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 Ö ŠkoF Jamnik 
v logatcu

 Ö logaŠke iveri
 Ö celodnevno 

čeŠčenJe
 Ö PotoPis: severna 

amerika

v teJ Številki:

letnik 30, št. 11
novemBer 2010

PASTI NEOBRZDANEGA LIBERALIZMA

Na problem libe-
ralizma je zanimivo 
opozoril papež Janez 
Pavel II., ko je leta 1996 
prvič obiskal Slovenijo:

»Vaše ljudstvo pre-
življa obdobje koreni-
tih sprememb. Medtem 
ko se skuša postopoma 
osvoboditi negativnih 
posledic totalitarne 
ideologije, ki ga je 
močno zaznamovala v 
preteklosti, se z vsemi 
močmi trudi za obli-
kovanje bolj bratske 
in demokratične druž-
be. Temu dogajanju je 
treba posvetiti še prav 
posebno pozornost. 
Samo tako bo namreč 
mogoče preprečiti, da 
ne bo na izpraznjeno 
mesto prejšnje ideolo-
gije prišla neka druga, 
nič manj nevarna 
ideologija NEOBRZ-
DANEGA LIBERALIZ-
MA. Zdaj živite v letih 
prehodnega obdobja in 
vaša beseda, ki jo spre-
mlja zgled, je neogibno 
potrebna, kakor je bilo 
nekdaj potrebno Mojze-
sovo vodstvo.« (Janez 
Pavel II. v ljubljanski 
stolnici, 17. maj 1996)

Ko je papež Janez 
Pavel II. govoril pred-

stavnikom kulture, 
znanosti in umetnosti 
19. maja 1996 v Mari-
boru, je opozoril na 
odločilno razpotje, na 
katerem stoji sodobni 
človek:

»Ta ura je torej 
ura resnice za Evropo. 
Zidovi so se zrušili, 
padle so železne zave-
se, v človekovi zavesti 
pa vstaja, močneje kot 
kdajkoli, vprašanje o 
smislu življenja in o 
vrednosti SVOBODE. 
Kako ne videti, da je 
v jedru tega problema 
vprašanje o Bogu? Ali 
se človek pojmuje kot 
od Boga ustvarjeno 
bitje, s podarjeno SVO-
BODO, KI MU ODPIRA 
NESKONČNE MOŽNO-
STI in mu hkrati nalaga 
točno opredeljene dol-
žnosti, ali pa sam sebe 
povzdiguje NA ABSO-
LUTNO RAVEN, S SVO-
BODO BREZ POSTAVE, 
ki ga izpostavlja vse 
mogočim impulzom in 
ga zapira v uživaštvo 
in zagledanost vase.

V nadaljevanju 
govora je papež Janez 
Pavel II. pojasnil, kam 
gre človek, če samega 
sebe postavi na abso-
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lutno raven in se tako 
odloči za svobodo 
brez postave:

»Znano je namreč, 
kako hudo je padec ide-
ologij prizadel določen 
laični humanizem, ki 
je dolgo prevladoval 
na kulturnem prizori-
šču. Danes človekova 
poglavitna skušnjava 
ni več v tem, da bi vse 
utemeljeval na svojem 
razumu, temveč da bi 
se sploh ODPOVEDAL 
ISKANJU KAKRŠNIH 
KOLI TEMELJEV, in se 
utrujen in razočaran 
prepustil nevarnim to-
kovom skepse.«

Zgornji citati iz na-
govorov papeža Janeza 
Pavla II., ki je leta 1996 
prvič obiskal Sloveni-
jo, najlepše povzemajo 
vsebino predavanja, ki 
ga bo vodil ljubljanski 
pomožni škof dr. An-
ton Jamnik.

Predavanje bo 
v četrtek, 2. 12. 2010, 
ob 19. uri v veliki ve-
roučni učilnici.

Ta dan bo sveta 
maša ob 18. uri, pri 
kateri bo dr. Anton Ja-
mnik tudi somaševal.

Anton Jamnik se 
je rodil 27. julija 1961 
v Ljubljani, sicer pa je 
doma iz župnije Dobre-
polje – Videm pri Ribni-
ci na Dolenjskem. Leta 
1987 je bil v ljubljanski 
stolnici posvečen v du-
hovnika. Nadškof dr. 
Alojzij Šuštar ga je po 
mašniškem posvečenju 
poslal za kaplana v Ko-
čevje, leta 1990 pa ga 
je imenoval za svojega 
tajnika. Na teološki fa-
kulteti je na katedri za 
filozofijo nadaljeval z 
magistrskim in kasneje 
z doktorskim študijem. 
Od leta 1997 je docent 
za filozofijo na Teolo-

ški fakulteti Univerze v 
Ljubljani.

