, kar je
nebeškega, vpeljati v svetno in s tem prav
tako pripraviti reformacijo.« Živel je v času,
ko se je človeškemu duhu po odkritju zakladov klasičnega slovstva in umetnosti odprl nov svet misli in lepote (renesanse) … Videl je, kako veliki in modri možje, učenjaki
in umetniki, slikarstvo, pesništvo, kiparstvo,
glasba in arhitektura hodijo okrog prepada.
Videl je poganske postave, ki se dvigajo iz
njega. Filipu se je zdelo, da napravi najbolje,
če čisto potiho vrže mrežo, se prilagodi toku
sveta, književnosti, umetnosti in mode, toku,
ki ga ni mogel zadržati, skušal pa ga je preusmeriti, voditi, poplemenititi in posvetiti to,
kar je Bog dobro ustvaril in je človek samo
pokvaril. S tem je našel povsem nov način
dušnopastirskega dela in čutil je, da mora re-

snico vere pokazati v obleki lepega.
Povzetek iz knjige Leto svetnikov

IZ SKUPINE NAZARET - mesec maj
Bog nam vsako leto podarja lepo pomlad. V
njej se veselimo toplejših dni. Veselimo se prebujenja. Poživlja nas lepota narave. Trata se
bogati v svoji lepi zeleni barvi. Vrtne gredice pa so že okrašene z bujnim pomladanskim
cvetjem. Vsako leto se v maju razveselimo
dišečih in nežnih šmarnic, ki nas spominjajo
na našo preljubo gospo Marijo.

Šmarnice, lepo izbrano in poučno branje za
starejše in mlajše poslušalce, se odvija vsak
dan v mesecu maju. Šmarnična branja pa se
vedno povezujejo z Marijo, ker je mesec maj
posvečen prav njej. Nekaj manjših zahval in
prošenj pa so otroci skupine Nazaret napisali
prav njej, ker jo imajo radi in vedo, da jih tudi
Ona nikoli ne pozabi.
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Dragi Mariji v spomin
O, gospa Marija, rodila si Jezusa, ki je Božji
sin. Jezus je odraščal ob tebi. Naredil je mir na
Zemlji. Odrešuje nas grehov, ki nas kvarijo in
slabijo. Vemo, zakaj hodimo k sveti maši. Draga Marija, vsi te spoštujemo. Za mlade in za
stare, za grešne in svete si druga naša M A T
I. Hvala ti, mati Marija, ker vedno prosiš Jezusa za nas.
Nina Osolnik, 11 let

sem sedaj. Velikokrat ne ubogam svojih staršev
in premalo sem pozorna do svojih sestric, do
babi in dedka. Ko se spomnim, kako je Jezus
trpel, ko so ga pribijali z žeblji na križ, mi je vedno žal. Marija, hvala ti za to, da si nam rodila
Jezusa, ki je za nas trpel.
Maja Rok, 9 let
Zahvala materi Mariji za šmarnice
Prišel je čas, ko vsak dan raje hodimo k maši.
V tem času lahko pri sv. maši poslušamo lepe
zgodbe, lepa berila in tudi lepe Marijine pesmi. Marija, to je tvoj največji praznik, no,
eden izmed drugih. Rodila si Jezusa, našega
odrešenika. Veliko si zaradi nas z njim skupaj
pretrpela. Marija, hvala ti za veliko ljubezen. Z
velikim veseljem bomo ta mesec hodili k sv.
maši.
Monika Pivk

Foto: Tomo Strle

O, draga Marija,
ti si moja mati. Tebe imam rada, Jezusa pa
tudi. Ko bi živela takrat, ko je Jezus trpel in
umiral na križu, bi bila gotovo boljša, kot pa

Marija!
Hvala ti, ker mi pomagaš izprositi zdravje in
veselje. Hvala ti za Jezusa Kristusa.
Manca Nartnik
Draga Marija!
Hvala ti, ker vedno paziš na nas in nam znaš
prisluhniti v težkih trenutkih. Hvala ti, ker si toliko trpljenja in bolečine darovala in še daruješ
za naše grehe.
Kristina Pokrivač
Marija!
Hvala ti, da si nam rodila odrešenika, ki je umrl
za nas, za naše slabosti. Naj bo tvoj praznik lep
in v naših srcih s hvaležnostjo obdan. Zelo smo
veseli, da si naša skupna Mati v nebesih.
Veronika Brand
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Foto: Tomo Strle

