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ÖÖ MOLITVENI NOVEMBER

ÖÖ SKAVTI

ÖÖ OBLETNICE

ÖÖ POgOVOR z NAdšKOfOM

V TEJ šTEVILKI:

Letnik 31, št. 11
NOVEMBER 2011

ČepravÖ predÖ me-
secemÖnovembromÖpo-
maknemoÖuroÖnazaj,ÖjeÖ
vseenoÖdanÖmrakobenÖ
inÖkratekÖterÖvečeriÖdol-
giÖprimerniÖzaÖnotranjoÖ
zbranostÖ inÖ povezova-
njeÖvÖdružiniÖobÖpogo-
voruÖinÖmolitvi.

VÖmesecuÖnovem-
bru,Ö natančnejeÖ 21.Ö
novembra,Ö jeÖ vÖ našiÖ
župnijiÖ tudiÖ celodnev-
noÖ čaščenje,Ö koÖ seÖ
župnijaÖ zbiraÖ vesÖ danÖ
predÖ Najsvetejšim.Ö Le-
tosÖ boÖ sklepÖ čaščenjaÖ
vodilÖ upokojeniÖ nad-
škofÖ AlojzÖ Uran.Ö LepoÖ
vabljeniÖkÖčaščenju,ÖdaÖ
bomoÖ takoÖ poglobiliÖ
osebniÖ inÖ Ö prijateljskiÖ
odnosÖ zÖ JezusomÖ Kri-

NOVEMBER – MESEC ZA 
NOTRANJO ZBRANOST

stusom,Ö kiÖ jeÖ trajnoÖ
medÖnamiÖpodÖpodoboÖ
kruhaÖvÖtabernaklju.Ö

TaÖ časÖ tudiÖ večÖ
mislimoÖ inÖ molimoÖ zaÖ
rajne,Ö sÖ katerimiÖ smoÖ
živeliÖskupajÖinÖsoÖpredÖ
namiÖ odšliÖ kÖ BoguÖ terÖ
nasÖ čakajo,Ö daÖ seÖ spetÖ
srečamoÖ inÖ bomoÖ vÖ
polnostiÖ medsebojnihÖ
odnosovÖ zÖ njimiÖ inÖ zÖ
Bogom.Ö ČimÖ starejšiÖ
sem,Ö boljÖ pogostoÖ mi-
slimÖnaÖ ljudi,ÖneÖsamoÖ
naÖ družinskeÖ člane,Ö
pačÖpaÖ tudiÖnaÖsosedeÖ
inÖ znance,Ö sÖ katerimiÖ
smoÖ skupajÖ preživljaliÖ
čas,Ö kiÖ gaÖ namÖ jeÖ na-
klonilÖBog.ÖMedÖsosediÖ
jeÖ biloÖ marsikaj,Ö karÖ
nasÖjeÖrazdvajalo,ÖtodaÖ
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sedaj,ÖkoÖsmoÖločeniÖsÖ
pragomÖ večnosti,Ö namÖ
taÖ nasprotjaÖ postajajoÖ
vÖlučiÖvečnostiÖdrobneÖ
nepomembneÖ malen-
kosti,Ö čepravÖ seÖ namÖ
jeÖ takratÖ zdeloÖ kotÖ ne-
premagljivaÖovira.ÖTudiÖ
toÖspoznanjeÖjeÖmilost,Ö
zatoÖseÖpogostoÖspomi-
njamÖsosedovÖodÖotro-
štvaÖ doÖ današnjihÖ dniÖ
inÖzanjeÖmolim.

KotÖ duhovnikÖ
semÖvÖštiridesetihÖletihÖ
pospremilÖ vÖ večnostÖ
žeÖ okrogÖ 1.200Ö ljudi,Ö
katerimÖsemÖbilÖduhov-
niÖ pastirÖ inÖ tudiÖ zanjeÖ
molim.ÖNekateriÖsoÖbiliÖ
boljÖodprtiÖBogu,Öneka-
teriÖmanj,ÖtoÖveÖleÖBog,Ö
zatoÖ toÖ sodboÖ prepu-
stimoÖ Njemu,Ö kiÖ namÖ
vidiÖvÖsrce.ÖTudiÖdevetÖ
mojihÖsošolcev,ÖkiÖsmoÖ

peliÖ novoÖ mašoÖ 1972Ö
jeÖ žeÖ vÖ večnosti.Ö VseÖ
toÖ miÖ govori,Ö daÖ bomÖ
tudiÖ samÖ kmaluÖ medÖ
njimi,Ö zatoÖ miÖ jeÖ Jezu-
sovaÖ beseda:Ö BODITEÖ
VEDNOÖ PRIPRAVLJE-
NI,Ö velikaÖ spodbuda,Ö
daÖ preživljamÖ svojeÖ
življenjeÖ tudiÖ zÖ mislijoÖ
naÖ JezusoveÖ besede,Ö
kiÖ meÖ učijoÖ živetiÖ tudiÖ
današnjiÖčas.Ö

Ö Ö Ö Ö ÖStariÖduhovniÖ
vzgojiteljiÖ soÖ pogostoÖ
poudarjali:Ö SPOMI-
NJAJÖ SEÖ SMRTIÖ INÖ
VEKOMAJÖ NEÖ BOŠÖ
GREŠIL.

Ö Ö Ö Ö ÖTudiÖ JezusÖ jeÖ
močnoÖživelÖ toÖdimen-
zijoÖ življenja,Ö zatoÖ jeÖ
rekel,Ö »vÖ JeruzalemÖ
gremoÖ tamÖboÖSinÖčlo-
vekovÖizdanÖvÖrokeÖve-
likimÖ duhovnikomÖ inÖ

pismoukom,ÖkiÖgaÖbodoÖ
umorili,ÖtodaÖtretjiÖdanÖ
boÖvstal«.ÖNajbržÖseÖna-
šemuÖsrcuÖtoÖupira,ÖkotÖ
seÖ jeÖ upiraloÖ apostoluÖ
Petru,Ö toÖ paÖ zato,Ö kerÖ
mislimoÖpoÖčloveškoÖinÖ
neÖpoÖBožje.Ö

ÖÖÖÖÖNajÖnamÖvÖme-
secuÖ novembruÖ BogÖ
pomaga,ÖdaÖseÖboÖnašeÖ
mišljenje,ÖgovorjenjeÖinÖ
delovanjeÖboljÖskladaloÖ
zÖ BožjimÖ –Ö JezusovimÖ
načrtom.Ö TakoÖ bomoÖ
mogliÖ žeÖ sedajÖ živetiÖ
velikonočnoÖ skrivnostÖ
–ÖprehodÖ izÖsmrtiÖvÖži-
vljenje,Ö izÖ temeÖ vÖ lučÖ
inÖ časnegaÖ življenjaÖ vÖ
večno.

Z vami na tej poti 
spreobrnjenja –

župnik Janez.

»Z GLAVO V NARAVO«

VÖ soboto,Ö 15.Ö ok-
tobraÖ 2011Ö seÖ jeÖ začelÖ
žeÖ 14.Ö dnevno-nočniÖ
orientacijskiÖ izzivÖ JA-
KEC,Ö kiÖ jeÖ potekalÖ vseÖ
doÖnedeljeÖ16.ÖoktobraÖ
2011.Ö IzzivÖ jeÖ potekalÖ
naÖ območjuÖ logaškeÖ
občine,ÖudeležiloÖpaÖseÖ
gaÖjeÖokoliÖ700ÖskavtinjÖ

inÖ skavtov,Ö starihÖ odÖ
11Ö letÖ naprejÖ izÖ celeÖ
Slovenije.Ö UdeleženciÖ
soÖ naÖ orientacijskemÖ
tekmovanjuÖ tekmovaliÖ
vÖštirihÖkategorijah;Ö IVÖ
(11–15Ö let),Ö PPÖ (15–21Ö
let),Ö JAKECÖ (odÖ 15Ö letÖ
naprej)Ö inÖ JAKEC2Ö (odÖ
15Ö letÖ naprej-Ö najtežjaÖ

kategorija).