Leta 2005 ga je 
papež Benedikt XVI. 
imenoval za pomožne-
ga škofa v ljubljanski 
nadškofiji. Posvečen 
je bil januarja 2006. 
Leta 2008 je postal 
redni član Evropske 
akademije znanosti in 
umetnosti s sedežem v 
Salzburgu. Vodil je Ko-
misijo za pripravo prve 
katoliške osnovne šole, 
ki je začela delovati v 
Zavodu sv. Stanislava. 
Zadnja leta predava po 
različnih univerzah po 
Evropi in sodeluje pri 
ustanavljanju Katoli-
ške univerze.

Od mnogih njego-
vih avtorskih del je naj-
pomembnejša knjiga 
Liberalizem in vpraša-
nje etike, ki je leta 1998 
izšla pri Novi reviji.

LOGAškE IvERI – Duh čASA, kI IZGINjA

ob 100. obletnici 
dolnjelogaške  župni-
je je luč sveta ugle-
dala knjiga Pavleta 
mihevca »logaške 
iveri, zgodovina časa, 
v katerega posegajo«. 

delo je bilo predsta-
vljeno 28. septem-
bra v veliki dvorani 
narodnega doma v 
logatcu, pogovor z 
mihevcem pa je vodil 
marcel Štefančič, ki 

je tudi sicer veliko 
sodeloval z avtorjem 
pri nastajanju knjige. 

»Logaške iveri« se 
naslanjajo na svet »ta 
starih« Logatčanov in 
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zajemajo čas od konca 
19. stoletja, ko so se za-
čela prva prizadevanja 
Dolnjelogatčanov ozi-
roma Delejncev za svo-
jo lastno faro, pa vse 
do povojnih let pred 
približno petdesetimi 
leti. V poglavju Naše 
farno občestvo skozi 
čas se Mihevc opira 
predvsem na Spomi-
ne 'Logaškega vedeža', 
rokopis Franca Mihev-
ca, ki ga hrani družina 
Grom iz Logatca. V 
nadaljevanju si sledijo 
resnične zgodbe ljudi 
z njihovim odnosom 
do življenja, zemlje 
in časa, v katerem so 
živeli, ki so se še pose-
bej usedle v avtorjev 
intimni svet. Gre za 
osebne izkušnje, ki jih 
je imel z nekaterimi 
od njih in ki so takrat, 
v povojnem času, pa 
tudi kasneje vplivale 
na njegovo doživljanje 
sveta. Pripovedi, pred-
vsem Izginjajoči stari 
svet, opisujejo pristne 
in trdožive logaške 
osebnosti – karakterje, 
ki so imele trden od-
nos do zemlje in ki so 
ostale zveste vredno-
tam in izročilu svojih 
prednikov, pa tudi »ta 
pravi« dolejnski govori-
ci. Stare in v veliki meri 

že pozabljene logaške 
besede in besedne 
zveze se pojavljajo čez 
vso knjigo, ob koncu 
pa jih je Mihevc zbral 
v posebnem poglavju, 
saj je prepričan, da ta 
govorica izraža tudi 
značajske poteze ljudi 
– Notranjcev, o čemer 
je govoril že dr. Anton 
Trstenjak: »Tip Kra-
ševca ali Notranjca je 
kraševsko trd, se pravi 
redkobeseden, neko-
liko hladen in piker 
človek, ki pa je hkrati 
dobesedno kremenit v 
svojem značaju kakor 
skale, na katerih živi 
in dela.« Posebej ta del 
je napisal za spodbudo 
mladim, »da bi prisluh-
nili tudi tovrstni izgi-
njajoči dediščini.«

K pisanju ga je po-
leg ljubezni do vsega 
»domačijskega«, ki žal 
izginja iz naših življenj, 
gnala tudi želja po tem, 
da bi se dotaknil ne-
katerih zgodovinskih 
dogodkov, predvsem 
vojnih in časa po 2. 
svetovni vojni, ki so 
kot oster meč razdvo-
jili slovenski narod. Z 
vključitvijo teh zgodb 
je želel pokazati na raz-
lične plati dojemanja ti-
stega obdobja. Kot pra-

vi sam, želi biti »v celi 
knjigi zelo spraven, saj 
ne bi želel odpirati ran 
in iskati kakršnihkoli 
krivcev.«

