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◊ Nagovor ob 100-letNici 

◊ FarNi daN

◊ Novi sestav ŽPs

◊ Prvo obhajilo

v tej ŠtevilKi

letnik 30, št. 06
jUNij 2010

Fari in Faranom ob stoletnici na pot

in previdnost ter Božje oko, ki 
bdi s skrbno očetovo dobroto, 
nikogar pa ne odklanja. 

Bog pošilja sonce in dež nad 
pravične in krivične. On nam 
je zvest, tudi če smo mu mi 
nezvesti. Takšen Bog nam je 
porok, da smemo polni zau-
panja v Božjo previdnost sto-
pati tudi v absolutno prihod-
nost., ki jo vodi Bog.

O vsem tem razmišljam prav 
na praznik Gospodovega vne-
bohoda, ko se je Jezus dvi-
gnil pred očmi apostolov in 
oblak ga je zastrl njihovemu 
pogledu. Ko pa so po njego-
vem odhodu strmeli v nebo, 
glej, sta stala pri njih dva 
moža v belih oblačilih in deja-
la: »Možje, Galilejci, kaj stoji-
te in gledate v nebo? Ta Jezus, 
ki je bil vzet od vas v nebo, bo 
prišel prav tako, kakor ste ga 
videli iti v nebo.« 

Tako tudi mi ne pričakujemo 
v prihodnjih časih kakih izred-
nih dogodkov, da bi čez sto let 
spet lahko z njimi napolnili 
novo knjigo, pač pa želimo, da 
se srečamo z vstalim Kristu-
som, ki bo prišel na oblakih 
neba, da bomo šli z Njim tja, 
kjer nam je pripravil prostor.

župnik Janez

Za nami je sto let župnije, 
pred nami je večnost. Božje 
razodetje pravi, da je en dan 
kot tisoč let in tisoč let kot en 
dan. To imejmo trajno v zave-
sti. 

Ko grem na pokopališče in 
prebiram imena na nagrobni-
kih, se pred menoj zvrsti 
mnogo zgodb. Ob vsakodne-
vnem sprotnem dogajanju se 
niti ne zavedamo minljivosti, 
šele ob preletu  dogodkov in 
ob spominu na ljudi, s kate-
rimi smo živeli, odkrivamo, 
kako bogat je vsak trenutek in 
vsak dan.

Stoletnica je primeren do-
godek, da se ozremo po pre-
hojeni poti, zato pripravljamo 
knjigo o življenju župnije z na-
slovom Pod oboki sv. Niko-
laja, da bi pokazali Božje delo-
vanje v konkretnem občestvu. 
Oboki so v župnijski cerkvi, 
kjer se dogaja bogoslužje in 
pri katerem prek zakramen-
tov stopamo v fizični od-
nos z Bogom, ki nam po Je-
zusu Kristusu prihaja naproti. 
Oboki predstavljajo tudi ne-
besni svod, ki nam daje prek 
čudovitega stvarstva varnost 
in vse, kar prihaja iz Božjih 
rok prek ustvarjene narave, ki 
nas hrani in živi. Oboki pred-
stavljajo tudi Božjo ljubezen 
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POd ObOki sv. NikOlaja se veselimO v GOsPOdu! 

Naša župnija letos sklepa svoje prvo stoletje. 

Ob tej priložnosti Vas vabimo, da se nam v radosti Božjega de-

lovanja med nami pridružite v praznovanju

petek, 18. junija 2010

Delamo vse, kar je v naši moči, da bi stoletnico počastili z izdajo priložnostne 

knjige. In če bo Bog dal, bo ta za praznik že v Vaših rokah. Predstavili Vam 

jo bomo na svečani akademiji v Narodnem domu Logatec ob 20. uri

sobota, 19. junija 2010

»Križ-kraž za mlade«

Celodnevno srečanje mladih in mladih po srcu na trgu pred farno cerkvijo

nedelja, 20. junija 2010

Svečana sveta maša ob 10. uri

Farni dan na trgu pred cerkvijo s pričetkom ob 15. uri

Osrednji duhovno-kulturni program bo osredinilo »Stoletje lju-

bezni« – glasbena zgoščenka pevskih sestavov župnije.