Marija, hvala za zdravje, hvala, ker nas imaš
rada. Večkrat prosim Jezusa, da bi bili srečni
ter prijazni drug z drugim. Marija, prosi za
nas.
Mojca Pokrivač, 9 let

ANGELI VARUHI
bo svobode v družinah, če
jih bo obdajalo usmiljenje
molitve in odpuščanja? Verujete, da more vaša molitev
ustvariti tako vzdušje? More.
Mora. Božji otroci smo in naša
dediščina je velika.
Starši: najboljši način, da otrokom ohranimo nedolžnost, je
dober zgled. Molite, da boste
vsak dan prenovljeni v Duhu.
Da boste postali preprosti kot
mali otroci, ponižni in voljni
biti najmanjši od vseh in vsem
služabniki. Z božjo pomočjo ste
lahko otrokom čudovit zgled.
Ne samo kako naj bodo zrele
odrasle osebnosti, ampak tudi
kako naj bodo poslušni, zaupljivi otroci, ki se zanašajo na
Boga Očeta, da bo poskrbel za
njihove potrebe.
Za vse nas: molimo, da bomo

dobri, ljubeznivi in potrpežljivi
učitelji otrok, kjerkoli že delamo z njimi. To je naša
dediščina božjega ljudstva.
Knjiga pregovorov v 31 poglavjih samo trikrat omenja telesno kazen. Večina knjige so
navodila, v katerih skuša roditelj otroku ljubeče posredovati modrost življenja. Naj
smo starši, učitelji, duhovniki, ali sosedje, naša naloga
je, da živimo vsako resnico, ki
jo najdemo v božji besedi – in
jo blago učimo otroke.
Molite, da boste vsak dan
prenovljeni v Duhu.
Z božjo pomočjo ste lahko
otrokom čudovit zgled.
(iz knjige: Beseda med nami)

Foto: Tomo Strle

V času svojega oznanjevanja
je Jezus jasno povedal, da
Bog ljubi male otroke, jih varuje in skrbi, da se razvijajo.
Ni potrebna kakšna posebna bistrost, da vidimo, kako
svet otroke oropa nedolžnosti
in čistosti. To vidimo v filmih, na televiziji, v trgovinah z igračami in na cestah.
Po vsem svetu otroke zametavajo, izkoriščajo in splavljajo.
Že sama misel, kako zlorabljajo otroke, nas napolni z gnusom in mržnjo do tistih, ki so za to odgovorni, do
grešnih struktur v svetu in do
staršev, ki ne storijo dovolj za
svoje otroke. Za zgled si vzamemo Jezusovo srce in posredujemo. Eno je gotovo: svet
ne potrebuje več obsojanja.
Si predstavljate, koliko več
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Foto: Tomo Strle

BRANJE ZA DUŠO
Človek je žejen družbe. Zato išče prijateljstva
in včasih kakršnegakoli prijateljstva. Tudi kadar boleha za ljudomrzništvom, išče v bistvu
družbo samega sebe ali svojih knjig ali svoje
sobe ali samote, kajti človeški duh je ustvarjen,
da ljubi. Človek najde prijatelje, se naveže na
tovariše in med njimi so tudi taki, ki bi ga le
težko prevarali: mati, oče, otrok, žena. pogosto se jih oklene in išče v njihovi tolažbi oporo na svoji poti. in tedaj pride skoraj za vsakogar ura ločitve.
Najvišja Previdnost Boga, ki ljubi in noče vzbujati praznih upov, dolbe praznine, ki se zdijo
motnim človeškim očem krute: v smrti ugasne najdražji prijatelj in najbližji sorodnik. Tedaj se pod udarcem zavemo: vsaj za trenutek
premaknemo objektiv svoje duše, postavimo
Boga v našo lestvico vrednot, preženemo prazne stvari, pozabimo na zabave in znova najdemo ravnotežje v tistih besedah » le eno je
potrebno«. Bolečina potegne dušo v vrtinec
strašne, a vendar lepe, neogibne, najvišje in
tolažilne resnice za tistega, ki ima pogum, da
ji pogleda v oči.
Vse mine. Vse je prazno. In ko hodimo po tej
zemlji, kaj kmalu in dobro spoznamo, kako hitro se spreminja prizorišče tega sveta…
(Chiara Lubich)

Logaška župnija na svetovnem spletu!
Že več kot dve leti lahko poiščete vse aktualne informacije, Oznanila in Logaško župnijo (farni list) tudi na svetovnem spletu! Starejši, ki ne uporabljate te tehnologije, opozorite mlajše! Kadar ne morete priti k sv. maši
v domačo župnijo, pa vas zanima, kaj piše v Oznanilih
ali farnem listu, kliknite na: http://zupnije.rkc.si/dolenji-logatec.
Prav tako ste povabljeni, da sodelujete s svojimi prispevki, obvestili, pošljete kakšno fotografijo … le tako bodo
tudi te strani lahko zaživele.

10
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SPOMINČICE

OBvEStILA
2. maja bo ob 19. uri
»Florjanova« maša na Čevici.
Po maši bo blagoslov
novega avtomobila
GD Dolenji Logatec.
PRVO SVETO OBHAJILO
bo 10. maja ob 10. uri.

21. maja je VNEBOHOD.
Sv. maša bo ob 10. in 19. uri.

Od 22.–31. maja bo potekala
binkoštna devetdnevnica.

Foto: Tomo Strle

31. maja so BINKOŠTI.
Ob 10. uri bo pri sv. maši srečanje
starih, bolnih in invalidov.
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KOLEDAR
MAJ
00
l. maj – JOŽEF DELAVEC;
ob 19. uri ZAČETEK ŠMARNIC.
2. maj – od 17. –19. ure
češčenje Najsvetejšega in
priložnost za sv. spoved, ob
19. uri »Florjanova maša« na
Čevici.
3. maj – 4. velikonočna nedelja
– DOBRI PASTIR;
sv. maša ob 8. in 10. uri;
ob 19. uri šmarnice,
ob 20. uri srečanje članov I.
zakonske skupine.
5. maj – srečanje birmanskih
voditeljev.

»Veselo srce človeka krepi in
mu da vztrajnosti v dobrem,
zato bi moral biti božji
služabnik vedno veseli.«
(Filip Neri)
Ob 19. uri šmarnice, ob 20. uri
srečanje članov II. zakonske
skupine.
11. maj – srečanje ŽPS
15. maj – po maši molitvena
skupina, srečanje MLADINE,
ob 19.30 pevske vaje MePZ v
učilnici.
16. maj – od 17.–19. češčenje
Najsvetejšega in priložnost za
sv. spoved.
17. maj – 6. velikonočna nedelja;
sv. maša ob 8. in 10. uri,
ob 19. uri šmarnice;
ob 20. uri srečanje članov III.
zakonske skupine.

8. maj – obisk bolnikov na
domu; po maši molitvena skupina, srečanje MLADINE,
ob 19.30 pevske vaje MePZ v
učilnici.

18. maj – priprava na sv. Krst;
1. prošnji dan.

9. maj – od 17.–19. ure
češčenje Najsvetejšega;
priložnost za sv. spoved.

20. maj – ob 19. uri šmarnice;
3. prošnji dan

10. maj – 5. velikonočna nedelja, sv. maša ob 8. uri ob 10.
uri; PRVO SVETO OBHAJILO.

19. maj – ob 19. uri šmarnice;
2. prošnji dan

21. maj – GOSPODOV
VNEBOHOD;
sv. maša ob 10. in 19. uri.

22. maj – začetek binkoštne
devetdnevnice; po maši molitvena skupina, srečanje MLADINE,
ob 19.30 pevske vaje MePZ v
veliki učilnici.
23. maj od 17.–19. češčenje
Najsvetejšega in priložnost za
sv. spoved.
24. maj – 7. velikonočna nedelja – KRSTNA;
sv. maša ob 8. in 10. uri;
ob 19. uri šmarnice, ob 20. uri
srečanje članov IV. zakonske
skupine.
29. maj – po šmarnicah molitvena skupina, srečanje MLADINE,
ob 19.30 pevske vaje MePZ v
veliki učilnici.
30. maj – od 17.–19. ure
češčenje Najsvetejšega in
priložnost za sv. spoved.
31. maj: BINKOŠTI; sv. maša
ob 8. in 10. uri; ob 19. uri
šmarnice.
Pri sv. maši ob 10. uri bo
srečanje bolnih, ostarelih in invalidov.

izdaja župnija
dolnji logatec, odgovarja Janez kompare, župnik
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