ČezÖcelotnoÖsobo-
toÖsoÖpotekaleÖdelavni-
ce,Ö kiÖ soÖ skavtomÖ pu-
ščaleÖ igrivosti,Ö velikoÖ
globokegaÖrazmišljanjaÖ
inÖspoznavanjaÖSvetegaÖ
pisma.Ö PredenÖ seÖ jeÖ
vsakaÖ ekipa,Ö kiÖ jeÖ šte-
laÖ petÖ članov,Ö podalaÖ
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naÖ pot,Ö jeÖ moralÖ vsakÖ
članÖ ekipeÖ prispevatiÖ
nekajÖ svojegaÖ znanjaÖ
priÖ reševanjuÖ testovÖ
oÖ orientaciji.Ö NatoÖ jeÖ
vsakaÖ ekipaÖ dobilaÖ
svojÖ zemljevidÖ inÖ šeÖ
praktičnoÖ preizkusilaÖ
svojeÖ znanjeÖ sÖ pomo-
čjoÖkompasa.ÖSkavtinjeÖ
inÖ skavtiÖ soÖ odšliÖ naÖ
potÖ zÖnamenom,ÖdaÖbiÖ
poiskaliÖ živeÖ inÖ mrtveÖ
točke.ÖNaÖpotiÖsoÖudele-
ženceÖ čakaleÖ mrtveÖ inÖ
živeÖ točke,Ö naÖ katerihÖ
soÖ jihÖ čakaleÖ različneÖ
preizkušnje;Ö odÖ potiÖ
preživetja,Ö doÖ pajkoveÖ

mreže,Ö postavljanjaÖ
domin,Ö molžeÖ inÖ ho-
dulj.Ö VsakaÖ opravljenaÖ
nalogaÖjeÖekipiÖprineslaÖ
ustreznoÖšteviloÖtočk.

VÖ nedeljoÖ smoÖ
danÖ začeliÖ zÖ zajtrkom,Ö
natoÖ paÖ jeÖ sledilaÖ sve-
taÖ maša,Ö kiÖ joÖ jeÖ daro-
valÖ duhovnikÖ inÖ skavtÖ
SimonÖ Kvaternik.Ö PoÖ
skavtskiÖmašiÖ soÖ sledi-
leÖzahvale,ÖnatoÖpaÖraz-
glasitevÖ zmagovalcevÖ
inÖ podelitevÖ nagradÖ
najboljšimÖ ekipam.Ö
UdeleženciÖ soÖ domovÖ
odšliÖnasmejanihÖobra-
zovÖ inÖ lepihÖspominovÖ

naÖ šeÖ enÖ orientacijski,Ö
pustolovskiÖizziv.

GesloÖ letošnjegaÖ
izzivaÖ jeÖ biloÖ »ZÖ glavoÖ
vÖnaravo«.ÖEdenÖizmedÖ
skavtskihÖ zakonovÖ
pravi:Ö »SkavtÖ spoštu-
jeÖ naravoÖ inÖ vÖ njejÖ
vidiÖ božjeÖ delo.«Ö TakoÖ
smoÖsiÖ tudiÖmiÖinÖsiÖšeÖ
bomoÖ prizadevali,Ö daÖ
biÖ ohraniliÖ naravoÖ terÖ
vse,ÖkarÖvÖnjejÖprebiva,Ö
sajÖ joÖ jeÖBogÖustvarilÖzÖ
namenom,Ö daÖ biÖ seÖ vÖ
njejÖ počutiliÖ sprejete,Ö
ljubljeneÖterÖbiliÖsrečni.Ö

»Logaški organizatorji Jakca 2011 ter njihova pomoč iz drugih stegov.«
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ODMEV NA SREČANJE ZAKONCEV OKROGLIH OBLETNIC

VÖ nedeljo,Ö 16.Ö
oktobraÖ 2011Ö smoÖ tudiÖ
vÖ našiÖ dolenjelogaškiÖ
farniÖ skupnostiÖ doži-
veliÖ prijetnoÖ srečanjeÖ
posvečenoÖ obletniciÖ
porok.

IzmedÖ večÖ kotÖ
osemdesetimiÖvabljeni-
miÖsoÖseÖvabiluÖžupnijeÖ
odzvaliÖ številniÖ sÖ pet,Ö
deset,Öpetnajst,Ödvajset,Ö
petindvajset,Ö trideset,Ö
petintrideset,Ö štiride-
set,Ö petinštirideset,Ö paÖ
vseÖdoÖtistihÖsÖpetdese-
tletnimÖ»stažem«.ÖŠtirjeÖ
pariÖ sÖ petinpetdesetle-
tnoÖ obljuboÖ zvestobeÖ
drugÖ drugemuÖ medÖ
katerimiÖ soÖ MoljkÖ Ma-
tildaÖ inÖ Štefan,Ö KorenčÖ
AnicaÖ inÖ Karel,Ö JerinaÖ
LučkaÖ inÖ JožeÖ soÖ pre-
jeliÖ posebniÖ blagoslovÖ
izÖ rokÖnašegaÖdušnegaÖ
pastirjaÖ gospodaÖ Jane-
zaÖ Kompareta.Ö VeseloÖ
jeÖbiloÖ tudiÖnaÖdružab-
nemÖ srečanjuÖ poÖ svetiÖ
mašiÖvÖdvoraniÖnovegaÖ
MedgeneracijskegaÖ
domaÖ inÖ župnikÖ JanezÖ
tudiÖ tokratÖ niÖ pozabilÖ
harmonike.

SlovesenÖ jeÖ bilÖ
vesÖ taÖ obred.Ö VsajÖ
vsemÖ slavljencemÖ inÖ
nekaterimÖ družinamÖ zÖ

otroki,ÖšeÖposebejÖjeÖbilÖ
toÖ lep,Ö dragocenÖ spo-
minÖinÖopominÖnaÖvse,Ö
karÖvsakiÖzakonskiÖsku-
pnostiÖprinašaÖobljuba,Ö
danaÖ predÖ oltarjemÖ
duhovnikomÖ inÖ Bo-
gom.Ö MarsikdoÖ jeÖ samÖ
zaseÖ razmišljalÖ tudiÖ oÖ
potrebnemÖ potrpežlji-
vemÖsprejemanjuÖdrugÖ
drugegaÖ zÖ vsemiÖ zna-
čajskimiÖ posebnostmiÖ
inÖoÖpotrebniÖstrpnost-
miÖ vÖ družini,Ö doÖ vsehÖ
okoliÖsebeÖinÖzaupanjuÖ
vÖBoga,ÖkiÖnasÖvodiÖnaÖ
tejÖpoti.

DanesÖ seÖ mnogiÖ
šeÖposebnoÖmladimÖobÖ
takemÖ slavjuÖ vsiljujeÖ
misel,Ö najÖ biÖ dejanskoÖ
skleniliÖ zakonÖ aliÖ paÖ
rajeÖ živeliÖ partnerskoÖ
življenjeÖvÖboljÖaliÖmanjÖ
ohlapniÖzvezi.ÖTudiÖpriÖ
nasÖ taÖ »modernizem«Ö
osvajaÖmnogeÖsredine,Ö
šeÖ posebnoÖ tiste,Ö kiÖ
živijoÖ vÖ razslojenihÖ paÖ
gmotnoÖmočnejšihÖsre-
dinah.