Zabavni program pa kot po navadi: glasba in veselje v druženju!

srčno vabljeni!

Pripravljalni odbor 

za praznovanje farnega dne
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sto let župnije sv. nikolaja

V času globalizacije, ki je 
mogoče v teh trenutkih še 
najbolj vidna v splošni sve-
tovni finančni in gospodar-
ski krizi, je človeštvo na pra-
gu resnih odločitev oziroma 
pred vprašanji, na katere bo 
moralo odgovoriti in pre-
vrednotiti svoje vrednote. Če 
so se izkušnje prednikov zde-
le kot prazne marnje, se je 
pokazalo, da nas pretirana 
uporaba kemičnih sredstev in 
mačehovski odnos do narave 
peljeta po poti samouničenja 
… Če se je zdelo, da za našo 
modernost ni omejitve, se je 
pokazalo, da smo ostali brez 
korenin, da nas lahko prva 
sapica vrže ob tla. 

Še ne tako dolgo tega so mo-
derni preroki napovedova-
li, da bodo narodi izginili, da 

je staro izročilo ovira za na-
predek, in podobno. Toda 
čas je pokazal vso slepo-
to takih razmišljanj. Pa kljub 
črnim slikam ne bodimo 
prestrašeni ali malodušni. 
Dnevi, ki jih živimo, so en-
kratni, ni jim enakih pod son-
cem, generacije, ki delujemo 
v letu 2010, imamo samo ta 
čas, ki nam je dan, in nobe-
nega drugega. Zato bi vas 
radi opozorili na prihajajočo 
knjigo ob 100-letnici naše 
župnije, ki prinaša odmev na 
to pomembno obletnico. 

V stoletju sta se zgodili dve 
največji moriji v zgodovi-
ni človeštva, ideološki boji in 
delitve so razcefrali podobo  
»starega sveta«, človeštvo 
je prebilo meje do včeraj 
nemogočega. Toda globoko v 

sebi smo ostali le ljudje, po-
dobni našim prednikom iz-
pred stoletij. V knjigi bomo 
lahko med drugim prebra-
li o duhovnih poklicih iz 
naše župnije, nekaj o zgo-
dovini našega kraja, o spo-
minih na težke vojne čase in 
tudi o (malone pozabljenem) 
izročilu o svetnicah in svetni-
kih, praznikih, šegah in na-
vadah, procesijah ter starih 
molitvah.

Torej naj vas ti zapisi spom-
nijo na vse tiso, kar ste nekoč 
slišali, kar veste in ste mogoče 
pozabili, da bi se vsega tega 
bogastva, ki vam ga ne more 
vzeti nobena svetovna kriza 
ali ideologija, zavedali in se 
ga veselili. To izročilo ste VI!

MITR

Človek v življenju potrebuje 
veliko poguma, da si drzne in 
upa živeti tako, kot čuti, in da 
uresničuje svoje sanje.
Animatorji že več kot pol leta 
uresničujemo svoje sanje in 
pripravljamo dan mladih – 
KRIŽ KRAŽ MLADIH. Ta bo 
potekal letos v Dolnjem Lo-

gatcu 19. junija, od 10.30 na-
prej. Ta dan bo še bolj po-
seben, saj župnija Dolnji 
Logatec praznuje svojo stoto 
obletnico, prireditve ob jubi-
leju pa se bodo vrstile skozi 
cel vikend.  
Pripravljamo atraktiven pro-
gram s sveto mašo, ki jo bo 

vodil g. Gregor Kunej. Na 
srečanju boste lahko obiska-
li delavnice, se na njih pogo-
vorili z zaporniškim duhovni-
kom Robijem Friškovcem, s 
selezjancem Juretom Babni-
kom, s skavti, z oratori-
jci, se udeležili okrogle mize 
in športnih dejavnosti. Dan 

križ kraž mlaDiH 2010

srečanje katoliške mladine 
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mladih bo dihal z glasbo. Igrala nam bosta dekanijski bend The Jacks in Ex Stična bend. Poskr-
bljeno pa bo tudi za hrano in pijačo. 
Ker bi utegnil marsikdo imeti težave s prevozom, bo na KKM vozil party avtobus. Zato se le 
prijavite do 15. junija v domačem župnišču ali animatorki po e-mailu majda.zdesar@gmail.
com oziroma na GSM: 051/241-898. 