Zanimiva je tudi 
Mihevčeva odločitev, 
da delo poimenuje 
Logaške iveri: »Med 
našimi ljudmi je be-
seda iver označevala 
tudi izrečeno mnenje, 
resnico, ki je »zbodla«. 
Ta njen dodatni pomen 
se mi zdi pomemben 
za nekatera od besedil, 
zapisana v pričujoči 
knjigi o naših ljudeh, o 
njihovem delu in življe-
nju.« Vsaka od zgodb 
tako predstavlja pristni 
duh in utrip časa, v ka-
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terega je usidrana, in 
to je bil tudi avtorjev 
namen: »Nikoli ne mo-
raš v celoti povedati 
ali opisati neke dobe, 
lahko pa jo ponazoriš 
s posameznim vtisom, 
drobcem ali zgodbo in 
tako predstaviš doku-
ment tistega časa.«

Če vas je ta kratka 
predstavitev vsaj malo 
zbodla, knjigo vseka-
kor vzemite v roke, ker 
boste v njej našli veliko 
gradiva za razmišljanje 
o svetu, ki vztrajno izgi-
nja, a kljub vsemu pre-
more bogato duhovno 
in kulturno izročilo: 
»Zapisane pripovedi so 
drobci komaj začetega 
sestavljanja celovite 
podobe kraja, ki mu 
ostajam zvest, z željo, 
da bi vzpodbudil raz-
mišljanje in spoštljiv 
odnos do zemlje in lju-
di, ki nam ta svet pre-
puščajo, vendar samo 
za nadaljnjo hrambo,« 
je v Uvodu h knjigi, 
ki jo je oblikoval Igor 
Resnik, likovna dela – 
reliefe – pa prispeval 
avtorjev brat, Tone Mi-
hevc, še zapisal Pavle 
Mihevc.

Saša Musec

BOŽjA ISkRIcA v NAS

Ko smo pri Komi-
siji za oznanjevanje, ki 
deluje v okviru Župnij-
skega pastoralnega sveta 
župnije Dolnji Logatec, 
organizirali letošnje 
praznovanje obletnice 
krstov, smo se najprej 
vprašali o namenu tega 
praznovanja in o sporo-
čilu, za katerega želimo, 
da bi ga družine krščen-
cev s praznovanja odne-
sle s seboj. Odgovor smo 
našli v besedah apostola 
Pavla, ki v pismu svo-
jemu učencu Timoteju 
piše: »Spominjaj se Je-
zusa Kristusa.« (2 Tim 
2, 8) Eden izmed name-
nov praznovanja oble-
tnic krstov je ta, da se 
spomnimo, da smo kot 
starši in botri dali pred 
cerkvenim občestvom 
prostovoljno obljubo, da 
bomo novokrščenca(-
ko) vzgajali v katoliški 
veri! Sveti krst je otrokov 
prvi zakrament. Latinska 
beseda sacramentum 
pomeni »znamenje sve-
tega«, z drugimi beseda-
mi lahko rečemo, da je 
z zakramentom svetega 
Krsta v otroka za vedno 
položena Božja iskri-
ca! Kaj rado se zgodi, 
da s časom pozabimo 
na to iskrico, zlasti če 
se oddaljimo od svete 

maše, in tako izgubimo 
priložnost, da bi slišali 
Božjo besedo, ki jo tam 
berejo. Postanemo kot 
mladika, ki odpade s trte 
in se sčasoma posuši. 
Jezus pa nam pravi: »Jaz 
sem trta, vi mladike. 
Kdor ostane v meni in 
jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene ne 
morete storiti ničesar.« 
(Jn 15,5) Pri evharistiji 
nas Bog vedno znova 
vceplja nazaj nase, nam 
daje življenje ter nam ga 
daje v izobilju. On želi, 
da bi Božja iskrica v nas 
zagorela in se razplamte-
la! Le tako bomo lahko 
ob ponovnem srečanju 
z njim pripravljeni na 
večnost. Belo oblačilo, ki 
smo ga dobili pri krstu, 
bomo neomadeževano 
prinesli pred njega in si 
tako zagotovili veljavno 
vstopnico v večno srečo. 
Upamo, da so bile druži-
ne, ki so se s krstnimi 
svečami zbrale na prvo 
oktobrsko nedeljo pri 
sveti maši, v tem smislu 
tudi nagovorjene in da 
bodo to veselo novico 
prenesle tudi tistim, ki so 
nanjo že »pozabili«!