PropadÖ vrednotÖ
greÖ takoÖ daleč,Ö daÖ vÖ
posameznihÖ okoljihÖ
žeÖ narekujejoÖ podce-
njujočÖ odnosÖ doÖ tistihÖ
članovÖnašeÖdružbe,ÖkiÖ
ostajajoÖzvestiÖ»starim«Ö

vrednotam,Ö naÖ katerihÖ
šeÖ sloniÖ našaÖ družinaÖ
inÖdružba.

PaÖ vendarÖ jeÖ tre-
baÖ rečiÖ (povzemamÖ
besedeÖ KarlaÖ JosephaÖ
Ratzingerja,Ö Vera in 
življenje v našem 
času,Ö LjubljanaÖ 2003,Ö
str.Ö 324–325),Ö daÖ do-
stojanstvuÖ človeškegaÖ
življenjaÖ ustrezaÖ samoÖ
resničnoÖtrdenÖprostorÖ
zvestobe,Ö neÖ leÖ zÖ ozi-
romÖ naÖ medsebojnoÖ
odgovornostÖ partner-
jev,Ö temvečÖ tudiÖ gledeÖ
odgovornostiÖ doÖ pri-
hodnostiÖdoÖotrok,ÖkiÖizÖ
zvezeÖ izhajajo.Ö VÖ temÖ
smisluÖ zakonÖ nikoliÖ
niÖ leÖ zasebnaÖ zadeva,Ö
temvečÖimaÖjaven,Ösoci-
alniÖznačaj.

DrugiÖ vidik,Ö kiÖ gaÖ
moramoÖupoštevati,ÖpaÖ
jeÖ naslednji:Ö kjerÖ koliÖ
seÖ dvaÖ človekaÖ dastaÖ
drugÖ drugemuÖ inÖ sku-
pajÖ podaritaÖ življenjeÖ
otrokom,Ö greÖ tudiÖ zaÖ
stikÖ sÖ svetim,Ö zÖ miste-
rijemÖ človeškosti,Ö kiÖ
pačÖpresegaÖ goliÖokvirÖ
razpolaganjaÖ posame-
znikaÖsÖsamimÖseboj.

ZatoÖ jeÖ sožitjeÖ
medÖ moškimÖ inÖ žen-
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skoÖ vključenoÖ tudiÖ vÖ
religioznost,Ö svetost,Ö
odgovornostÖ predÖ Bo-
gom,ÖšeÖzapišeÖJosephÖ
Ratzinger.

DružbaÖ jeÖ zaÖ vsa-
kegaÖ človekaÖ zeloÖ po-
membna.ÖVÖnjejÖseÖna-
učiÖ najpomembnejšihÖ
stvari,ÖkiÖgaÖspremljajoÖ
vseÖ življenje.Ö VÖ svo-
jihÖ družinahÖ moramoÖ
drugÖ drugemuÖ izkazo-
vatiÖspoštovanjeÖinÖlju-
bezenÖjeÖvÖdodatku Mi-
slim iz Svetega pisma 
za vsak dan, CeljeÖ1999,Ö
zapisalÖ MatejÖ Pavlič.Ö
TudiÖ takaÖ inÖ podobnaÖ
razmišljanjaÖ soÖ lahkoÖ
snovÖzaÖmorebitnoÖpo-
globljenoÖmolitev.

Pavel Mihevc

»IMELA SVA OBLETNICO«

NekajÖ dniÖ predÖ
svetoÖ mašoÖ najuÖ jeÖ sÖ
svojimÖ obiskomÖ prije-
tnoÖ presenetilÖ prijateljÖ
inÖtudiÖnašÖnekdanjiÖso-
sed.Ö AÖ bostaÖ prišlaÖ naÖ
svetoÖ mašoÖ vÖ nedeljo,Ö
obletnicoÖ imata?Ö KakoÖ
jeÖ vedel,Ö semÖ seÖ tihoÖ
vprašal?Ö SevedaÖ bovaÖ
prišla,Ö svaÖ obljubila.Ö
OtrociÖ najÖ napišejoÖ
prošnjeÖ inÖ zahvaleÖ
Bogu,Ö kiÖ jihÖ bodoÖ pre-
brali.ÖTudiÖvajini,ÖčeÖleÖ
utegnete.Ö

SvetaÖmašaÖjeÖbilaÖ
obuditevÖ spomina,Ö
cerkevÖ nabitoÖ polna,Ö
šeÖ posebejÖ velikoÖ jeÖ
biloÖ otrok,Ö kiÖ soÖ BoguÖ
prebraliÖ svojeÖ prošnjeÖ
inÖ zahvale.Ö TrijeÖ pariÖ

soÖpraznovaliÖ55.Öoble-
tnicoÖ poroke.Ö NjihovaÖ
obletnicaÖnamÖjeÖzgled,Ö
kakoÖ lahkoÖ zÖ vztrajno-
stjoÖ inÖ potrpljenjemÖ
vsakÖ odÖ nasÖ preneseÖ
viharjeÖ življenjaÖ terÖ
prehodiÖ potiÖ usode.Ö
VeraÖvÖbogaÖdajeÖÖveroÖ
vÖ življenjeÖ inÖ vÖ težkihÖ
trenutkihÖ naÖ usodnihÖ
razpotjihÖ namÖ jeÖ kaži-
pot.ÖTakratÖkoÖsiÖželimoÖ
upanja,ÖkiÖvÖdanašnjemÖ
načinuÖživljenjaÖprepo-
gostoÖ prehajaÖ vÖ obup.Ö
InÖnjihoveÖobletniceÖsoÖ
namÖ pokazaleÖ pokaza-
leÖ vseÖ to.Ö PokazaleÖ soÖ
nam,Ö kajÖ jeÖ potÖ inÖ kjeÖ
ljubezenÖ inÖ spoštova-
nje.

Peter in Egidija 
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SpoštovaniÖ gospodÖ
nadškof,Ö spoštovaniÖ go-
stjeÖ inÖ vsiÖ prisotni,Ö lepoÖ
pozdravljeni!

LaniÖ jeÖ dolnjeloga-
škaÖ župnijaÖ praznovalaÖ
svojoÖstoletnico,ÖletosÖkoÖ
praznujemoÖ 20-letnicoÖ
samostojneÖ Slovenije,Ö
enakÖ jubilejÖ obhajataÖ
MiklavževÖvrtecÖterÖDomÖ
MarijeÖinÖMarte.

TemÖ slovesnostimÖ
seÖ danesÖ pridružujeÖ šeÖ
blagoslovÖ medgeneracij-
skegaÖdomaÖnaÖGriču.

KoÖ govorimoÖ oÖ Ma-
rijiÖ inÖ MartiÖ seÖ spomni-
mo,Ö daÖ jeÖ evangelistÖ obÖ
njijuÖomenjalÖ tudiÖLazar-
ja.Ö ZatoÖ smoÖ stavbo,Ö kiÖ
joÖ danesÖ blagoslavljamoÖ
poimenovaliÖpoÖnjem.

GotovoÖ niÖ naklju-
čje,Ö daÖ teÖ slovesnostiÖ
obhajamoÖ vÖ času,Ö kiÖ
jeÖ vÖ CerkviÖ naÖ sloven-
skemÖposvečenÖmedge-
neracijskiÖ solidarnostiÖ
inÖsocialniÖpravičnosti.