Vse informacije dobite tudi na naši facebook strani: KRIŽ KRAŽ MLADIH
(http://www.facebook.com/group.php?gid=111136965574001 ).

Si torej drznete priti pogledat, kako uresničujemo svoje sanje??? 
Mladi, KKM 2010 vas vabi!

Dočakali smo jubilej, ki je za 
našo župnijo prav poseben 
praznik. Res, v primerjavi z 
večnostjo to ni ravno dolga 
doba, a v župniji vključuje 
lepo število generacij, ki so 
ostale  zveste svojemu Stvar-
niku. V sto letih se je mar-
sikaj spremenilo, le naš Go-
spod je ostal: zvest,  skrit v 
svojem domovanju, tih, nev-
siljiv, s svojo neizmerno lju-
beznijo vedno pripravljen 
sprejeti svojega prijatelja. 
S hvaležnostjo se oziramo 
na zgodovino svoje župnije 
in ponosni smo, da nam je 
dal ljubi Bog doživeti toli-
ko lepega v skupnosti, kot je 
župnijsko občestvo.

Ko sem še kot deček z ve-
seljem in otroškim zani-
manjem obiskoval majske 
šmarnice, sem vedno rad 

skoz leta Do stoletja naše župnije

prebiral napis na granit-
ni plošči, pritrjeni na desni 
strani cerkvene fasade. Let-
nica 1910 me je nagovarjala 
k razmišljanju: ali mi bo St-
varnik naklonil doživetje sto-
letnice župnije, kakšno bo 
takrat življenje, kako bomo 
praznovali ta jubilej… 

In ob začetku letošnjega 
maja – praznični dan; nič 
posebnega, dan kot vsi 
drugi. Pa vendar poseben 
praznik, saj smo doživeli 
častitljiv jubilej. Hvaležni 
smo Vsemogočnemu za nje-
gov blagoslov in podporo, da 
lahko vsak dan doživljamo 
njegovo daritev, da nam 
pošilja dobrih pastirjev tudi 
v času, ko vlada pomanjkan-
je Božjih služabnikov in je 
duhovniški poklic pogosto 
oblaten in zaničevan.

Stoletnica je lepa priložnost, 
da se ozremo v pretekla leta 
življenja v župniji, zato smo 
pripravili jubilejno knjigo, 
kjer bo vsak lahko našel kaj 
zanimivega. Tudi pevci smo 
dali knjigi svoj prispevek. 
Želeli smo bralcu približati 
svojo službo v župniji in ga 
morda tudi nagovoriti k so-
delovanju. V knjigi je več za-
nimivih prispevkov različnih 
avtorjev, številnih fotografij 
in dokumentov. 

Prisrčno vas vabimo k zani-
mivemu branju, v prihodn-
jem stoletju pa še k prijetne-
mu župnijskemu sožitju.

Boštjan Verdinek
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izbrali in sestavili smo nov žps

Na župnijskih volitvah smo 
izbrali člane za sestav nove-
ga župnijskega pastoralnega 
sveta, ki bo v pomoč našemu 
župniku. Na prvi skupni seji 
ŽPS (stari in novi člani) 12. 
aprila 2010 je župnik najprej 
razložil poslanstvo kristjana 
oz. njegovega življenja. Dejal 
je, da kristjanovo življenje te-
melji na treh nogah: oznanje-
vanje – martirija, bogoslužje 
– liturgija in služenje – diako-
nija. Prav te tri naloge so tudi 
temeljne dejavnosti Cerkve. 
Kristjani oznanjamo – s tem 
ko poslušamo evangelij na 
nov način,  kot da ga nismo 
še nikoli slišali – vedno znova, 
vedno z veseljem. Bogoslužje, 
sveto mašo, evharistijo praz-
nujmo z veseljem. In kakor je 
Kristus prišel, ne da bi mu mi 
stregli, ampak da je on nam 
stregel, tako tudi mi svoje 
življenje delimo z drugimi in 
se ne zapirajmo vase, ker sicer 
ne bomo izpolnjevali tretje 
dejavnosti, namreč diakonije. 
Vse skupaj pa povezuje četrta 
temeljna dejavnost Cerkve, 
ki je občestvo – koinonija. K 
dejavnosti oznanjevanja so-
dijo katehisti z župnikom, ki 
je glavni katehet, starši, razni 
predavatelji ter animatorji. Pri 
bogoslužju pomagajo še mi-
nistranti, bralci, izredni delil-
ci obhajila, organisti ter pevci. 
Pri diakoniji je najbolj zna-