Župnijski pastoralni 
svet – Komisija za 

oznanjevanje
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vERO POTREBujEM, DA LAhkO ŽIvIM IN PREŽIvIM TukAj IN ZDAj

Ko sem se na za-
dnji septembrski pone-
deljek vrnila iz službe, 
se je moj pogled usta-
vil na lično izdelanem 
vabilu s Kristusovim 
povabilom, naj bomo 
kljub stiskam, ki jih 
doživljamo, pogumni, 
kajti On je svet prema-
gal. Pred mano je bila 
torej še ena drobna 
pozornost župnije (ali 
bolje rečeno skupine 
ljudi v župniji), ki me s 
svojo živostjo in žarom 
vedno znova navdu-
šuje, župnije, ki mi na 
duhovnem področju 
ogromno daje. Kar ne-
rodno mi je, ker nikoli 
ničesar ne »dam nazaj«, 
zato bi rada z vami de-
lila nekaj misli, ki so se 
mi napletle ob prazno-
vanju obletnice krstov, 
na katero smo bili po-
vabljeni.

Razmišljam o be-
sedah, da je zakrament 
krsta vstopnica v kr-
ščansko življenje, in se 
ob tem sprašujem, kaj 
boljšega bi sploh lahko 
ponudila svojima otro-
koma kot to, da jima po-
kažem najvarnejšo iz-
med vseh poti, pot hoje 
za Kristusom. Prav zato 
sem vesela, ko mi po-
stavljata vsa mogoča in 

»nemogoča« vprašanja 
o Bogu in svetu in ko 
me spravljata v zadre-
go, ker jima dostikrat 
ne znam ponuditi lo-
gičnih odgovorov. Vča-
sih se zaradi tega tako 
zelo zamajejo temelji 
moje lastne vere, da se 
vprašam, če ni vse sku-
paj le pravljica. Vesela 
sem, da se takrat lahko 
oklenem dejstva, da 
je Bog rešil že nešteto 
mojih stisk. Velikokrat 
namreč hodim naokrog 
žalostna, ker mislim, da 
česa ne zmorem, se je-
zim, ker ni po moje, me 
skrbi, ko otrok zboli, 
me je strah, kaj bo … A 
na koncu Bog poskrbi, 
da je vse lepo in prav. 
Ne čisto po moje, am-
pak tako kot mora biti. 
In takrat ne potrebujem 

več nobenih logičnih 
povezav in teoloških 
razlag. Verujem to, kar 
čutim in doživljam. 

Verjamem, da je 
treba vero za vstop v 
večnost tudi dejansko 
zaživeti. Pa ne samo za 
vstop v večnost; vero 
potrebujem, da lahko 
živim in preživim tukaj 
in zdaj. Prepričana sem, 
da jo bosta v tem mo-
ralno skrhanem, egoi-
stičnem, materialistič-
nem in hedonističnem 
svetu krvavo potrebo-
vala tudi moja otroka, 
zato sva ju z možem 
dala krstiti, ju vodiva k 
sveti maši, jima bereva 
svetopisemske zgodbe 
in skupaj z njima in za-
nju moliva. Vesela sem, 
ko gremo mimo cerkve, 
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pa včasih otroka kar 
sama od sebe predla-
gata, da bi šli pozdra-
vit Jezusa. Všeč mi je, 
kadar si sedemletna 
hčerka zavrti zgoščen-
ko Stoletje ljubezni ter 
zraven glasno in iz srca 
prepeva pesmici, ki so 
ju posneli z Otroškim 
pevskim zborom, jaz 

pa naskrivaj (da otrok  
ne bi izgubil veselja) 
in sramežljivo zapiram 
okna, da se nam ne bi 
sosedje smejali. 

Danes je moder-
no govoriti o raznih 
vzgojnih metodah in 
vzgojnih načrtih, pa 
sem nekoč svojo mamo 
vprašala, kako sta nas 

PRAZNOvANjE ZAkONSkIh juBILANTOv

z očetom vzgajala; 
zdi se mi namreč, da 
jima je še kar dobro 
uspelo. Odgovor je bil 
preprost, kot je bilo 
preprosto naše skupno 
življenje: »Z ljubeznijo 
in na kolenih.« Tudi 
meni je ta način vedno 
bolj všeč, ne vem pa, 
kaj se bo iz njega izci-
milo. Molim in upam, 
da kaj dobrega.

In kaj naj napišem 
za zaključek? Morda to, 
da sem rada žena in 
mama ... Predvsem pa 
to, da rada živim, ker 
lahko vsak dan v drob-
cenih in vsakdanjih do-
godkih odkrivam, kako 
zelo me ima Bog rad. 