VsiÖtisti,ÖkiÖseÖvamÖ
20Ö letÖ mordaÖ neÖ slišiÖ
ravnoÖveliko,ÖvprašajteÖ
župnikaÖJaneza,Önjego-
vegaÖ brataÖ inÖ predho-
dnikaÖ Toneta,Ö vse,Ö kiÖ
soÖ vÖ obehÖ ustanovahÖ
delali,Ö mordaÖ kogaÖ odÖ
otrok,ÖkiÖsoÖodÖtuÖodšliÖ
vÖšolo,ÖaliÖkogaÖodÖsta-
rejših,ÖkiÖ tuÖpreživljajoÖ
jesenÖživljenja.ÖKajÖvseÖ
soÖ tuÖ doživeli,Ö kolikoÖ
izzivov,Ö kakorÖ sedajÖ
rečemoÖ težavamÖ inÖ
težavicam,Ö premagali,Ö
kolikoÖ dobregaÖ storiliÖ
inÖdoživeli?

NičÖ niÖ majhno,Ö karÖ
jeÖ narejenoÖ izÖ ljubezni!Ö
KakoÖpomembenÖjeÖdomÖ

oziromaÖ samostanÖ sv.Ö
LazarjaÖ zaÖ nekoÖ sredino,Ö
namÖgovoriÖtudiÖzgodovinaÖ
misijonskeÖdružbeÖ–Ölazari-
stov,ÖkiÖsteÖpoÖnjemÖdobiliÖ
svojeÖimeÖinÖkiÖjiÖpripadateÖ
tudiÖ Vi,Ö gospodÖ nadškof.Ö
PrepričanÖsem,ÖdaÖboÖtudiÖ
našÖdomÖzÖvelikimiÖčrkamiÖ
zapisanÖ neÖ leÖ vÖ župnijskoÖ
kroniko,Ö ampakÖ tudiÖ vÖ lo-
gaškiÖvsakdan.

GospodÖ nadškof,Ö
hvalaÖ vam,Ö daÖ steÖ danesÖ
zÖnami,ÖveselimoÖseÖVašihÖ
spodbudnihÖbesedÖ inÖmo-
litev,ÖkiÖbodoÖvsakemuÖodÖ
nasÖ pomagaleÖ priÖ rastiÖ vÖ
veri.

DobrodošliÖ medÖ
nami!

Marjan Verč

NAGOVOR NADŠKOFU ANTONU STRESU

ŽE ZELO DALEČ Z NOVO EVANGELIZACIJO 
Po svečani maši in blagoslovitvi Lazarjevega doma 
je 18. septembra z ljubljanskim nadškofom in metro-
politom ter predsednikom Slovenske škofovske kon-
ference dr. Antonom Stresom stekel krajši pogovor

Spoštovani gospod nadškof, po starem smo imeli 
navado reči, da bo ta in ta duhovnik bral mašo; 
pri vaši daritvi današnje slovesne maše pa smo 
opazili, da ste z bogoslužnimi besedili nagovar-
jali zbrano številno občestvo nekako mimo ma-
šnih bukev – na pamet. Namenoma?
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PravÖsteÖugotovili.Ö
MnogaÖbogoslužnaÖbe-
sedila,Ö pač,Ö poÖ tolikihÖ
letihÖpastoralnegaÖdela,Ö
semÖnekakoÖosvojil,ÖdaÖ
jihÖznamÖžeÖkarÖnaÖpa-
met.ÖInÖmoramÖkarÖpri-
znati,ÖdaÖseÖmimoÖknji-
geÖpočutimÖmnogoÖboljÖ
sproščeno.Ö Namreč,Ö
hočeš-nočeš,ÖseÖknjiga,Ö
čeÖjeÖčlovekÖprevečÖod-
visenÖodÖbranja,Övsilju-
jeÖ vÖ neposrednostÖ be-
sede,ÖkiÖseÖnajÖdotakneÖ
karÖ najboljÖ neposre-
dnoÖvernegaÖobčestva.Ö
Glejte,Ö hvalospevÖ jeÖ
trenutekÖposvečenosti;Ö
taÖ naravnostÖ kličeÖ poÖ
najtesnejšiÖ povezano-
stiÖ medÖ mašnikomÖ inÖ
vernimÖ ljudstvom.Ö Ja,Ö
neposrednostÖjeÖname-
nomaÖ izbrana,Ö daÖ greÖ
besedaÖ prepričljivejeÖ
izÖsrca.

Ob Vašem 
imenovanju 

za ljubljanskega nad-
škofa in slovenskega 
metropolita je velja-
lo prepričanje, da je 
Sveti sedež odbral za-
nesljivo dobrega kr-
marja. A mnogokdo je 
pomislil, da bo poslej 
v javnem življenju 
kar primanjkovalo 
klenih misli, ki ste jih 
umeli umeščati v naš 

družbeni prostor, še 
posebej prek medijev. 
Je bila »zaskrblje-
nost« odveč?

Ö (HudomušenÖ
nasmeh)Ö Veste,Ö jeÖ žeÖ
res,ÖdaÖseÖmojÖglasÖzdajÖ
drugačeÖ sliši.Ö ResÖ jeÖ
tudi,ÖdaÖseÖkodÖnadškofÖ
neÖ moremÖ pojavljatiÖ
vsepovsod.Ö TakoÖ kotÖ
prej,Ö denimo,Ö koÖ semÖ
bilÖ češčeÖ sogovornikÖ
obÖ različnihÖ radijskihÖ
aliÖ televizijskihÖ omiz-
jih.ÖToÖpačÖzdajÖneÖgre.Ö
JeÖ paÖ trebaÖ reči,Ö daÖ
besedaÖ učinkujeÖ naÖ
svojÖnačin,ÖčeÖjoÖizrečeÖ
ToneÖ Stres,Ö drugačeÖ
pa,Ö inÖ seveda,Öodmev-
nejše,Ö čeÖ joÖ vÖ javnostÖ
pošljeÖ nadškof.Ö GreÖ
zaÖučinekÖnaÖrazličnihÖ
ravneh,Ö kiÖ jihÖ jeÖ trebaÖ
razumnoÖ ohranjati.Ö
InÖ vendarÖ meÖ včasihÖ
mika,Ö daÖ biÖ nastopilÖ
zoperÖ nizkostÖ aliÖ niče-
vostÖ nekaterihÖ izjavÖ vÖ
javnosti.ÖPaÖanonimnoÖ
tegaÖ neÖ želimÖ početi,Ö
položajÖpaÖmiÖnarekujeÖ
primerneÖzadržke.ÖÖ

Kaj si lahko 
dandanes 

Cerkev obeta od nove 
evangelizacije? So 
očitki o rekatolizaciji 
Slovenije upravičeni?