na skupina Karitas, občestvo pa predstavljajo različne skupi-
ne (ŽPS, molitvena skupina, skupina Nazaret, skavti, neokate-
humenska skupnost, zakonske skupine, mladinski verouk …).

Kdo je sestavljal ŽPS v letih 2005 -2010?

Člani po službeni dolžnosti: Janez Kompare in Andrzej Gosek.

Zastopniki skupin: Sandra Pečkaj (roj. Humar) (05/08)/Tina 
Hrovatič (08/10) – skavti, Drago Malavašič – neokatehumenska 
skupnost, Karolina Medvešček – pevski zbor, Nataša Perko – Karitas, 
Justi Kogovšek – krasilke, Franc Klavžar in Darko Bajser – invalidi, 
Igor Cergolj – zakonske skupine, Jožica Maček – vrtec. 

Izvoljeni: 
Vinko Černe, Andreja Erker, Franc Čuk, Zinka Gostiša, Metoda 
Gradišek, Janez Grom, Marko Gantar, Zdenko Jakop, Jan Mihevc, 
Marta Nartnik, Uroš Podobnik. 

Posebej je župnik imenoval:
Estero Potrebuješ, Pavla Mihevca in Valterja Hajdenkumerja.

Ob tej priložnosti se vsem za vso pomoč in sodelovanje najlepše 
zahvaljujemo.

Naprej predstavljamo naloge in nove člane ŽPS, ki 
bodo pomagali župniku v letih 2010-2011 – od novega 
pastoralnega leta dalje

Komisija za oznanjevanje ima v oskrbi: sveto mašo za obletnico 
krstov, akademijo v čast Brezmadežni ter farni dan.

Komisija za liturgijo ima v oskrbi: materinski dan, sveto mašo 
za zakonce-jubilante, nagovor novoporočencem.

Komisija za diakonijo ima v oskrbi: dan služenja – sveta maša 
za ostarele in bolne, priprava daril za predvečer sv. Miklavža, 
pozdrav novokrščencev, nabirka za družine v stiski v tednu Ka-
ritasa. 
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Novi tajnik, ki bo zamenjal Valterja Hajdenkumerja, bo Marjan Verč. Nova zapisnikarica, ki bo 
nadomestila Tino Hrovatič, ta je v minulem mandatu nadomestila Andrejo Erker, bo Petra Rok. 
Župnik Janez Kompare in duhovni pomočnik Andrzej Gosek ostajata. 

Tajništva (župnik, tajnik in dva člana) ne bo, kot ga ni bilo do sedaj. 
Vsi novoizvoljeni so na 4. velikonočno nedeljo pri sv. maši slovesno prejeli listino o imenovanju 
za člana ŽPS; listino je lastnoročno podpisal ordinarij.

Ker se bliža farni dan, se je ŽPS že začel pripravljati na ta dogodek. Razdelili smo naloge, in si-
cer takole: 
Zdajšnji člani bodo v pomoč novim članom.
•	 Priprava klopi, senčnikov, zapora cest, oder – Janez Čuk, Lado Čuk
•	 Strežba – Metoda Gradišek, Igor Cergolj
•	 Hrana in flancati – Vinko Černe, Andrej Pivk
•	 Pijača – Marko Gantar, Damjan Cigale
•	 Prodaja srečk – Tina Hrovatič
•	 Dovoljenje za dogodek – Andreja Cergolj
•	 Blagajna pri prodaji srečk – Rozi Knavs, Francka 
•	 Otroški kotiček – Jožica Maček
•	 Priprava dobitkov – Leonida Župančič
•	 Kulturni program – Marjan Verč, Jan Mihevc, Alen Širca, Drago Malavašič
•	 Priprava prošenj za dobitke – Jan Mihevc, Pavle Mihevc, župnik Janez Kompare
•	 Družabnih in tekmovalnih iger letos ne bo, ker zanje ni časa.

Oznanjevanje – 
martirija

služenje – 
diakonija 

bogoslužje – 
liturgija

Bojan Doljak – 
zakonske skupine

Nedi Kranjc - 
izvoljena

Simon Istenič - 
izvoljen

Drago Malavašič –
neokatehumenska skupnost

Andrej Pivk  –  
izvoljen

Metoda Gradišek  –  
katehetinja

Franci Klavžar – 
invalidi

Elka Kokalj  –  
Karitas

Estera Potrebuješ  – 
ostaja

Leonida Župančič –
DMM

Tilka Možina  – 
izvoljena

Jožica Maček  – 
vrtec

Dušan Mihelčič  –  
delilci obhajila

Francka Trček –  
krasilke

Damjan Cigale  – 
izvoljen

Marjan Verč  – 
imenovan

Marko Rudolf  –  
izvoljen

Lado Čuk  –  
izvoljen

Luka Škrlj  –  
mladina-animatorji

Jan Mihevc  –  
ostaja

Petra Rok  –  
izvoljena

/ / Boštjan Verdinek  –  
pevski zbor
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naša skupnost je živa

zakonske skupine

z umnostjo razum obsevaj in za Dobro nas oGrevaj

Geslo: Po dobri poti jezusu naproti – 100 let

To je sklep prve seje z novimi člani.
In še vabilo za vas, spoštovane bralke, spoštovani bralci.
Če želite kjerkoli pomagati pri farnem dnevu, se kar javite nekomu od navedenih pripravljalcev. 
Veseli bomo vaše pomoči. Vsi pa smo tudi že povabljeni k zbiranju dobitkov za srečolov. 

Tina Hrovatič

Umen je tisti, ki pametno in predvsem preudarno, razsodno, trezno ravna. Sozakonec tukaj dru-
gega ne sprašuje o stvareh – »Razumeš to in ono?« –, ampak sprašuje o samem sebi – »Me 
razumeš?« 
Spoznati drugega pomeni priznavati ga. To razumevanje se dopolni v ljubezni, ki ji ni treba 
spraševati, saj vse razume.

vPRaŠaNja Za RaZmislek

•	 Ali se v današnji zmedi pojmov, gledanj in ravnanj na področju odnosov med 
možem in ženo kot zakonca kristjana odločava umno in preudarno, zvesto svojemu 
notranjemu glasu Božjega Duha, ne pa mnenju javnosti ali iz neposredne koristi?

•	 Obljubila sva si zvestobo za celo življenje. Ali sem v trenutku nemoči, nesoglasij 
pomislil, da si nisem izbral pravega partnerja ali sem morda pomislil celo na koga 
drugega?

•	 Ali sva kot krščanska zakonca dejavna v skupnosti in ali s svojim življenjem dajeva 
zgled ostalim zakoncem?

Iz gradiva za srečanje zakoncev
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DuHovne vaje za zakonce in njiHove Družine

Duhovne vaje za zakonce in njihove družine pri sv. Jožefu v Celju so bile odete z barvo evhari-
stije. Duhovni voditelj Andrej nas je najprej povabil k zakramentu sprave. Ko smo postali čist, 
neomadeževan papir, smo nanj pisali odgovore na zanimiva vprašanja.

•	 Kdo te je uvajal v sv. mašo?
•	 Ali misliš, da razumeš, kaj Cerkev praznuje pri sv. maši?
•	 Kaj je (po tvoje) bistvo sv. maše in zakaj?
•	 Ali misliš, da se mora sv. maša spreminjati, in kaj bi bilo treba prilagoditi sodobne-

mu človeku?
•	 Kako sv. maša vpliva in oblikuje življenje tvoje družine in tvoj odnos do bližnjega?
•	 Na kakšen način uvajaš svoje otroke v doživljanje skrivnosti odrešenja pri sv. maši?
•	 Sv. maša se konča z besedami »Pojdite, ste poslani«. Ali se zavedaš svojega poslanst-

va vsakič, ko se udeležiš sv. maše, in kako ga poskušaš izpolniti?

Odgovore, ki so gotovo 
različni, poznate samo 
vi, ki to berete. Na eno 
vprašanje pa mora biti 
odgovor enoten: BIST-
VO  sv. maše je pre-
hod iz smrti v življenje. 
Kot vemo, izhaja bese-
da EVHARISTIJA iz grške 
besede in pomeni zah-
valjevanje, praznovanje, 
izbruh veselja… In naša 
»dolžnost« ni prinašanje 
darov Bogu, ampak pre-
prosto samo ZAHVALA 
Bogu, da nas vedno zno-
va in znova rešuje iz smrti 
v življenje! Ko spoznamo 
to resnico, postane naše 
življenje eno samo praz-
novanje, polno veselja, ki 
ne mine nikoli.
                                                                          

Veseli zakonci in njiho-
vi še bolj veseli otroci
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preDstavitev zakonskiH skupin

Včasih se je večina ljudi šolala za poklic, ki 
ga je potem opravljala vse življenje. Danes 
je že drugače: mnogi opravljajo popolnoma 
drugačno delo, kot je bila njihova študijska 
usmeritev. Prav tako poklicno delo menjujejo 
–  in vedno se je treba doizobraževati ali celo 
prekvalificirati. Vse to izobraževanje je nujno 
potrebno, da smo pri delu uspešni. S tem se vsi 
strinjamo.
Poklicno delo opravljamo kakih 30 do 40 let in 
se zanj pripravljamo od 10 do 16 let. Zakon, ki 
ga sklenemo, pa traja (naj bi trajal) dlje kot naše 
poklicno delo, a se zanj (gledano povprečno) 
sploh ne pripravljamo; nekaj predavanj pred 
poroko in že mislimo, da vse vemo in znamo! 

Kakšna zmota. Še posebej v današnjem času, ko 
niti zakon kot tak ni več vrednota. Kaj šele za-
krament! Mnogi so že spoznali, da se je treba 
na življenje v dvoje temeljito pripraviti, zato or-
ganizirajo šole za zakon. Zelo pohvalno! Potem 
pa je treba nadaljevati: treba se je učiti dialo-
ga s sozakoncem, treba je usklajevati različna 
mnenja, želje, potrebe drug drugega. Treba je 
urediti pameten odnos do sorodstva. Ko pri-
dejo otroci, se znajdeta zakonca v popolnoma 
neznani situaciji, ki sta ji včasih le stežka kos. 
Pa vzgojni problemi, bolezni … kako se soočiti 
z vsem tem, če nimaš ne znanja ne podpore ne 
volje ne moči?
Prav zaradi tega so zakonske skupine v nepre-
cenljivo  pomoč, saj spoznavaš, da imamo pra-
vzaprav vsi podobne probleme. In nanje kot 
kristjani iščemo odgovore v Sv. pismu, v pogo-
vorih, izkušnjah, ki si jih izmenjujemo. Tako do-
bimo dobro teoretično podlago in tudi pogum, 
da nas problemi ne dušijo, ampak so priložnost 
za skupno rast zakona in posledično vsakega 
posameznika. Kot poročen sem odgovoren ne 
samo zase, pač pa tudi za moža/ženo in otro-
ke, ki so nama bili dani, da jih vzgojiva in pri-
praviva za samostojno življenje (ne pa da jih 
tiščiva k sebi, da morajo ostati doma – fizično 
in psihično – , kar je ena izmed velikih napak 
vzgoje naših staršev).  
Predstavitev zakonskih skupin, ne po imenih, 
pač pa po njihovih iskanjih, prizadevanjih za 
poglobljene odnose med njimi samimi, za dia-
log z Gospodom, ki je z zakramentom sv. zako-
na  stalno navzoč kot vir veselja in pomoči v za-
konu/družini/,  bo tudi eno izmed poglavij v 
knjigi, ki  bo izšla ob 100. obletnici naše župnije. 
Izvedeli boste tudi (če še ne veste), da imamo 
v župniji 5  zakonskih skupin s približno 30 pari 
in z okoli sto otroki. In da se lahko pridružite ali 
ustanovite novo skupino. 

LjuT
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»to Delajte v moj spomin«

Po milosti Božji živimo v času, 
ko se bomo vsi verni kristjani 
zbrali na stadionu v Celju in pri-
sostvovali pri edinstveni službi 
božji, ki jo bodo za nas darova-
li vsi slovenski škofje ob voden-
ju somaševanja visokega cerkve-
nega predstavnika iz Vatikana, 

državnega tajnika S. Em. kardina-
la Taicisia Bertoneja SDB.
V uvodnem programu, ki se bo 
začel ob 9. uri, nas bo nagovoril 
tudi misijonar Pedro Opeka. 
Evharistično slavje se bo pričelo 
ob 11. uri z razglasitvijo prve-
ga slovenskega mučenca Lojzeta 

Grozdeta za blaženega in s pro-
cesijo z Najsvetejšim.
Z željo, da bi bila udeležba na tem, 
za kristjane veličastnem zgodo-
vinskem dogodku omogočena 
vsem, ki želijo biti prisotni, so or-
ganizatorji uredili posebne pre-
voze iz vse Slovenije. 

(sek 2010, celje, 13. junij, ob 11. uri)

Za udeležence naše župnije bo prevoz z vlakom, ki bo imel 
odhod ob 6.30 z železniške postaje, povratek pa ob 17.30.

Pri evharistiji bo v družbi izbra-
nih pevcev iz različnih župnij 
sodeloval tudi MePZ iz naše 
župnije.
Namen evharističnega kongre-
sa je poglobiti vero vsem kri-
stjanom, predvsem pa utrdi-
ti hojo za Kristusom v edinosti. 

V molitvi, ki nas pripravlja na to 
srečanje z Gospodom, prosimo 
Jezusa, naj nam pomaga s svojo 
milostjo, da se bomo vedno bolj 
zavzeto in dejavno udeleževali 
mašne daritve ter ga z vedno 
večjo ljubeznijo prejemali v sve-
tem obhajilu in častili pod podo-

bo kruha kot svojega Odrešenika. 
Mladi pravijo: BOG JE CAR, RAD 
NAS IMA. Ustvaril je svet in nam 
ga dal. Zato bomo 13. junija 
družno zapeli Zahvalno pesem.

Metoda

praznik 1.  sveteGa obHajila 

S temi besedami se začenja 
čudovita pesem, hvalnica sv. 
hostiji, ki me je te dni sprem-
ljala na vsakem koraku. Zakaj? 

V nedeljo, 16. maja 2010, 
smo v župniji Dolnji Loga-
tec končno pričakali dan 1. 
svetega obhajila. Po nekajte-
denskem deževju nam je bilo 
še vreme naklonjeno, četudi 
se je sonce sramežljivo poka-
zalo le ob koncu slovesnosti. 

K oltarni mizi je prvič pristo-
pilo skoraj 40 otrok, učencev 
3. razreda, ki so se tri leta 

pripravljali pri verouku. Na 
tej poti jih je vodil g. župnik 
Janez Kompare, ki je otro-
kom zakrament sv. evharisti-
je predstavil in razložil v vsej 
globini njegovega srčnega 
odnosa z Bogom. Prav goto-
vo imata poseben pomen ob 
tem prazniku tudi slovenski 
evharistični kongres in stolet-
nica naše župnije.

»Najlepši dar, 
presveti žar 

in sreča vsa si bela hostija, 
ti, moj zaklad in vir 
najslajših nad...«
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Deklice in dečki, vsi odeti v 
dolga bela oblačila, z belimi 
nageljni v rokah ali pripeti-
mi na prsih, so se v spremst-
vu svojih staršev v sprevodu 
sprehodili izpred župnišča v 
cerkev sv. Nikolaja, ki je bila 
slovesno okrašena za ta veli-
ki dan. 