Sabina

Na deževno ne-
deljo, 17. oktobra 2010, 
smo se v župnijski 
cerkvi sv. Nikolaja 
v Logatcu zbrali na 
praznovanju obletnic 
porok. Povabljeni smo 
bili vsi jubilanti, ki smo 
ali še bomo v letu 2010 
praznovali  5, 10, 15, 20, 
25 ... let poroke. Zbrali 
smo se pred cerkvijo, 
kjer smo dobili nagelj-
ne, nato pa odšli v spre-
vodu v cerkev k slove-
sni sveti maši. Vodil jo 
je gospod župnik Janez 

Kompare. Cerkev je bila 
nabito polna vernikov. 
Jubilantov je bilo pre-
ko sto (!?). Med nami 
sta bila tudi najstarejša 
jubilanta Alojz in Tonč-
ka Mihelčič z Broda, ki 
letos praznujeta 60 let 
skupnega življenja. Pri 
bogoslužju smo se za-
hvalili Bogu in Mariji za 
skupaj prehojeno pot, 
ki je bila velikokrat lepa 
in srečna, velikokrat 
pa tudi preizkušana in 
prepletena z mnogimi 
problemi in skrbmi. Pri-

poročili smo se Bogu, 
da bi še velikokrat tako 
lepo praznovali in se 
tudi poveselili na dru-
žabnem srečanju, ki je 
sledilo slovesni sveti 
maši. V jedilnici OŠ nas 
je obiskal tudi gospod 
župnik in se ob petju 
poveselil z nami. Do-
mov smo odšli veseli 
in hvaležni Bogu za vse 
lepe trenutke. Če bo 
Bog dal, se dobimo čez 
5 let.   

Helena Kolšek
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Ker je to pastoral-
no leto posvečeno Ka-
ritas, je bila na zadnjo 
sejo ŽPS, ki je bila 11. 
oktobra 2010, povablje-
na vodja župnijske Ka-
ritas Marija Klančar, ki 
je članom predstavila 
delovanje te ustano-
ve. Prav tako je bila 
povabljena na sejo 
Kati Dolenc, voditelji-
ca skupine Nazaret, ki 
nam je predstavila nov 
projekt, ki je nastal na 
pobudo Škofijske Kari-
tas in želi zbližati otro-
ke ter ostarele. Otroci 
enkrat tedensko priha-
jajo v Dom Marije in 
Marte, da bi se družili 
z varovanci doma. Pod 
vodstvom mentorjev 
skupaj ustvarjajo, si 
berejo, se igrajo, poslu-
šajo …

V študijskem delu 
seje smo se člani ŽPS 
poglabljali v karitativ-
no delo, obravnavali 
smo drugo temo iz gra-
diva za ŽPS Karitativ-
no delo je poslanstvo – 
vera brez del je mrtva.

Na seji smo se čla-
ni dogovorili, da bomo 
zaradi večjega števila 
novih bralcev Božje 
besede organizirali 
delavnico za bralce, na 

katero bomo povabili 
Pavleta Ravnohriba in 
Jožeta Faganela.

Pri nedeljskih ma-
šah v adventu bodo 
razlage bogoslužnih 
simbolov in skrivnosti. 
Člani smo ugotovili, da 
jih premalo poznamo.

Službo kantorja, 
ki bo enkrat mesečno 
vodil ljudsko petje pri 
nedeljski maši, je spre-
jel Boštjan Verdinek, 
vodja Mešanega pev-
skega zbora.

V svet zavoda 
Dom Marije in Marte 
smo izvolili predstav-
nika ŽPS. To službo 
je za obdobje treh let 
sprejel Jan Mihevc.

14. novembra 
bomo realizirali načr-
tovano romanje starih 
in novih članov ŽPS. 
Romali bomo v kraje, 
ki so povezani z mu-
čencem bl. Lojzetom 
Grozdetom. 21. no-
vembra je dekanijsko 
srečanje članov ŽPS na 
Vrhniki, dan pred tem 
pa bo v naši župniji ce-
lodnevno češčenje. 

Petra Rok

S PETE SEjE ŽPS

ŽPS – skupina za 
bogoslužje – prisrčno 
vabi vse družine, ki ste 
s preselitvijo postali ob-
čani Logatca in župljani 
naše župnije, da pridete 
v nedeljo, 14. novem-
bra, po sv. maši ob 8. 
in 10. uri v obednico 
Doma Marije in Marte. 
Ob topli kavi in čaju bo 
priložnost, da se med 
seboj bolje spoznamo 
in da nas obogatite s 
svojimi idejami, česa si 
v župniji želite … Pred-
vsem pa bo to druženje 
krščanske skupnosti, ki 
se v sv. Duhu povezuje 
pri sv. evharistiji.