Ö Ah,Ö kakšnaÖ re-
katolizacijaÖneki!ÖNovaÖ
evangelizacijaÖ želiÖ bitiÖ
odgovorÖnaÖsekulariza-
cijo,Ö kiÖ niÖ leÖ slovenskiÖ
pačÖpaÖevropskiÖpojavÖ
sploh.Ö Sekularizacija,Ö
kiÖ temeljiÖnaÖnapačnihÖ
predpostavkahÖ razsve-
tljenstva,ÖrazširjaÖmisel,Ö
daÖ javnostÖneÖsmeÖbitiÖ
religioznoÖ obarvana;Ö
veraÖnajÖnimaÖzunanjeÖ
podpore.Ö ČlovekÖpaÖ jeÖ
bitje,ÖkiÖneÖmoreÖmimoÖ
podpore,Ö daÖ ohraniÖ inÖ
poglobiÖ vernost.Ö PravÖ
vÖveriÖjeÖčlovekÖdruga-
čenÖodÖtistih,ÖkiÖsoÖveriÖ
odmaknjeni.Ö ZnenadaÖ
sekulariziraniÖsvetÖpre-
poznavaÖ vernegaÖ kotÖ
plavajočegaÖprotiÖtoku.Ö
ObstanejoÖtedajÖtisti,ÖkiÖ
znajoÖplavatiÖinÖzmore-
joÖnaporÖplavanjaÖprotiÖ
tokuÖ sekularizacije;Ö
takiÖmorajoÖbitiÖmočniÖ
vÖ osebniÖ prepričano-
sti.ÖInÖzaÖtoÖgreÖpriÖnoviÖ
evangelizaciji.Ö ZatoÖ
moraÖkristjan-katoličanÖ
krepitiÖ notranjoÖ goto-
vostÖ vÖ veri,Ö doživetiÖ
moraÖ ponosÖ vÖ veri.Ö
PojavÖ sekularizacijeÖ jeÖ
silnoÖzaresen.ÖOčitkiÖoÖ
rekatolizacijiÖSlovenije,Ö
neÖleÖdaÖnisoÖupraviče-
ni,ÖsoÖtudiÖzlonamerni.
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V parlamentar-
ni proceduri 

je ta čas novela zako-
na o verski svobodi. 
Kaj je za  Cerkev v no-
veli najbolj moteče?

Ö NovelaÖ kotÖ
taka.ÖVeljavniÖzakonÖ jeÖ
vÖreduÖtudiÖpoÖmnenjuÖ
UstavnegaÖ sodišča,Ö
kiÖ jeÖ poÖ svojiÖ presojiÖ
zahtevaloÖ leÖ dveÖ manjÖ
pomembniÖ korekturi.Ö
TakoÖjeÖodločbaÖUstav-
negaÖ sodiščaÖ zaprlaÖ
ustaÖ vsemÖ kritikomÖ
zakona.Ö IdeologiÖ paÖ
želijoÖ zakonÖ spreme-
niti,Ö čepravÖ zaÖ toÖ niÖ
nikakršnegaÖ ustav-
nopravnegaÖ razloga.Ö
Torej,Ö obstajajoÖ zgoljÖ
ideološkeÖ namere,Ö kiÖ
izhajajoÖ izÖ ideologijeÖ
strankÖ naÖ oblasti,Ö karÖ
jeÖ zaÖ pravnoÖ inÖ laičnoÖ
državoÖ nedopustno,Ö
sajÖmoraÖbitiÖdržavaÖneÖ
samoÖ versko,Ö ampakÖ
tudiÖ ideološkoÖ inÖ na-
zorskoÖ nevtralna.Ö TudiÖ
sovraštvoÖdoÖKatoliškeÖ
cerkve,ÖkiÖgaÖteÖstrankeÖ
neÖ skrivajo,Ö nizdru-
žljivoÖ zÖ nevtralnostjoÖ
države.Ö TudiÖ pravnaÖ
službaÖDržavnegaÖzbo-
raÖ jeÖnamrečÖpokazalaÖ
naÖštevilneÖpomanjklji-
vostiÖ vÖ noveliÖ zakona.Ö
NovelaÖ vÖ svojiÖ ideo-
loškostiÖ nasprotujeÖ
celoÖ mednarodnemuÖ

sporazumuÖ medÖ drža-
voÖ inÖSvetimÖsedežem.Ö
Cerkev,Ö šeÖposebejÖka-
toliška,Ö najÖ seÖ potisneÖ
naÖ skrajnoÖ družbenoÖ
obrobje.Ö TakoÖ jeÖ zÖ na-
kanamiÖ noveleÖ zakonaÖ
oÖverskiÖsvobodiÖ

Kako se da po-
jasniti Vaš 

znani paradoks, da 
je pri nas več ljudi, 
ki so blizu Cerkvi, 
kot tistih, ki poznajo 
Boga?

VÖ našemÖ sodob-
nemÖ okoljuÖ jeÖ speci-
fično,Ö daÖ jeÖ religioznaÖ
kulturaÖ nizka,Ö splohÖ
čeÖ upoštevamoÖ našeÖ
šolstvo,ÖkiÖneÖomogočaÖ
poukaÖ oÖ verahÖ (medÖ
evropskimiÖ državamiÖ
jeÖSlovenijaÖgledeÖvero-
ukaÖvÖšolahÖvÖdruščiniÖ
zÖ AlbanijoÖ inÖ Franci-
jo!).ÖTakoÖniÖčudno,ÖdaÖ
soÖ mnogiÖ ljudjeÖ šibkiÖ
vÖ veri,Ö daÖ vereÖ neÖ po-
znajoÖ dovolj.Ö ČeÖ paÖ
človekÖniÖvÖveriÖdovoljÖ
gotov,Ö hitrejeÖ zapadeÖ
vplivuÖ nasprotnegaÖ
mnenja.Ö JeÖ pačÖ tako,Ö
daÖ jeÖ neznanjeÖ gojiščeÖ
predsodkov.Ö PoÖ zve-
stobiÖ tradiciji,Ö ostajajoÖ
mnogiÖ CerkviÖ blizu,Ö
vsebinaÖ njihoveÖ pri-
padnostiÖ Cerkvi,Ö kiÖ biÖ
moralaÖ bitiÖ jasnoÖ ver-
skoÖ prepričanje,Ö paÖ jeÖ
pomanjkljiva.ÖInÖvidite,Ö

pravÖtuÖjeÖdeficit,ÖkiÖgaÖ
nameravamoÖpopravitiÖ
zÖ novoÖ evangelizacijo.Ö
PriÖčemerÖnajÖneÖbiÖte-
žiliÖ zaÖ kvantiteto,Ö pačÖ
paÖ zaÖ kvalitetoÖ notra-
njihÖspreobrnjenj.Ö

In Vaše sporo-
čilo našemu 

občestvu?

PredvsemÖ iskre-
neÖ čestitkeÖ zaÖ zglednoÖ
pomembenÖ medge-
neracijskiÖ dosežek,Ö
kiÖ gaÖ jeÖ zmoglaÖ živostÖ
župnije.Ö VašaÖ župnijaÖ
jeÖžeÖzeloÖdalečÖzÖnovoÖ
evangelizacijo.Ö OčitnoÖ
je,Ö daÖ jeÖ vašaÖ župni-
jaÖ skupnostÖ manjšihÖ
skupnosti,Ö kjerÖ jeÖ žu-
pnikÖ vodjaÖ vodijÖ posa-
meznihÖ skupnosti.Ö VÖ
skupinahÖ jeÖpravilomaÖ
večÖčvrstihÖodnosovÖvÖ
verskemÖ prepričanju.Ö
NovaÖ evangelizacija,Ö
kiÖ joÖživiÖvašaÖžupnija,Ö
boÖpravÖgotovoÖdrugimÖ
župnijamÖvÖdragocenoÖ
pomoč.Ö

Spoštovani dr. An-
ton Stres, hvala Vam za 
pogovor; pa da bi uspe-
šno in srečno krmarili 
našo škofijo in Cerkev 
na Slovenskem!

Marcel Štefančič
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S 15. SEJE ŽPS

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
seÖjeÖčlanomÖpredstavi-
laÖKatarinaÖStavanja,ÖkiÖ
boÖenoÖletoÖpredstavni-
caÖ skavtovÖ vÖ ŽPS.Ö Pri-
hajaÖ izÖ župnijeÖ GornjiÖ
Logatec,Ö vendarÖ radaÖ
sodelujeÖ zÖ našoÖ žu-
pnijo,ÖkiÖ jeÖnaklonjenaÖ
mladimÖ inÖ njihovemuÖ
delovanju.Ö

NaÖsejiÖseÖjeÖpred-
stavilÖtudiÖPeterÖMezeg,Ö
bogoslovec,Ö kiÖ študiraÖ
vÖ misijonskemÖ seme-
niščuÖ vÖ KøbenhavnuÖ
naÖDanskem.ÖOpisalÖ jeÖ
življenjeÖ vÖ semenišču,Ö
predstavilÖštudijÖinÖod-
govarjalÖ naÖ našaÖ vpra-
šanja.

UstanovilaÖ seÖ jeÖ
ekipaÖ dopisnikovÖ zaÖ
tednikÖ Družina.Ö OÖ do-
godkihÖ vÖ našiÖ župnijiÖ
bodoÖ poročaliÖ MetodaÖ
Gradišek,Ö JanÖ MihevcÖ
inÖMarcelÖŠtefančič.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ temoÖ
izÖ SmernicÖ zaÖ ŽPSÖ vÖ
pastoralnemÖ letuÖ so-
cialneÖ pravičnostiÖ zÖ
naslovomÖPravičnostÖvÖ
ljubezni.ÖKristjaniÖ smoÖ
poklicaniÖ kÖ pomočiÖ
ubogim,Ö ogroženim,Ö
zapostavljenim.Ö ObÖ
spoznanjuÖ teÖ poklica-
nostiÖ siÖ prizadevamoÖ

zaÖsocialnoÖpravičnost.Ö
AÖ najprejÖ moramoÖ ra-
zumetiÖpojemÖsocialneÖ
pravičnostiÖ inÖ poznatiÖ
ključnaÖ svetopisemskaÖ
načelaÖsocialneÖpravič-
nostiÖterÖseÖseznanitiÖzÖ
državnimiÖ socialnimiÖ
ukrepi,ÖkiÖpomagajoÖre-
ševatiÖ socialneÖ stiske.Ö
ČlaniÖ smoÖ razmišljaliÖ
inÖ seÖ pogovarjaliÖ obÖ
vprašanju,Ö kakoÖ razu-
memÖ pojemÖ socialnaÖ
pravičnost;Ö kajÖ miÖ taÖ
izrazÖpomeni?ÖÖ

RomanjeÖ članovÖ
ŽPSÖnaÖzasavskoÖsvetoÖ
goro,ÖnačrtovanoÖzaÖ9.Ö
oktoberÖ2011,ÖjeÖbiloÖza-
radiÖžupnikoveÖbolezniÖ
prestavljeno.Ö NovÖ da-
tumÖšeÖniÖdoločen.

OdÖ mladihÖ pri-
hajaÖ velikoÖ pobudÖ zaÖ
tedenskaÖ srečevanja:Ö
mladinskiÖ verouk,Ö tai-
zejskaÖmolitev,Ödružab-
naÖsrečanja.ÖG.Ö župnikÖ
jeÖtehÖpobudÖzeloÖveselÖ
inÖsiÖboÖzaÖmladeÖvzelÖ
čas.ÖŠtudentskiÖveroukÖ
boÖ obÖ četrtkihÖ obÖ 19.Ö
uri.ÖVabljeni!Ö

ŽupnijaÖDolnjiÖLo-
gatecÖ imaÖ polegÖ svojeÖ
internetneÖ straniÖ tudiÖ
svojÖprofilÖnaÖ faceboo-
ku,ÖkjerÖlahkoÖprebere-
teÖoÖvsem,ÖkarÖseÖdoga-
jaÖvÖnašiÖžupniji.

Petra Rok

PROŠNJA ZA 
SKUPNO MOLITEV

NemalokratÖ seÖ
namÖvÖmolitevÖpriporočiÖ
kakÖznanecÖaliÖpaÖseÖmiÖ
priporočimoÖ komu.Ö InÖ
toÖjeÖdobro,ÖkajtiÖtakoÖjeÖ
molitevÖmočnejša.

ZatoÖ smoÖ seÖ članiÖ
Karitas-a,Ö ŽPS-jaÖ inÖ g.Ö
župnikÖ dogovorili,Ö daÖ
lahkoÖvsak,ÖkdorÖtoÖželi,Ö
svojoÖ prošnjoÖ zaÖ moli-
tevÖ napišeÖ naÖ papirÖ inÖ
joÖ potisneÖ vÖ skrinjicoÖ
priÖ verskemÖ tisku.Ö ZaÖ
toÖ prošnjoÖ boÖ potemÖ
vseÖobčestvoÖmoliloÖpriÖ
sv.Ö maši.Ö KerÖ navadnoÖ
nimamoÖ radi,Ö daÖ biÖ biliÖ
priÖ takšnihÖ rečehÖ ime-
novani,Ö jeÖ razumljivo,Ö
daÖjeÖprošnjaÖzaÖmolitevÖ
lahkoÖ nepodpisana.Ö NiÖ
pomembno,Ö daÖ vemo,Ö
kdoÖ jeÖ tisti,Ö kiÖ prosi,Ö
temvečÖ jeÖ pomembnoÖ
to,Ö daÖ drugÖ zaÖ drugegaÖ
molimo.Ö BogÖ jeÖ tisti,Ö kiÖ
ve,ÖkdoÖgaÖprosi,ÖonÖpo-
znaÖ vseÖ našeÖ stiskeÖ inÖ
težave,ÖonÖboÖprekÖsveteÖ
mašeÖ uslišalÖ našeÖ moli-
tve.

ZatoÖ iskrenoÖ vabi-
moÖ vse,Ö kiÖ potrebujeteÖ
takšnoÖ pomočÖ priÖ moli-
tvi.Ö IzkoristiteÖ toÖ drago-
cenoÖ priložnost.Ö TakoÖ
bomoÖ drugÖ zaÖ drugegaÖ
moliliÖ inÖ biliÖ medÖ saboÖ
šeÖ tesnejeÖ povezaniÖ zÖ
BožjoÖ ljubeznijo,Ö kiÖ je,Ö
kakorÖ praviÖ SvetoÖ pi-
smo,Ö»vezÖpopolnosti«.
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IZ »ARHIVA«

OÖ maratonuÖ Fra-
njaÖ jeÖ biloÖ vÖ zadnjemÖ
časuÖ žeÖ velikoÖ napisa-
negaÖ inÖ povedanega.Ö
MalokdoÖ paÖ ve,Ö daÖ jeÖ
potÖ tegaÖ maratonaÖ izÖ
LogatcaÖpoÖidrijskihÖri-
dahÖ doÖ bolniceÖ FranjeÖ
inÖnazajÖčezÖKladje,ÖŽiriÖ
inÖ RovteÖ predÖ večÖ kotÖ
50ÖletiÖprekolesarilÖtudiÖ
takratniÖlogaškiÖžupnikÖ
JožeÖ PogorelcÖ sÖ skupi-
noÖ mladihÖ izÖ LogatcaÖ
(glejÖ fotografijo).Ö PaÖ toÖ
niÖ bilaÖ njihovaÖ zadnjaÖ
»tura«.ÖTudiÖvÖŠkocjan-
skeÖ jameÖsoÖseÖpodali.Ö
SpomnimoÖ se,Ö daÖ jeÖ
biloÖtoÖvÖtistihÖčasihÖpriÖ
silaÖ skromniÖ tehničniÖ
opremiÖ inÖ svojevrstniÖ
družbeniÖ klimi,Ö kiÖ jeÖ zÖ

budnimÖ očesomÖ spre-
mljalaÖ deloÖ mladegaÖ
duhovnikaÖ kotÖ duhov-
negaÖ inÖ športnorekre-
acijskegaÖvodnikaÖmla-
dih,Ö vsajÖ nenavadno.Ö
PaÖ vendarÖ jeÖ taÖ tudiÖ oÖ
FranjiÖ inÖ kolesarjenjuÖ
(rekreaciji)Ö mladimÖ
prviÖ spregovoril.Ö ToÖ
soÖ biliÖ časi,Ö koÖ jeÖ vesÖ
LogatecÖ premogelÖ ko-
majÖ nekajÖ starihÖ kolesÖ
inÖ časaÖ zaÖ »potepanje«Ö
(beri:Ö rekreacijo)Ö niÖ
biloÖpravÖveliko.

Ö IzÖ spominske-
gaÖ»arhiva«Öizbrskal

Pavle Mihevc

ROMANJE PO SVETI 
DEŽELI (3. DEL)

Sobota, 12. 3. 2011 – 10 
km hoje po mestu

JerihaÖjeÖnajstarejšeÖ
mesto,Ö večkratÖ poruše-
no.ÖVzeliÖsmoÖsiÖdvaÖdniÖ
časa.Ö KajÖ vseÖ biÖ seÖ daloÖ
napisatiÖ oÖ temÖ mestu.Ö
SrediÖ puščaveÖ najdešÖ
studenec,Ö limoneÖ poma-
ranče,Ö figovce,Ö boreÖ inÖ
topole.ÖSeveda,ÖdoÖvsakeÖ
rastlineÖ jeÖ speljanaÖ cev-
ka.ÖMestoÖjeÖrazpotegnje-
no,Ö zÖ manjšimiÖ hišami.ÖÖ
JeÖ izrazitoÖ muslimanskoÖ
inÖ umazano.Ö NaÖ večÖ
krajihÖ izkopavajoÖ stareÖ
zgradbe.Ö OazaÖ jeÖ zraslaÖ
obÖElizejevemÖstudencu.Ö
NaÖseverniÖstraniÖstaregaÖ
delaÖ mestaÖ jeÖ vzpetina.Ö
VÖ rjavoÖ rdečihÖ skalahÖ jeÖ
samostan,ÖkjerÖnajÖbiÖbilÖ
JezusÖ skušan.Ö Ö TuÖ nekjeÖ
seÖ jeÖ začeloÖ JezusovoÖ
javnoÖdelovanje.ÖIzraelciÖ
soÖ mestoÖ zavzeliÖ tako,Ö
daÖsoÖgaÖobšli,ÖpotemÖpaÖ
soÖ zatrobiliÖ naÖ rogove.Ö
JozueÖ jihÖ jeÖ vodil.Ö Sv.Ö
PismoÖpostavljaÖvÖtaÖkrajÖ
tudiÖElijevÖodhodÖvÖnebo.Ö
HerodÖ jeÖ imelÖ tuÖzimskoÖ
rezidenco.ÖTuÖjeÖtudiÖspo-
minskoÖdrevo.ÖKerÖ jeÖbilÖ
ZahejÖ manjšeÖ postave,Ö
jeÖ splezalÖnaÖ drevo.Ö Ö KoÖÖ
JezusÖzapuščaÖJeriho,ÖgaÖ
kličeÖslepiÖBartimaj.Ö
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Nedelja, 13. 3. 2011 – 
10 km hoje po mestu

PoÖ zajtrkuÖ inÖ mo-
litviÖ smoÖ odšliÖ vÖ stariÖ
delÖ mesta.Ö PoiskatiÖ jeÖ
biloÖ trebaÖ frančiškan-
skiÖsamostanÖinÖcerkev.Ö
BoljÖ naÖ zahodniÖ straniÖ
smoÖgaÖnašli,ÖkjerÖsmoÖ
biliÖ priÖ sv.Ö Maši.Ö BiloÖ
jeÖkarÖprecejÖvernikov.Ö
ObhajiloÖjeÖpodÖobemaÖ
podobama.Ö PopoldneÖ
smoÖ seÖ odpeljaliÖ Ö 25Ö
kmÖdoÖMrtvegaÖmorja.Ö
KopaliÖseÖnismo.ÖPlažaÖ
jeÖ precejÖ neurejena,Ö
blatna,Ö kljubÖ plačilu.Ö
JanezÖKrstnikÖnajÖbiÖtuÖ
kjerÖseÖ izlivaÖJordanÖvÖ
morje,Ö krstilÖ Jezusa.Ö
ZvečerÖ paÖ pridnoÖ spa-
njeÖ vÖ večnamenskemÖ
prostoruÖ naÖ tleh.Ö Pri-
praveÖ naÖ težakÖ nasle-
dnjiÖdan.

Preberi: 2. Kr 2, Lk 
4,3–4; Lk 19, 1–10; Lk 
18,35–40.

Ponedeljek, 14. 3 
2011 – 30 km, 1100 
m višinske razlike 
in 10 ur hoje

VednoÖ smoÖ vsta-
jaliÖ medÖ petoÖ inÖ šestoÖ
uro.Ö PosamičnoÖ smoÖ
zmoliliÖ hvalnice.Ö ToÖ
jutroÖ smoÖ imeliÖ zajtrkÖ
kupljenÖnaÖtržnici.Ö ÖPa-

kiranjeÖ nahrbtnikovÖ inÖ
čakanjeÖ patra.Ö PlačiloÖ
inÖ zahvala,Ö potemÖ paÖ
odhod.ÖPočasniÖkoraki,Ö
daÖseÖnogeÖrazgibajoÖinÖ
privadijoÖ naÖ bolečino.Ö
PoÖ sedmiÖ uriÖ smoÖ žeÖ
zakorakaliÖ poÖ maka-
damskiÖ cestiÖ vÖ breg.Ö
PotÖ nasÖ jeÖ vodilaÖ obÖ
kanjonuÖ poÖ puščavi.Ö
VremeÖ jeÖ biloÖ sončnoÖ
inÖvroče.ÖNeboÖmodro,Ö
tlaÖ paÖ rdečeÖ rjava.Ö TuÖ
paÖ tamÖ soÖ seÖ »pasle«Ö
koze.ÖHodileÖsoÖizÖene-
gaÖbregaÖnaÖdrugega,daÖ
biÖ našleÖ kakšnoÖ bilko.Ö
TistiÖ brezÖ žuljevÖ soÖ seÖ
spustiliÖ doÖ samostanaÖ
sv.Ö Jurija.Ö TakihÖ inÖ po-
dobnihÖ samostanovÖ jeÖ
biloÖ vÖ časuÖ meništvaÖ
karÖ dvajset.Ö PoÖ nekajÖ
urahÖhojeÖsmoÖprišliÖdoÖ
avtoceste.Ö TamÖ jeÖ go-
stilnaÖ UsmiljeniÖ Sama-
rijan.Ö JeÖ manjša,Ö takeÖ
kotÖsoÖsedajÖobÖavtoce-
stah.ÖBilaÖjeÖzaprta.ÖČa-
kaloÖnasÖjeÖšeÖkakihÖ20Ö
kmÖklanca.ÖHodiliÖsmoÖ
poÖleviÖstraniÖceste.ÖTuÖ
paÖ tamÖ soÖ nekakšneÖ
skupnostiÖ Beduinov.Ö
NjihoveÖhišeÖsoÖkotÖka-
kšneÖškatle,ÖnarejeneÖizÖ
lepenke,ÖplastikeÖ inÖ šeÖ
kaj.ÖSoÖbrezÖoken.ÖZbra-
laÖseÖjeÖvsaÖvas,ÖotrociÖ
soÖpritekliÖdoÖceste,ÖdaÖ
vidijoÖtoÖčudo.ÖVÖbližiniÖ

vasiÖ hodiÖ drobnicaÖ inÖ
iščeÖ hrano.Ö KajÖ dobijoÖ
poleti,Ö koÖ žeÖ sedajÖ niÖ
biloÖ nič.Ö MedÖ potjoÖ seÖ
oskrbimoÖ zÖ vodo.Ö Ve-
likoÖ cestÖ seÖ gradiÖ naÖ
novo.Ö ZatoÖ smoÖ hodiliÖ
tudiÖ poÖ gradbiščih,Ö
medÖkarÖvisokimiÖgriči.Ö
PopoldneÖsmoÖleÖzagle-
daliÖvÖdaljaviÖboljÖzelenÖ
grič,ÖskorajÖgoro.ÖÖDolo-
čiliÖsmoÖjoÖzaÖSion.ÖNi-
smoÖseÖzmotili.ÖČakaloÖ
nasÖjeÖšeÖprecejÖkilome-
trov.Ö »ZagledaliÖ soÖme-
stoÖnaÖgoriÖinÖostrmeli«Ö
praviÖ Sv.Ö Pismo.Ö Preč-
kaliÖ smoÖ mejo,Ö zatoÖ
smoÖ hodiliÖ boljÖ protiÖ
vzhodu.ÖPoÖzeloÖstrmihÖ
klancihÖ vÖ mestu,Ö smoÖ
najprejÖprišliÖnaÖOljskoÖ
goro.ÖPotemÖšeÖspustÖvÖ
dolinoÖCedron.ÖVodeÖniÖ
videti.ÖOgledujemoÖZla-
taÖvrata,ÖskoziÖkateraÖjeÖ
JezusÖprišelÖvÖmestoÖnaÖ
osličku.Ö ŠeÖ maloÖ nav-
zgor,Ö doÖ ŠtefanovihÖ aliÖ
LevjihÖvratihÖsmoÖšliÖvÖ
mestoÖnaÖulicoÖViaÖDo-
lorosa.Ö SpaliÖ smoÖ priÖ
tretjiÖ postajiÖ križevegaÖ
pota.Ö TamÖ jeÖ avstrijskiÖ
hospic.Ö NamestiliÖ smoÖ
seÖinÖodložiliÖnahrbtni-
keÖzaÖštiriÖdni.

Romarka RK
(Se nadaljuje)
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

1. november, VSI SVETI –Ö
sv.ÖmašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ
14.ÖuriÖsv.ÖmašaÖzaÖrajneÖfa-
rane,ÖnatoÖmolitevÖzaÖrajneÖ
naÖ pokopališču;Ö obÖ 18.Ö uriÖ
molitevÖ sv.Ö rožnegaÖ vencaÖ
vÖcerkvi;

2. november, SPOMIN 
VERNIH RAJNIH –Ö sv.Ö
mašaÖ obÖ 8.,Ö 10.Ö inÖ 18.Ö uri.Ö
PoÖvečerniÖsv.ÖmašiÖzačetekÖ
duhovneÖobnoveÖzaÖmladi-
no;

3. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖzaÖštudente;Öob 20. 
uri kateheze za mladino in 
odrasle;

4. novemberÖ –Ö prviÖ petekÖ
vÖ mesecu,Ö obiskÖ bolnikov.Ö
PoÖsv.ÖmašiÖmolitvenaÖsku-
pina;ÖobÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖzaÖ
mladinoÖinÖvajeÖMePZ;

5. novemberÖ–ÖodÖ16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

6. november, 32. NEdELJA 
med letom, zAHVALNAÖ
–Ösv.ÖmašaÖobÖ8.Ö inÖ10.Öuri:Ö
obÖ14.ÖuriÖvečernice,Öob 20. 
uri kateheze za mladino in 
odrasleÖ terÖ srečanjeÖ 1.Ö za-
konskeÖskupine;

7. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖmolitevÖpredÖ taber-
nakljem;Ö srečanjeÖ skupi-
neÖ KARITAS,Ö obÖ 20.Ö uriÖ
srečanjeÖKATEHETOV;

8. novemberÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖ zÖ birmanskimiÖ
voditelji;

10. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö
uriÖ srečanjeÖzaÖštudente;Ö
ob 20. uri kateheze za 
mladino in odrasle;

11. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupina;Ö
obÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖmladi-
neÖinÖvajeÖzaÖMePZ;

12. november –Ö odÖ 16.–
18.Ö ureÖ čaščenjeÖ Najsve-
tejšegaÖinÖspovedovanje;

13. november, 33. ne-
delja med letomÖ –Ö sv.Ö
mašaÖobÖ8.Ö inÖ10.Öuri;ÖobÖ
14.Ö uriÖ večernice;Ö ob 20. 
uri kateheze za mladino 
in odrasle terÖsrečanjeÖ2.Ö
zakonskeÖskupine;

14. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö
uriÖsrečanjeÖŽPS;ÖmolitevÖ
predÖtabernakljem;

15. novemberÖ –Ö obÖ 19.Ö
uriÖsrečanjeÖzÖbirmanciÖinÖ
staršiÖI.Öskupina;

17. novemberÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖ zaÖ študente;Ö ob 
20. uri kateheze za mladi-
no in odrasle;

18. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖ molitvenaÖ skupina;Ö
obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ zaÖ
mladinoÖinÖvajeÖzaÖMePZ;

19. november –ÖodÖ16.–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

20. november, KRISTUS 
KRALJ VESOLJSTVAÖ–Ösv.Ö
mašaÖobÖ8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.Ö
uriÖvečernice;Öob 20. uri ka-
teheze za mladino in odra-
sleÖterÖsrečanjeÖ3.ÖzakonskeÖ
skupine;

21. november, dAN CELO-
dNEVNEgA ČAšČENJAÖ–Ö
prvaÖmašaÖobÖ8.ÖuriÖdrugaÖ
obÖ10.Öuri,ÖobÖ18.ÖuriÖ sklepÖ
čaščenjaÖ inÖ sv.Ö maša,Ö kiÖ joÖ
boÖvodilÖupokojeni nadškof 
ALOJZ URAN;

22. november, SV. CECI-
LIJAÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ
zÖbirmanciÖinÖstaršiÖII.Ösku-
pina;

24. novemberÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖzaÖštudente;Öob 20. 
uri kateheze za mladino in 
odrasle;

25. novemberÖ –Ö poÖ sv.Ö
mašiÖmolitvenaÖskupina;ÖobÖ
19.ÖuriÖsrečanjeÖmladineÖinÖ
vajeÖzaÖMePZ;

26. novemberÖ -ÖodÖ16Ö–18.Ö
ureÖčaščenjeÖNajsvetejšegaÖ
inÖspovedovanje;

27. november, 1. AdVEN-
TNA nedeljaÖ–Ösv.ÖmašaÖobÖ
8.ÖuriÖ inÖ10.Öuri;Öblagoslovi-
tevÖadventnihÖvencev;

28. novemberÖ–ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitevÖpredÖtabernakljem;

29.  novemberÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖ
srečanjeÖzÖbirmanciÖinÖstar-
šiÖIII.Öskupina.
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2011