Maša je bila čudovit venček 
molitve, pesmi, sodelo-
vanja otrok in staršev, zah-
val in prošenj, solz ganjeno-
sti in sreče. Kaj vse je Bog v 
slovesnih trenutkih velikega 
pričakovanja in samega prve-
ga obhajila podaril našim pr-
voobhajancem, ve le On. Je pa 

njihovo srečo izžareval izraz 
obraza in žar oči! Ob prvem 
obhajilu svojih otrok smo tudi 
starši doživeli globoke in bo-
gate trenutke božje bližine in 
milosti. 

Praznik 1. sv. obhajila je praz-
nik cele župnije, ki se veseli 
s prvoobhajanci in njihovimi 
družinami, je pa tudi praznik 
sodelovanja staršev in duhov-
nika ter vseh ostalih pri pri-
pravi in izvedbi slovesnosti. 
Hvala g. župniku Janezu za 
duhovno pripravo otrok in 
poglobljena srečanja s starši 
ter vso pomoč pri organizaci-
ji slovesnosti, staršem za do-

bro sodelovanje pri vseh deja-
vnostih in pripravah, najbolj pa 
seveda prvoobhajancem. Zah-
vala vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli, da bo praznik 1. sv. 
obhajila za naše otroke nepo-
zaben začetek novega obdobja, 
ko bodo lahko pri vsaki sv. maši 
v svoje srce prejeli Jezusa v po-
dobi kruha.     

Vida Trošt Vidic



izdaja župnija dolnji logatec, odgovarja janez Kompare, župnik

Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše 

oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera… 

Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, 

smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. 

(1 Kor. 15, 14-19).

koleDar

junij

2010

3. junij – SV. REŠNJE TELO; sv. 
maša ob 10. in 19. uri; 
po večerni maši bo TELOVSKA 
PROCESIJA.

4. junij – obisk bolnikov na 
domu; po maši molitvena sku-
pina in pevske vaje za MePZ v 
veliki učilnici.

5. junij – od 17. do 19. ure 
češčenje Najsvetejšega in 
priložnost za sv. spoved.

6. junij – 10. NAVADNA NEDE-
LJA; sv. maša ob 8. in 10. uri; 
ZAKLJUČEK VEROUKA; 
ob 14. uri večernice; 
ob 20. uri srečanje I. zakonske 
skupine.

7. junij –  po maši srečanje 
članov KARITAS.

11. junij – SRCE JEZUSOVO; 
po sv. maši molitvena skupina 
in pevske vaje za MePZ v veli-
ki učilnici.

12. junij – SRCE MARIJINO; 
od 17. do 19. ure češčenje 
Najsvetejšega in priložnost za 
sv. spoved.

13. junij – 11. NAVADNA 
NEDELJA – SLOVENSKI 
EVHARISTIČNI KONGRES 
V CELJU; 
sv. maša v domači župniji bo 
ob 19. uri..

14. junij – srečanje ŽPS.

15. junij – ob 19. uri sv. maša 
na ČEVICI.

18. junij – po maši molitve-
na skupina in pevske vaje za 
MePZ v veliki učilnici; 
ob 20. uri slavnostna akade-
mija v počastitev 100. obletni-
ce župnije v Narodnem domu.

19. junij – od 17. do 19. ure 
češčenje Najsvetejšega in 
priložnost za sv. spoved.

20. junij – 12. NAVADNA 
NEDELJA; 
ob 14. uri se z večernicami 
začne FARNI DAN.

21. junij – priprava na sv. krst.

24. junij – rojstvo Janeza Kr-
stnika

25. junij – DAN DRŽAVNOSTI.

26. junij – od 17. do 19. ure 
češčenje Najsvetejšega in 
priložnost za sv. spoved.

27. junij – 13. NAVADNA 
NEDELJA – KRSTNA; sv. maša 
ob 8. in 10. uri; 
ob 14. uri večernice,
ob 20. uri srečanje IV. za-
konske skupine.

29. junij – SV. PETER IN PAVEL.