POvABILO NA kLEPET

ROMANjE ZA 
čLANE ŽPS-jA 

V nedeljo, 14. no-
vembra, bodo člani ŽPS 
stare in nove sestave 
obiskali kraje, tesno po-
vezane z mučenikom, 
bl. Lojzetom Grozde-
tom. Najprej se bodo 
ustavili na Mirni, kjer 
je bil bl. Lojze Grozde 
1. januarja 1943 na zve-
rinski način umorjen, 
potem pa bodo obiskali 
še grob v Šentrupertu, 
kjer je kraj njegovega 
večnega počitka. Od-
hod izpred cerkve bo 
ob 13. uri popoldan. 
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v soboto, 20. novembra, bo 
v farni cerkvi celodnevno češčenje 
Najsvetejšega. Začelo se bo ob 8. 
uri zjutraj, ko bo prva sveta maša.

razpored častilcev, ki bomo 
molili, je naslednji:

 Ö  ob 9. uri vsi, ki boste pri 
prvi sv. maši, in župljani 
z BRODA in ČEVICE.

 Ö  Ob 10. uri sv. maša.

 Ö  Ob 11. uri vsi, ki boste 
pri sv. maši, Miklavžev 
vrtec in župljani MANDRG 
in MARTINJ HRIBA.

 Ö  Ob 12. uri duhovniki in 
molitvena skupina.

 Ö  Ob 13. uri pevci MePZ 
in oskrbovanci Doma 
Marije in Marte.

 Ö  Ob 14. uri KARITAS.

 Ö  Ob 15. uri šolarji, 
ministranti, otroški 
pevski zbor.

 Ö  Ob 16. uri birmanci, 
skavti, mladina.

 Ö  Ob 17. uri ŽPS, zakonske 
skupine, neokatehumeni.

 Ö  Ob 18. SKLEP in sv. maša.

DEkANIjSkO SREčANjE ŽPS

bo v nedeljo, 21. novembra, na 
Vrhniki. Gost srečanja bo msg. Tone 
Kompare, ki bo spregovoril o letu 
KARITAS. Vabljeni vsi člani!

cELODNEvNO čEščENjE 
SvETEGA REšNjEGA TELESA

ZA BRALcE BERIL

Vsi bralci beril vabljeni na prvo 
od treh srečanj z g. Jožetom Fagane-
lom in g. Pavletom Ravnohribom, ki 
bo v mesecu novembru. Točen da-
tum bo objavljen v tedenskih ozna-
nilih in pri sv. mašah. 

Pridite, da bomo v skupni učni 
uri spoznavali, na kakšen način 
beremo Božjo besedo in kako jo 
najbolj verodostojno posredujemo 
drugim.

kRISTuS jE vSTAL!

Vsak četrtek in nedeljo 
bodo ob 20.00 v veroučni učilnici 
kateHeZe za mladino in odrasle. 
Vabljeni vsi, ki bi se radi osebno 
srečali z vstalim Jezusom Kristusom 
in globoko doživeli Božjo ljubezen.

RESNIčNO jE vSTAL, ALELujA!
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hODIvA

Hodiva po cer-
kvi.Poročna koračni-
ca igra. Za naju in za 
pare, ki so 17. oktobra 
2010 obhajali obletni-
co poroke. Od pet pa 
tja do šestdeset let. S 
svetim zakonom smo 
se združili v eno telo, 
postavili smo temelje 
družinskemu življenju. 
Bog nas je blagoslovil 
z otroki. Dan ni dnevu 
enak. Enkrat s svetlimi, 
drugič z manj svetli-

v SkuPINI NAZARET ŽE uSTvARjAMO

Prišla je jesen in z 
njo tudi hladnejši dnevi. 
To je torej čas, ko radi 
ustvarjamo in se pri-
pravljamo na praznike, 
ki so pred nami. Tudi v 
naši skupini že pridno 
delamo in razmišljamo, 
kako bomo sebi in tudi 
drugim popestrili dolge 
zimske dni. V letošnjem 
letu smo pričeli delo še 
z drugo skupino otrok. 
To skupinico obiskuje-
jo mlajši otroci, stari od 
6 do 9 let. Starejši otroci 
imajo srečanja ob četrt-
kih od 16.30. do 18.30 
v drugem nadstropju 
Hiše sonca. Mlajši otro-
ci pa se srečujejo v 
Domu Marije in Marte 

ob ponedeljkih od 16. 
do 17. ure. V to skupi-
nico vabimo tudi oskr-
bovance Doma, da se 
nam pridružijo in da ob 
ustvarjanju in v prije-
tnem pogovoru skupaj 

preživim delček dneva. 
K sodelovanju vabimo 
tudi nove člane. Če vas 
mika, se nam pridruži-
te.

