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EVHARISTIČNI KONGRES – POT V 
EVHARISTIČNO PRENOVO

Evharistični kongres bo za Ce-
rkev na Slovenskem velik mi-
lostni dogodek, če se bomo 
nanj dobro pripravili. V na-
daljevanju bomo posredovali 
nekaj pobud za pripravo nanj.
Evharistični kongresi so nasta-
li kot odgovor na versko nez-
nanje in brezbrižnost glede 
središčne skrivnosti Cerkve, ki 
je evharistija. Človeštvo, ki se 
je oddaljilo od Boga, naj bi v 
evharistiji spet našlo rešitev. 
Evharistični kongres je pose-
ben javni izraz češčenja evha-
ristije in nekakšen javni shod, 
h kateremu določena skup-
nost povabi celotno krajevno 
Cerkev. Taki kongresi morajo 
biti resnično znamenje vere in 
ljubezni v tem, da se jih v ce-
loti udeleži krajevna Cerkev.
Zakaj evharistični kongres? 
Zato ker je to že več kot sto 
let želja in naročilo Cerkve in 
je velika želja še zlasti zadnjih 

papežev, ki vidijo v evhari-
stiji najmočnejšo oporo za 
rešitev sveta, saj se Cerkev iz 
velikonočne skrivnosti rodi in 
iz nje raste.
Predvsem pa je kongres po-
treben zaradi globoke krize 
in potrebe po duhovni pre-
novi našega naroda. Evro-
pa in z njo tudi Slovenija se 
utaplja v hedonizmu, mate-
rializmu, relativizmu, brezver-
stvu, brezbrižnosti, brezvolj-
nosti, otopelosti, novemu 
poganstvu. Prevladuje kul-
tura smrti, vsako leto več jih 
umre zaradi različnih zasvoje-
nosti, več je samomorov, pro-
metnih nesreč. Demografsko 
smo na repu Evrope. Odnos 
do Cerkve je zelo negativen. 
Poleg tega pa je tu še rece-
sija, brezposelnost, strah kako 
preživeti. Moralno in mate-
rialno smo na dnu.
Vsi opažamo, kako se cerkve 
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praznijo. Mesta postajajo vse 
bolj poganska. Otroci hodijo 
k verouku, ne pa k maši. Tu 
je še kriza spovedi. Vse več 
družin propada, vse več je 
svobodnih zvez. Vse manj je 
duhovnih poklicev. Vse več je 
brezbrižnosti in celo sovraštva 
do Cerkve. Premalo je zdra-
vega ponosa, da smo kristja-
ni. Kongres naj bo zaradi ran 
vojne in povojnega časa ter 
posledično zaradi naše strašne 
razdeljenosti velika prošnja k 
Bogu za spravo v našem na-
rodu, da bomo našli pot drug 
do drugega. Vse to kar kriči 
po rešitvi, po prenovi.

Kaj želimo z evharističnim 
kongresom? Glavni cilj kon-
gresa je prenova verske-
ga življenja v Sloveniji, vse 
prenoviti v Kristusu preko 
najmočnejšega pripomočka – 
svete evharistije. Če hočemo, 
da se naš narod reši, se mora 
zganiti vsa Cerkev na Sloven-
skem. Evharistija je tista moč, 
ki lahko povrne izgubljene 
vrednote in dvigne moralno 
moč narodu.
Kongres naj bi s svojo bogato 
duhovno vsebino čim globlje 
posegel v življenje posamez-
nega vernika in vseh cerkve-
nih skupnosti in tako prenovil 

našo družbo. V posameznikih 
in cerkvenih občestvih naj 
bi prebudil, poživil in poglo-
bil vero v Jezusovo resnično 
navzočnost v evharistiji ter utr-
dil ljubezen do Najsvetejšega 
zakramenta. Kristjani naj bi 
se še bolj dosledno odločali za 
življenje. Popravili naj bi svoj 
odnos do nedelje in nedeljske 
svete maše, poglobili svoje 
poznavanje evharistične skri-
vnosti ter odkrili Kristusovo 
središčno mesto v osebnem 
in občestvenem življenju. 

(se nadaljuje)

POGUM V KRSTU

Pridigo desete maše druge 
septembrske nedelje je naš 
župnik že v uvodu nastavil 
tako močno, da sem se še 
vrsto dni vračal k besedam, 
ki jih je spregovoril. O kr-
stu je bilo govora in dejal je, 
da občuduje pogum staršev 
ko otroke prinašajo h krstu. 
Če  otrok res zaživi iz vere, 
ki jo prejme pri krstu kamor 
ga prinašajo starši, ki so zanj 
odgovorni, ga bo v življenju 
svet preziral in njegova su-
rova govorica zasmehovala. 
Še več, kot evangelist Janez 
zapiše Kristusove besede: 
“Če vas svet sovraži, vedi-
te, da je mene sovražil pred 
vami. Če so preganjali mene, 
bodo preganjali tudi vas; če 
so se držali moje besede, se 

bodo tudi vaše”. Otrok pa bo 
zaživel po krstu iz vere, če 
mu bodo vero posredova-
li starši s svojim vzgledom, 
držo in odnosom do sveta - 
in če bo ta res iz vere, bodo 
zaničevani oni kot otrok. Kdo 
pa si želi biti zaničevan in ka-
teri starši si želijo, da bi bili 
njihovi otroci preganjani? Vi-
dite, pa smo tam.    
Kdor prosi krst za svojega 
otroka, sprejema resno od-
govornost. Kot starš se za-
vezuje krščanski drži v vz-
gledu in odnosu, nenazadnje 
smo ji zavezani vsi v skupno-
sti v katero s krstom vstopa 
nov član - človeka namreč 
vzgaja cela vas, pravi afriški 
pregovor. Prične se že z 
odločitvijo, ali otroka sploh 

krstiti. Za nekatere je krst sa-
moumeven, kot del družinske 
tradicije, ki je sama sebi na-
men. Drugi spet pravijo - 
škoditi ne more, nekateri 
pa celo menijo, da se mora 
otrok, ko odraste odločiti o 
krstu in življenju iz vere sam. 
Lepa reč. Kaj se ne neguje 
drevesa najskrbneje v prvih 
letih njegove rasti, kako šele 
človeka v njegovi mladosti? 
Brez nege mlado drevo zdi-
vja in mlad človek zaide v 
življenjskih brezpotjih. Tako 
se v naši župniji praviloma 
krščuje vsak mesec pri deseti 
maši ene od nedelj. Če gre za 
otroka, ki bo krščen, župnik 
pripravi več srečanj s starši. 
Ta priprava staršev na krst je 
potrebna, saj gre za temelj-
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ni zakrament preko katerega 
njihov otrok vstopa v povsem 
novo življenje. Razloge zanj 
in zaupanje vanj pa otroku v 
otroštvu podajo starši - to je 
njihovo osnovno poslanstvo, 
na katero pa se tako uspešno 
pripravljajo tudi na ta način. 
Spominjam se, ko je župnik 
prvič po obredu krsta pri-
nesel otroka pred oltar in 
ga dvignil. Vem, da ni samo 
meni zastalo srce v strahu - 
kaj če mu dojenček zdrsne z 
rok ali se mu korak zaplete v 
preprogo?  Pa je skrb odveč, 
vse steče tako spontano kot 
naš aplavz potem, ko nam 
otroka predstavi v skupnost  
kot brata ali sestro, prvič z 
njegovim krstnim imenom. 
Ime je pomembno, saj se 
že iz antike vleče reklo da je 
ime znak - človeka namreč 
zaznamuje. Izbrana imena 

novokrščencev v tem letu, 
bilo jih je že 39 s povprečno 
starostjo petih mesecev, so 
tako klena krščanska kot tudi 
izpeljana iz teh starih imen, 
poznanih v našem prostoru. 
Le eno ali dve imeni sta pov-
sem novi in se pojavljata pri 
nas šele v zadnjem času. Na 
krstno nedeljo je ponavadi 
več krstov hkrati in ne mo-
rem si kaj, da ne omenim še 
fotografov. Seveda je prav in 
lepo, da se v spomin napra-
vi nekaj posnetkov, vendar 
če ima vsaka družina svoje-
ga fotografa jih je naenkrat 
preveč in vnašajo nemir v 
obred svetega krsta, ki je 
svečan dogodek. Zahteva 
zbranost občestva in vseh, 
ki so v obredje neposred-
no vključeni. Lepše je, če za  
tovrsten spomin poskrbi en 
sam. Toliko bolje, če pozna 

obredje in ve, kdaj pritisni-
ti na sprožilec tako, da čim 
manj zmoti zbranost.
Obletnica krstov, ki v naši 
župniji vsako leto zaznamuje 
eno od oktobrskih nedelj bo 
letos na prvo, 4. oktobra. 
Posebej ste vabljeni starši z 
otroci krščenimi v zadnjih 
petih letih. K deseti maši pri-
nesite krstno svečo, da jo pri 
obnovitvi krstnih zaobljub 
zopet v veselju prižgete v 
znamenje vstalega Kristusa, 
ki je Luč našega življenja po 
krstu - saj, kot je bila pridi-
ga tiste nedelje zavezujoča v 
začetku, je bila odrešujoča v 
njenem zaključku z Kristuso-
vimi besedami:” Ne bojte se. 
Na svetu imate stisko, toda 
bodite pogumni: jaz sem 
svet premagal”. 

Jan
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VERUJEM, GOSPOD, TODA POMAGAJ MOJI NEVERI (Mr 9, ��)

Veliko je napisanega v za-
dnjem času, čeprav je pogo-
steje slišati opozorila, da pi-
sana beseda vse bolj izgublja 
na pomenu.
Te dni sem prebral kar nekaj 
vesti, ki me vzpodbujajo k 
razmišljanju in mi vsiljujejo 
nova vprašanja, tudi o našem 
slovenskem katolištvu, izgu-
bljenem duhovnem naboju, 
o tezi, »da imamo Slovenci 

mnogo duhovno razsvetlje-
nih posameznikov, a večina 
vernikov je tradicionalistov, ki 
jim je duhovnost neraziskana 
zemlja, da obstajajo potrebe 
po razsežnostih vsakdanjika, 
a Cerkev ima ponuditi zelo 
malo«, je zapisala Anica Per-
par v Delu 17. avgusta 2009. 
In dalje še dodaja, »da bi bilo 
prav lepo, če bi cerkev iskala 
izhod iz slepe ulice tako, da 

bi se realizirala predvsem kot 
duhovna moč, ki temelji na 
posameznikovi duhovni moči 
in se izkazuje v notranji trd-
nosti sredi nemirnega sve-
ta«.
Tudi sam se uvrščam med 
tradicionaliste. Pri tem pa se 
zavedam, da je spoštljiv in 
trezen odnos do tradicional-
nih vrednot še kako pozitiven 
pojem, ki ga ne kaže enačiti z 
konservativnostjo.
Z nekaterimi trditvami se 
globoko strinjam, kot je ti-
sta o potrebi po duhov-
ni razsežnosti vsakdanjika, 
o poseganjih na področja za 
gradnjo, v socialno politiko 
itd. No, pa si ne znam od-
govoriti na vprašanje, kako 
doseči duhovno razsežnost, 
ki je v vsakdanjem življenju 
res borna, če ne prav s pri-
zadevanji za boljšo izobrazbo, 
razvijanjem socialne pomoči, 
za tiste vzgojne in družinske 
cilje, ki delajo človeka 
boljšega in sprejemljivejšega 
drug za drugega, po načelu 
ljubi svojega bližnjega kot 
sam sebe… Za vse to in še 
vse kaj drugega rabimo tr-
dno organizirano skupnost 
in ne samo posameznike, ki 
so se pripravljeni odrekati 
kaj več kot to ponuja sodob-
no organizirana in pretirano 
samo v zaslužek usmerjena 
civilna družba. Z nasvetom 
naj bi »Cerkev iskala izhod 
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iz slepe ulice tako, da se rea-
lizira predvsem kot duhov-
na moč, ki temelji na posa-
meznikovi duhovni moči in 
se izkazuje v notranji trdnosti 
sredi nemirnega sveta«, se 
je mogoče strinjati. Vendar 
sem prepričan, da je vsak po-
sameznikov še tako dober in 
poglobljen namen uresničljiv 
le s skupnimi in med seboj 
usklajenimi napori sredi so-
dobnega sveta.
Tudi misel, da Cerkev odk-
lanja iskanje duhovne poti 
posameznika do notranjih 
globin, razumem po svoje. 
Sodobne oblike in možnosti 
za pogovore z ljudmi stroko-
vnjaki posameznih področij, 
tudi z duhovnikom in potem 
spoved mi ponuja svobod-
no odločitev za to ali lahko 
sprejmem vse obveznosti, ki 
mi jih naroča najprej Bog in 
po njem Cerkev. Več znanja, 
pouk in pogovor z ljudmi, ki 
so dovolj poučeni o vredno-
tah o katerih govori Cerkev je 
zame pred pogoj za svobod-
no odločitev (tudi spoved).
Pomembno za duhovno pot 
do notranjih globin, vsaj 
zame, je tudi iskanje odgo-
vora na vprašanje, kdaj je 
dvom, ki zadeva iskanje re-
snice koristen in sprejemljiv. 
Zanimiv je pogovor zabeležen 
v Delu (22. avg. 09, Praz-
nik državne religije, Jernej 
Kurinčič, OFM), ki je zapi-
sal tudi tole: »Dvom je tako 
rekoč parameter vere. Oseb-
no se najbolj bojim ljudi, ki 
nikoli ne dvomijo.« Cerkev 
zato išče poglobljene odgo-

vore in to dopušča tudi po-
samezniku.
In še misel iz nagovora – pri-
dige 2. avg. 09 v Radečah 
(prenos svete maše na TV): 
»Samo zaradi dvoma se 
nam ni treba odreči obiska 
bogoslužja in prejemanja sve-
tega obhajila, če le iskreno 
iščemo resnico. Če ne zmo-
remo izreči veroizpovedi brez 
dvoma ali prejeti obhajilo z 
vso vero, kot bi to želeli, nam 

ni treba biti v skrbeh, ampak 
raje molimo: »Verujem, Go-
spod toda pomagaj moji ne-
veri (Mr. 9,23).«
Iz nakazanega vsaj sam zase 
lahko zaključim, da ostajam 
tradicionalist, poln dvomov. 
ki išče odgovore na vedno 
nova vprašanja. Pri vsem tem 
mi ostaja odprta tudi razlaga 
pojma duhovnosti v vsej nje-
ni razsežnosti.

Pavle Mihevc
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ODKRIVAJMO SKRIVNOST

Konstitucija o svetem bogo-
služju 2. vatikanskega ce-
rkvenega zbora spodbuja, naj 
obhajanje svete maše tako 
uredimo, da bomo imeli vsi 
udeleženci možnost zajemati 
čim več sadov. To bomo dosegli, 
če bomo težili k zavestnemu, 
dejavnemu in polnemu sode-
lovanju vernikov, k sodelovanju 
telesa in duha v goreči veri, 
upanju in ljubezni. Krščansko 
ljudstvo ima do tega na temelju 
krsta pravico in dolžnost.
Ker obhajamo bogoslužje v 
čutnih znamenjih, moramo 
poskrbeti, da bomo izbrali tiste 
in tako, da bodo najmočneje 
pospeševala polno sodelovanje 
ter bolje ustrezala duhovni ko-
risti vernikov.
Najstarejše poročilo o Jezu-
sovi zadnji večerji najdemo v 
poročilu Jezusovega trpljenja 
(Mr 14, 12-25). To slavje je bilo 
sprva preprosto, počasi se je pa 
bolj in bolj izoblikovalo. Iz pr-
votne hišne liturgije se je vedno 
bolj in bolj strukturiralo.
Že okrog leta 150 po Kristusu pri 
mučencu Justinu – na njego-
vem prvem zagovoru – najde-
mo temeljne oblike našega 
evharističnega slavja: »Na dan 
sonca, prvi dan v tednu, se zbe-
rejo na istem kraju. Berejo spo-
mine apostolov in spise prero-
kov. Predstojnik nato navzoče 
opominja in spodbuja k posne-
manju vsega dobrega. Potem 
vsi vstanemo in molimo. Pri-

nesejo kruh in vino. Predstojnik 
pošlje z vso močjo navzgor mo-
litev in zahvale in občina potr-
di z »amen«. Potem je vsak od 
navzočih deležen jedi, nad ka-
tero je bila izrečena zahvala – 
evharistija.
Vsako nedeljo naše cerkve 
obhajajo nekaj skrivnostnega. 
Spremenijo se v dvorane za-
dnje večerje. Vsakokrat se bije 
boj med Jezusom in hudobnim 
duhom. Jezusov duh služenja 
in ljubezni se spoprijema z 
duhom sebičnosti in samoza-
dostnosti. Jezus svojim prija-
teljem izroča največji dar. Satan 
želi to preprečiti.
To doživljamo v vsakdanjem 
življenju Cerkve. Zmagal je 
Jezus. Njegov oživljajoči duh 
ljubezni posvečuje kruh in vino 
v njegovo telo in kri, da bi tudi 
mi mogli v boju zmagovati.
Znamenja tega daru so v 
središču pozornosti vsake-
ga mašnega bogoslužja. Jezus 
srčno želi, da bi bili radi go-
stje pri njegovi mizi. Ta njegov 
»kruh« ljubezni ostaja z nami 
in nam daje moč do konca sve-
ta. Ostanimo z Njim! Bodimo 
ob njem tako, da bo On lahko 
vedno v nas in z nami!

(T.Kompare – Odkrivajmo 
skrivnost)

V letu, ko se celotna krščanska 
skupnost pripravlja ne 
EVHARISTIČNI KONGRES, ki bo 

prihodnje leto, bomo v Farnem 
listu objavljali delno vsebino 
knjige Odkrivajmo skrivnost, 
ki je delo msr. Kompare Tone-
ta. S tem prispevkom želimo 
obnoviti in poglobiti znanje o 
mašnih znamenjih z name-
nom, da bi vsak, ki pristopi k 
sveti maši v globini srca začutil 
pomen tega obreda.
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NABIRANJE DUHOVNEGA ŠOPKA

Prihodnje leto, v nedeljo, 13. 
junija 2010, bomo obhaja-
li prvi slovenski evharistični 
kongres (SEK). Z novim letom 
smo pričeli z molitveno pripra-
vo, s katero želimo pripomoči 
k evharistični prenovi Cerkve 
na Slovenskem. V Odboru za 
pripravo SEK je nastala pobu-
da za »NABIRANJE DUHO-

VNEGA ŠOPKA«.
Tej pobudi naj se pridružijo 
vse slovenske župnije, redov-
ne skupnosti, kakor tudi Slo-
venci v zamejstvu, zdomstvu 
in izseljenstvu. V DUHOV-
NI ŠOPEK bomo povezo-
vali različne molitve, žrtve 
in dobra dela. Ta so: moli-
tev rožnega venca, molitev 

križevga pota, obisk delavniške 
maše, molitvena ura, češčenje 
Najsvetejšega, branje Svetega 
pisma. Kdor nima možnosti 
za molitev v cerkvi, naj moli-
tev opravi doma. Poleg moli-
tev lahko darujemo tudi svojo 
bolezen ali en dan trpljenja, 
dobro delo doma in drugod 
v korist potrebnim, obisk bol-

nika ali ostarelega.
Vsak, ki bo opravil eno 
ali več molitev, žrtev 
ali dobrih del, naj to 
zabeleži na posebnem 
listku in napiše tudi 
število. Te listke boste 
prejeli v cerkvi. Vsak 
konec meseca jih od-
dajte v posebno škatlo, 
ki bo zadaj v cerkvi.
V cerkvi bo tudi 
»ROŽA«, narisana na 
velikem plakatu, ki ima 
petdeset cvetov, ki jih 
bomo sproti barvali, 
kolikor bo število moli-
tev, dobrih del in žrtev. 
Vsak cvet bo poln, ko se 
bo nabralo 50 (manjše 
župnije) ali 100 takšnih 
enot (večje župnije). 
Z nabiranjem duhov-
nega šopka pričnimo 
takoj. S tem bomo ve-
liko prispevali za bla-
goslov evharistične 
prenove in slovenske-
ga evharističnega kon-
gresa.
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V prejšnji številki sem opisala 
volčje in izvidniško dogajanje. 
Ostala sta mi še dva dogodka 
in sicer tabor popotnikov in 
popotnic ter skupni del tabo-
ra. Naj kar začnem. 
Najstarejša veja skavtov (10 
mladih), popotniki in popot-
nice (16-21 let) so svoj del 

DAN SLUŽENJA

Življenje, ta dar neprecenjive 
vrednosti, ki smo ga prejeli od 
Boga, nas vodi skozi različna 
obdobja. Najprej skozi ob-
dobje vihrave mladosti, iskanja 
samega sebe, iskanja svoje 
življenjske poti, preko zahtev-
nih in ustvarjalnih srednjih let 
pa tja do zasluženega počitka 
in miru. Položimo na Dan 
služenja na oltar naše bolečine, 

nemoč, osamljenost, hrepe-
nenje pa tudi upanje. Bodimo 
radostni in veseli, da imamo 
možnost biti pri tej sveti daritvi 
in skupaj slaviti našega Gospo-
da. S temi uvodnimi besedami 
smo pričeli sveto mašo na Dan 
služenja 13. 9. 2009 ob 15 uri, 
v farni cerkvi Svetega Nikolaja.
Zbralo se je preko šestdeset 
starejših; oskrbovancev doma 

Marije in Marte, Grapovčnika 
pa tudi lepo število tistih, ki 
preživljajo jesen življenja na 
svojih domovih. 
Sveto mašo, ki jo je daro-
val gospod Janez Kompare, je 
bila kot vedno, ko se zberejo 
z leti obdarjeni bratje in se-
stre nekaj posebnega, upanje 
vzbujajočega. Starejši so so-
delovali z branjem božje be-
sede, prošnjami... Med sveto 
mašo je bilo na željo prisotnih 
možno prejeti tudi bolniško 
maziljenje.  
Po končani maši je bila za far-
no cerkvijo pri kozolcu pogo-
stitev in prijetno druženje vseh 
prisotnih. Pri izvedbi Dneva 
služenja je sodelovala župnijska 
Karitas. Iskreno se zahvaljuje-
mo gospodu Marjanu Grda-
dolniku, ki se vedno rad odzo-
ve na našo prošnjo, za igranje 
na orgle in gospodu Janezu za 
darovano mašo. 

Helena 

STEG ZVEDAVI POLH TUDI LETOS TABORIL, � DEL

programa nadaljevali v ne-
deljo zvečer, ko je bilo ko-
nec skupnega programa, torej 
12. julija v Kamnem. Vodila 
sta jih Sara in Matej. Njihov 
tabor je po večini vseboval 
hojo, kuhanje ob cestah, ko-
panje v rekah in potokih in je-
zeru, služenje na kmetiji Za-

stenar, kateheze,... Prebrali 
ste lahko, da je metoda dela 
pri različnih starostnih vejah 
različna. Prvi so živeli in spali 
v hiši, drugi na stacionarnem 
taboru v šotorih, ti pa so spa-
li vsak dan na drugem kraju 
in na različni podlagi. Letos so 
si postiljali na seniku, na pro-

Fo
to

: A
na

  M
ar

ija
 M

ač
ek



9

Fo
to

: T
in

a 
Hr

ov
at

ič

stem ter v župniščih. Njihova 
pot je torej vodila od Kamne-
ga do kmetije Zastenar, kjer 
so po naporni hoji (22 km s 
polnimi nahrbtniki) pomagali 
pri košnji trave, lupljenju dre-
ves, obiranju jabolk, nabiranju 
zelišč, barvanju železnih profi-
lov. Ker pa ni enostavno hodi-
ti ves dan z nahrbtnikom na-
tovorjen in nato še delati, so si 
ob koncu dneva vzeli čas tudi 
za telesno sprostitev. Tako so 
si privoščili nočno kopanje v 
bližnjem hudourniškem po-
toku, po katerem so hitro 
zaspali. Drugi dan so hodi-
li od kmetije Zastenar proti 
Čadrgu (čez sotesko) in so v 
eni uri naredili 700 m višinske 
razlike. Po dobrem zajtrku so 
se odpravili proti Podmelcu 
(najbližja železniška postaja 
(25 km), po kateri je vlak 
peljal proti Bledu). Prespali so 
pred in v župnišču v Podmel-
cu. Prej so imeli še katehezo, 
večerno kopanje in debato/
pogovor o katehezi. Ko že go-
vorim o katehezi, naj povem, 
da so njihove kateheze bile 
sestavljene na temo medse-
bojnih odnosov, osebne rasti, 
sprejemanja izzivov in proble-
mov. Tretji dan so imeli cilj 
železniško postajo v Žirovnici, 
kjer so se vkrcali na vlak pro-
ti Ljubljani in Logatcu. Prej pa 
so obiskali blejsko jezero, se 
v njem malo namočili in na-
daljevali pot skozi Blejski vint-
gar do njihove končne postaje. 
Skupno so prehodili okrog 65 
km. Ta skupina skavtov je po-
leg sončnih žarkov, klopov in 
lepih spominov nabirala še, 

ne boste verjeli, ampak je res: 
žulje. Skupnega števila žuljev 
raje ne objavimo, da se ne bo 
kdo zgrozil (ampak na ‘srečo’ 
jih je večino ‘pokasirala’ le ena 
oseba...).
Ko že ves čas govorim o dveh 
programih, bom sedaj opisa-
la še skupni program, ki se 
je odvijal v soboto 11. in ne-
deljo 12. julija v Kamnem. Vo-
diteljem se nam je zazdelo, da 
bi bilo dobro, če med staro-
stnimi vejami krpamo pre-
pade in nepoznanstva. Po-
leg tega je to dober čas, ki ga 
lahko izkoristimo za slove-
sne obljube, ki jih dajo novin-
ci. Vsi skupaj smo se na tem 
taboru trudili, da bi začutili, 
da drugi okoli nas potrebuje 
pomoč, da bi spoštljivo de-
lali z naravo in da bi se čim 
bolj povezali med seboj. Vse 
to smo voditelji želeli doseči 
preko zastavljenega progra-
ma, ki je bil sledeč: v soboto 
zjutraj smo slovesno dvignili 
zastavo ob spremljavi pesmi. 

Sledili so nagovor stegovodje 
Jerneje, jutranja molitev; telo-
vadba, pravila skupnega tabo-
ra (starejši poskrbi za celo sku-
pino, mlajši ubogajo starejše, 
med seboj se spoštujejo -se 
ne žalijo in zmerjajo, temveč 
se spodbujajo, pomagajo, 
tolažijo, 1x na dan vsak vsake-
ga v skupini priporoči Bogu-
zanj kaj zmoli-, igramo se 
pošteno ves vikend), ki so jih 
skavti uprizorili po skupinah 
z imeni Ogenj, Voda Zemlja, 
Zrak. Pravzaprav je bila to ka-
teheza, ki nas uči spoštovanja. 
Po vsem tem so bile na vrsti 
Eko delavnice, kjer so skavti 
spoznavali, kaj ne sodi v na-
ravo in kako to lahko škodi 
naravi, če se škodljive stvari 
tam ustavijo. Pogovarjali so se 
kako varčevati z viri iz narave 
(energija, voda, zrak..). Spoz-
navali so rastlinsko in živalsko 
naravno piramido… Po obi-
lnem in okusnem kosilu, je 
bila na vrsti velika igra, ki je 
trajala 3 ure in po celotnem 
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tabornem prostoru. To igro 
je vodil kralj (Matej H.), ki je 
vladal deželi Dobrota. Skupaj 
s kraljico, služabniki, Sv. Klaro, 
Materjo Terezijo, Sv. Marce-
lom (prvi skavtski svetnik) in 
Bonom (U2) je želel zgraditi 
most čez reko v drugo deželo, 
kjer nas je čakal zaklad. Skavti 
so zbirali gradbeni material na 
različne načine: žagali so drva, 
delali dobra dela, sestavlja-
li molitve, peli pesmi, povijali 
rane, molili, risali molitve, se 
igrali banse… Ob vsem tem so 
morali paziti, da jih na njiho-
vih potih ni ujel Hudobec, ki 
je lahko ukradel že prisluženi 
gradbeni material. Na koncu 
nam je le uspelo zgraditi čisto 
pravi most na drugo stran po-
toka, kjer nas je čakal zaklad: 
Sveto pismo. V njem namreč 
izvemo vse o tem, kako naj 
živimo, da bomo srečni. Ob 
koncu večera so prišli na vrsto 
spust zastave, kres, ogenj, ka-
teheza, tvist, hrenovke, igre, 
pogovor in počitek. 
Po zadnji nočni strani (7h) 
smo zaslišali čudovito bud-
nico, ki sta nam jo pripravi-
la dva popotnika. Hitro smo 
skočili v kroje, da smo lahko 
slovesno dvignili zastavo. Po 
ostalih jutranjih obredjih so se 
skavti že začeli pripravljati za 
sv. mašo z obljubami. Sledila 
je čudovita kateheza za katero 
sedaj žal ni prostora, da vam 
jo zapišem. Njeno sporočilo je 
bilo to, da smo vsi svobodni, 
saj nas je Jezus Kristus osvo-
bodil. In da smo srečni, če se 
le ne zgovarjamo s hudičem. 
Po katehezi so imeli skavti 

čas za refleksijo, kjer so vodi-
teljem povedali svoja občutja, 
doživetja, mnenja, kritike, 
pohvale. Povem lahko le, da so 
bili udeleženci tega dela tabo-
ra zelo veseli in pozitivno na-
ravnani na vse kategorije od 
programa, hra-
ne, organiza-
cije, tabornega 
prostora, de-
lavnic, iger do 
seveda super 
voditeljev. Do 
zaključka tabo-
ra nas je ločilo 
le še nekaj ur, 
ki smo jih izko-
ristili s po-
spravljanjem 
šotorov, nahr-
btnikov, tabornega prosto-
ra, kosilom in kopanjem v le-
deno mrzli Soči. Medtem so 
že začeli prihajati naši starši. 
Ko pa je prišel še naš kaplan 
Andrej, smo lahko začeli s sv. 
mašo, kjer so novinci (9 otrok) 
dali obljubo. Tudi maša je bila 
zelo prijetna, saj je bila v na-
ravi nad šumečo Sočo in lepo 
pripravljena z uvodi in pesmi-
mi. Na samem koncu smo se 
še nekajkrat fotografirali za 
arhiv, in se poslovili do pono-
vnega snidenja.

Za konec tega članka prilagam 
še Hvalnico stvarstvu, ki jo je 
sestavilo nekaj skavtinj v eni 
izmed nalog sv. Klare: 

Hvalim zemljo in nebo,
hvalim živjo in slovo,
hvalim tebe in stvarstvo
hvalim tvoje varstvo.

Stvarnik naš, hvalimo vse,
povemo ti, ljubimo te. 

Mlajša skavtinja pa je za nalo-
go pri sv. Klari narisala volčjo 
molitev:

Gospod naj te srečam v 
vsakem  jutru in večeru, v ve-
tru in soncu, sredi trat in stu-
dencev, gozdov in planin. Naj 
te ljubim v vsakem človeku 
in ti ostanem zvest v svojih 
dolžnostih. Amen. 

Tudi tokrat bom nekaj vrstic 
izkoristila za povabilo k ska-
vtom. Vsi, ki ne veste kaj bi 
počeli v svojih prostih urah, 
pridite k skavtom. Tam te 
čakajo prijatelji, igre (nočne, 
dnevne, velike…), različne de-
lavnice in skupni projekti- 
tudi državni, pesem, molitev, 
narava in po lastnih izkušnjah 
bi lahko naštevala do nasle-
dnje številke Farnega lista. In-
formacije še vedno prijazno 
deli Jerneja Mihelčič (031 408 
825), če jo le pokličete. 

Tina Hrovatič
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ZADNJE MESTO

Pekel je bil že poln, a pred njim so ljudje čakali 
v dolgi vrsti. Hudič je bil primoran zapreti vra-
ta in tako prekiniti vstop novim kandidatom. 
»Na voljo je še eno mesto in ta pripada 
največjemu grešniku«, je povedal hudič. »Ali 
je med vami mogoče večkratni morilec?«, je 
vprašal. Ker se nihče ni javil, je hudič vsake-
ga med njimi vprašal, kaj je zagrešil. Čez nekaj 
časa je med njimi zagledal v vrsti nekoga, ki ga 
prej ni videl. »Kaj si ti naredil?«, vpraša. »Nič, 
jaz sem dober človek in sem prišel v to vrsto 
po pomoti.« 
»Nekaj si gotovo zagrešil«, je zamrmral hudič, 
»vsi, ki so tukaj so nekaj zagrešili.«
»To vem«, je rekel človek, »ampak jaz sem bil 

vedno daleč od vsakega zla. Ko sem videl, kako 
ljudje preganjajo soljudi, jaz v tem norem lovu 
nisem sodeloval. Otroci so umirali od lakote, 
prodajali so jih za sužnje; odvrgli so siromake, 
kot bi bili smeti. Izmišljali so si zvitosti in va-
ranja in eni drugim škodovali. Jaz sem bil edi-
ni, ki ni padel v skušnjavo in nikoli nisem na-
redil nič, nikoli nič«.
»Res nič?«, je vprašal hudič začudeno. »Ali si 
prepričan, da si vse to res videl?«
»Ja, s svojimi očmi!«
»In nisi nič ukrepal?«, vpraša spet hudič.
»Nič!«, odgovori človek.
Tedaj se hudič zasmeje: »Pridi, prijatelj moj, to 
mesto pripada tebi!«

PROŠNJA IN POVABILO NA »OFER«

Po daljšem času se obračam na 
vas za pomoč. Dom Marije in 
Marte – objekt C – prizidek, 
bi želeli dokončati do Božiča 
kar bi omogočilo preselitev 
oskrbovancev iz Doma sv. 
Jožefa v Gornjem Logatcu.

Ker smo dosedanje rezerve izčrpali, 
bo vaša pomoč dobrodošla. 

Zato bo »ofer« v ta 
namen, kakor sem vas 

povabil že ob Novem letu, v 
nedeljo, 11. 10. 2009.

Če kdo more posoditi ali darovati 
večjo vsoto, naj se javi v župnišču.

Hvala vsem in Bog, povrni!
 vaš župnik
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��Izdaja župnija dolnji logatec, odgovarja janez kompare, župnik

O Gospod, odpri moja usta in na-
polni jih z nasmehom. 

In spoznali bomo tvoje pravo bistvo 
in smejoč ti bomo peli slavo.

(bl. Mati Terezija)

KOLEDAR

OKTOBER
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2. oktober – Obisk bolnikov 
na domu; po sv.maši molitve-
na skupina, srečanje MLADI-
NE, pevske vaje MePZ v veliki 
učilnici.

3. oktober – od 16.- 18. ure 
češčenje Najsvetejšega, 
priložnost za sv. spoved.

4. oktober – 27. NAVADNA ne-
delja – ROŽNOVENSKA; sv. 
maša ob 8. in 10. uri. OBLET-
NICA KRSTOV; ob 14. uri 
večernice, ob 20. uri srečanje I. 
zakonske skupine.

5. oktober – srečanje sodela-
vcev KARITAS in KATEHETOV.

6. oktober – srečanje birman-
skih voditeljev.

9. oktober – po sv. maši moli-
tvena skupina, srečanje MLA-
DINE, pevske vaje MePZ v veliki 
učilnici.

10. oktober – od 16. – 18. 
ure češčenje Najsvetejšega, 
priložnost za sv. spoved.

11. oktober – 28. NAVADNA 
NEDELJA – sv. maša ob 8. in 
10. uri; ob 14. uri večernice, ob 
20. uri srečanje II. zakonske 
skupine.

12. oktober – srečanje ŽPS

16. oktober – po sv. maši mo-
litvena skupina, srečanje MLA-
DINE, pevske vaje MePZ v veliki 
učilnici.

17. oktober – od 16. – 18. 
ure češčenje Najsvetejšega; 
priložnost za sv. spoved.

18. oktober – 29. NAVAD-
NA NEDELJA – MISIJONSKA; 
sv. maša ob 8. in 10. uri – 
OBLETNICA POROK; ob 14. uri 
večernice; ob 20. uri srečanje 
III. zakonske skupine.

19. oktober – priprava na sv. 
krst.

22. oktober – ZAČETEK KA-
TEHEZ.

23. oktober – po sv. maši mo-
litvena skupina, srečanje MLA-
DINE in pevske vaje za MePZ v 
veliki učilnici.

24. oktober – od 16. – 18. 
ure češčenje Najsvetejšega; 
priložnost za sv. spoved.

25. oktober – 30. NAVADNA 
NEDELJA – ŽEGNANJSKA, KR-
STNA; sv. maša ob 8. in 10. uri; 
ob 14. uri večernice; ob 20. uri 
srečanje IV. zakonske skupine.

29. oktober – KATEHEZE za 
mladino in odrasle.

30. oktober – po sv. maši mo-
litvena skupina, srečanje MLA-
DINE, pevske vaje za MePZ v 
veliki učilnici.

31. oktober – od 16. -18. 
ure češčenje Najsvetejšega, 
priložnost za sv. spoved.