SKUPINA NAZARET

mi trenutki. Trenutki, 
ki jih brez sozakonca 
– partnerja ne bi do-
živeli. Obljubo smo si 
dali za biti v dobrem 
in v slabem. Objem ob 
veselju, rama za solzo 
ob žalosti.  Ob jubileju 
je zanimivo nazdraviti 
s pari, ki si jih srečal 
pred petimi, desetimi 
… leti. Ne glede na dol-
žino tako imenovanega 
zakonskega jarma nas 
druži skupna beseda. 
Beseda DA. Zavezali 
smo se nositi skupni 

križ skozi naše življenje. 
Križ, ob katerem duhovno 
rastemo in se razvijamo. 
Križ, ki nam podarja iz-
kušnje, uspehe, spomine. 
Križ, ki nam odpira poti 
za nove podvige in nove 
načrte.  Hodiva. Skozi cer-
kev, skozi življenje. V roki 
cvet, na roki prstan, solza 
v očeh. Solza radosti, da 
nama je ob pomoči Boga 
dano iti skozi življenje 
skupaj. Nama, vama, nji-
ma. Z roko v roki. 

 Hodiva!

Mojca



10

Farni list

SvETNIk MESEcA  — SvETA jEDRT (GERTRuDA)

Katoliška cerkev 
pozna več svetnic z 
imenom Jedrt oziroma 
Jera, Jerica. Največja 
med njimi je gotovo sv. 
Jedrt oziroma po nem-
ško Gertruda, ki ji je 
cerkveno izročilo nade-
lo ime Velika. Nedavno 
je o njej in njeni veličini 
spregovoril tudi sveti 
oče Benedikt XVI. Rodi-
la se je leta 1256 v me-
stecu Eisleben v nem-
ški pokrajini Turingiji 
(to je tudi rojstno mesto 

Martina Luthra). Že kot 
deklica je šla v bližnji 
ženski benediktinski 
samostan v Helfti. Bila 
je zelo nadarjena, tako 
da se je večino časa 
posvečala študiju. Pr-
vih dvajset let njenega 
življenja v samostanu 
se ni zgodilo nič po-
sebnega. Potem pa je 
Jedrt doživela globoko 
spreobrnjenje. Jezus ji 
je podaril številne milo-
sti,  ki so jo vpeljale glo-
boko v skrivnost Božje 
ljubezni. V enem izmed 
svojih videnj je celo 
tako kot apostol Janez 
počivala na Jezusovih 
prsih in poslušala bitje 
njegovega srca. Odtlej 
se Jedrt ni več zanima-
la za posvetno učenost, 
ampak je začela pre-
birati duhovne spise, 
prevajati Biblijo, kmalu 
pa je začela pisati tudi 
svoja dela, ki spadajo v 
sam vrh srednjeveške 
mistične književnosti. 
Je tudi začetnica čašče-
nja Jezusovega Srca, ki 
izhaja iz njenih lastnih 
izkušenj. Jezusovo Srce 
je zanjo simbol Bož-
je ljubezni, ki se daje 
vsakemu posebej in 
je bistvo vsega stvar-
stva. Vpliv sv. Jedrti 
na poznejše katolištvo 

je ogromen. V 16. sto-
letju je bila v Nemčiji 
eno od pomembnih 
oporišč katolištva proti 
protestantizmu. Tedaj 
so tudi začeli preva-
jati njene spise, zlasti 
pomembni so prevodi 
v španščino, ki so se 
potem razširili tudi po 
celotni latinski Ameri-
ki. V 20. stoletju so bili 
njeni spisi prevedeni 
v vse večje evropske 
jezike. V slovenščino 
žal še ne. Čeprav Jedrt 
ni bila nikoli uradno ka-
nonizirana, je leta 1677 
papež Klemen XII. na 
16. november uvedel 
praznovanje njenega 
godu, ki je obvezen za 
vso Cerkev. Na slikah 
je navadno prikazana z 
Jezuščkom, ki počiva v 
njenem srcu.

nova župnijska 
knjiga 

Pod oBoki 
svetega nikolaJa

bo odslej na voljo 
vsako nedeljo po 

obeh mašah. 

Priporočen 
prispevek zanjo 

je 38 evrov. 
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POTEPANjE PO SEvERNI AMERIkI – 

Med mogočnimi vodami in prostranstvi žitnih polj (1. del) 

Že kmalu po no-
vem letu smo dobili od 
sorodnikov iz Amerike, 
ki živijo v Minnesoti, 
povabilo, da jih tudi mi 
obiščemo, saj nas oni 
redno obiskujejo že 
vsaj trideset let. V deže-
lo na meji s Kanado, ki 
slovi po več kot 10.000 
jezerih, so namreč že 
pred 1. svetovno vojno 
odšli naši predniki po 
očetovi strani. Kar ne-
kaj časa sem preždela 
pred »google map-ami« 
in kombinirala različne 
možnosti, ki bi mi omo-
gočile čim bolj pristno 
doživetje te ogromne 
dežele. Kolebala sem 
med dvema varianta-
ma: prva bi me vodila 
po revnejšem jugu 
severne Amerike – 
privlačna je bila pred-
vsem misel na srečanje 
s koreninami bluesa 
– druga pa bi me po-
peljala čez kar nekaj 
narodnih parkov. Na 
poti od enega do dru-
gega parka bi se usta-
vila na pomembnejših 
prizoriščih iz zgodovi-
ne severnoameriških 
Indijancev, do katerih 
čutim simpatije že kar 
dolgo časa. Zmagala 

je slednja. S sestrično 
sva se tako odločili, 
da se na »road trip« po 
Ameriki odpraviva po 
bolj odmaknjenih in za 
večino turistov ne naj-
bolj zanimivih točkah. 
Pot naju je tako peljala 
od Minnesote, preko 
South Dakote, Wyo-
minga, Utaha, Nevade 
do Kalifornije, kjer sva 
zadnje štiri dni preži-
veli v San Franciscu. 
Pred tem sem s starši 
dvanajst dni preživela 
v Minnesoti, ki je veči-
na Evropejcev sicer ne 
pozna, a name je nare-
dila izreden vtis. To je 
čista, varna, prijazna 
in strpna dežela, kjer 
ti ljudje tudi v glavnem 

mestu države, Minnea-
polisu, z veseljem pri-
skočijo na pomoč in si 
za to vzamejo tudi do-
volj časa. Predvsem so 
me presenetili vozniki 
mestnih avtobusov. Še 
bolj kot glavno mesto, 
ki je zelo zeleno in ni 
dosti večje od Ljublja-
ne, pa me je navdušil 
sever države, ki meji 
na Kanado. Nešteta je-
zera, tišina, lesene hi-
ške, z zvezdami posuto 
temno nebo, oglašanje 
številnih živali, 1001 za-
bava na vodi, ribarje-
nje, vožnja s kajakom, 
obisk rezervata črnih 
medvedov in še veliko 
očarljivih vtisov. 

(Se nadaljuje.)
Saša Musec
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kOLEDAR

NOvEMBER

2010

1. november – vsi 
sveti; sv. maša ob 8. in 
10. ter 14. uri, nato moli-
tev za rajne na pokopa-
lišču. Ob 18. uri molitev 
rožnega venca za rajne 
v župnijski cerkvi.

2. november – spomin 
vernih rajnih.

5. november – obisk 
bolnikov na domu; po 
sv. maši molitvena sku-
pina, pevske vaje za 
MePZ v veliki učilnici.

6. november – od 16.–
18. ure češčenje najsve-
tejšega in priložnost za 
sv. spoved.

7. november – 32. na-
vadna nedelJa – 
ZaHvalna; sv. maša 
ob 8. in 10. uri; ob 14. 
uri večernice, ob 20. 
uri srečanje članov I. 
zakonske skupine.

8. november – po sv. 
maši srečanje KARI-
TAS, ob 20. uri srečanje 
KATEHETOV.

9. november – srečanje 
birmanskih voditeljev.

12. november – po sv. 
maši molitvena sku-
pina; pevske vaje za 
MePZ v veliki učilnici.

13. november – od 16.–
18. ure češčenje Najsve-
tejšega in priložnost za 
sv. spoved.

14. november – 33. na-
vadna nedelJa; sv. 
maša ob 8. in 10. uri, ob 
14. uri večernice, ob 20. 
uri srečanje članov II. 
zakonske skupine.

15. november – sreča-
nje ŽPS.

16. november – sreča-
nje birmancev in star-
šev.

19. november – po 
maši molitvena sku-
pina; pevske vaje za 
MePZ v veliki učilnici.

20. november – celo-
dnevno čeŠčenJe; 
zaključna maša in lita-
nije ob 18. uri, sodeluje 
MePZ.

21. november – nede-
lJa kristusa kra-
lJa; sv. maša ob 8. in 
10. uri, ob 14. uri večer-
nice; ob 20. uri srečanje 
članov III. zakonske 
skupine. Popoldne 
dekaniJsko sreča-
nJe članov ŽPs.

22. november – pripra-
va na sv. krst.

23. november – sreča-
nje birmancev in star-
šev.

26. november – po 
maši molitvena sku-
pina, pevske vaje za 
MePZ v veliki učilnici.

27. november – od 16.–
18. ure češčenje Najsve-
tejšega in priložnost za 
sv. spoved.

28. november – 1. ad-
ventna nedelJa – 
krstna, sv. maša ob 
8. in 10. uri – pri obeh 
mašah bo blagoslov 
adventnih venčkov, ob 
14. uri večernice, ob 20. 
uri srečanje članov  IV. 
zakonske skupine.

Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik


