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ÖÖ ČIKLNOV FRONC

ÖÖ POGOVOR Z 

BOGOSLOVCEM

ÖÖ NAZARET

ÖÖ FILM

V TEJ ŠTEVILKI:

Letnik 32, št. 02
FEBRUAR 2012

VÖ našemÖ župni-
ščuÖ seÖ hraniÖ karÖ za-
jetnoÖšteviloÖknjig.ÖSÖ
knjigamiÖ jeÖ takoÖ kotÖ
zÖ denarjem,Ö krožitiÖ
morajo,ÖdaÖjeÖodÖnjihÖ
kakšnaÖ korist.Ö ZatoÖ
siÖ radiÖ kakšnoÖ spo-
sodimo.Ö VečinaÖ njihÖ
jeÖduhovneÖvsebine,Ö
najdeÖ paÖ seÖ tudiÖ ka-
kšnaÖ sÖ poudarkomÖ
naÖ duhovitosti.Ö TaÖ
slednjaÖjeÖvÖživljenjuÖ
ravnoÖtakoÖpomemb-
naÖ kotÖ duhovnost,Ö
končnoÖ imateÖ bese-

VOŠČILO GOSPODU ŽUPNIKU ZA GOD

diÖ celoÖ istiÖ koren.Ö OÖ
temÖ jeÖ lepoÖpovedalÖ
edenÖ odÖ puščavskiÖ
očetovÖ –Ö neÖ govori-
teÖmiÖoÖ ljudeh,ÖkiÖseÖ
nikoliÖneÖsmejejoÖ–ÖtiÖ
nisoÖresni!Ö

VÖ eniÖ odÖ njihÖ
jeÖ zapisanaÖ zgodba,Ö
zaÖ kateroÖ seÖ zdiÖ pri-
merno,Ö daÖ seÖ obÖ tejÖ
priložnostiÖnaÖkratkoÖ
obnovi.ÖNaÖnekoÖžu-
pnijoÖjeÖnaÖpastoralniÖ
obiskÖ prišelÖ škofÖ inÖ
zÖ velikimÖ zadovolj-
stvomÖugotovil,ÖkakoÖ

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
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jeÖtaÖživaÖinÖdejavna.Ö
PravÖ posebejÖ gaÖ jeÖ
presenetiloÖ velikoÖ
številoÖ župnikovihÖ
sodelavcev,Ö raznoli-
keÖdejavnostiÖskupinÖ
vÖ župnijiÖ inÖ velikoÖ
številoÖmladihÖvklju-
čenihÖvÖžupnijskoÖži-
vljenje.Ö DaÖ biÖ izrazilÖ
svojeÖ zadovoljstvo,Ö
aÖ hkratiÖ neÖ škodilÖ
duhovnikoviÖ poni-
žnosti,Ö škofÖ župnikuÖ
reče:Ö»KakoÖčudovitoÖ
deloÖzÖvašoÖpomočjoÖ
SvetiÖ duhÖ vršiÖ vÖ tejÖ
župniji!«Ö ŽupnikÖ paÖ
muÖ odvrne:Ö »ResÖ je,Ö
monsinjor,ÖaÖpravÖza-
nimaÖme,ÖkajÖbiÖrekli,Ö
koÖ biÖ videliÖ župnijoÖ
takrat,ÖkoÖbiÖseÖSvetiÖ
duhÖ samÖ ukvarjalÖ zÖ
njo.«

Dragi župnik 
Janez

VÖ torekÖ 27.Ö de-
cembra,Ö naÖ godÖ sv.Ö
JanezaÖ Evangelista,Ö
koÖ godujeteÖ tudiÖ Vi,Ö
smoÖ seÖ vÖ velikemÖ
številuÖzbraliÖpriÖve-
černiÖ svetiÖ maši.Ö DaÖ

seÖ vÖ veseljuÖ evha-
ristijeÖ zahvalimoÖ zaÖ
sobivanjeÖinÖVamÖobÖ
VašemÖosebnemÖpra-
znikuÖ odÖ srcaÖ izra-
zimoÖ spoštovanjeÖ inÖ
željeÖpoÖdobrem.ÖČe-
pravÖ taÖvečerÖzaradiÖ
bolezniÖ nisteÖ mogliÖ
maševati,Ö vemo,Ö daÖ
steÖbilÖtakratÖzÖnami,Ö
takoÖkotÖsmoÖbiliÖmiÖ
zÖ VamiÖ vÖ mislihÖ inÖ

molitvi.ÖŽelimoÖVamÖ
skorajšnjegaÖ okreva-
njaÖ terÖ vÖ letuÖ predÖ
namiÖ obiljeÖ božjegaÖ
blagoslovaÖ inÖ moči,Ö
daÖbosteÖlahkoÖsÖsvo-
jimÖživljenjemÖinÖtru-
domÖšeÖnaprejÖslaviliÖ
Gospoda.Ö PaÖ velikoÖ
smeha,ÖsajÖsteÖresenÖ
človek!

Vaši župljani 
in sodelavci

Sv. Janez Evagelist
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ČIKLNOV FRONC IZ KRNICE

ČistoÖ navadenÖ
zimskiÖ torek.Ö KarÖ hla-
dno,ÖsemÖinÖtjaÖzaplateÖ
snega,Ö sonceÖ seÖ žeÖ poÖ
malemÖ prebijaÖ sÖ svoji-
miÖtoplimiÖžarki.ÖNava-
denÖdanÖzaÖmnogeÖ lju-
di,Ö pravÖ gotovoÖ paÖ neÖ
zaÖ našegaÖ varovancaÖ
Frančiška,Ö kiÖ jeÖ taÖdanÖ
doživelÖ ponovnoÖ sre-
čanjeÖ sÖ svojimÖ rodnimÖ
krajemÖKrnicoÖpriÖBle-
du.Ö MordaÖ zadnjičÖ vÖ

življenju!?Ö ZagotovoÖ
toÖ niÖ bilÖ navadenÖ danÖ
tudiÖ zaÖ mene,Ö MatejoÖ
inÖ voznikaÖ kombija,Ö kiÖ
smoÖ spremljaliÖ FroncaÖ
vÖnjegovÖrodniÖkraj.ÖBiliÖ
smoÖ pričeÖ delaÖ zgodo-
vine,ÖkiÖseÖzÖugašanjemÖ
FroncovegaÖ zemeljske-
gaÖ življenjaÖ sicerÖ po-
časiÖ zapira,Ö aÖ namÖ šeÖ
kakoÖ govoriÖ oÖ veličiniÖ
GospodoveÖ poklicano-
stiÖinÖFroncoveÖiskreneÖ

privolitveÖ temuÖ klicu.Ö
Klic,Ö vabiloÖ nam,Ö daÖ
takoÖ kotÖ Fronc,Ö tudiÖ
miÖ rečemoÖGospoduÖ–Ö
»da«!

PredÖ drugoÖ sve-
tovnoÖ vojno,Ö komajÖ
šestnajstÖ letÖ star,Ö seÖ
jeÖ odpravilÖ vÖ svet.Ö IzÖ
rodneÖ KrniceÖnadÖ Ble-
dom,Ö vasi,Ö kiÖ kakorÖ
gnezdoÖ podÖ MežakljoÖ
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MISIJONAR SKANDINAVIJE – POGOVOR Z 
BOGOSLOVCEM PAVLOM MEZGOM

Pavel je Logatčan, eden izmed desetih otrok družine Mezeg. Star je 21 
let. Pred tremi leti se je odločil, da bo stopil v semenišče. Ker se je za božič in 
novo leto vrnil domov, smo se sodelavci Farnega lista odločili, da naredimo 
z njim kratek pogovor. Na to je takoj rade volje pristal. Zato se mu iskreno 
zahvaljujemo in mu želimo, da bi v stanovitnosti in predanosti sledil svoje-
mu poklicu.

čuvaÖ svojeÖ vaščane.Ö
TakoÖ kotÖ AbramÖ tudiÖ
FrančišekÖ Pretnar,Ö poÖ
domačeÖČiklnovÖFronc,Ö
zapustiÖvseÖsvojeÖgoto-
vosti,Ö najdražjeÖ inÖ greÖ
služitÖ GospoduÖ inÖ Cer-
kvi.Ö»O,ÖkakoÖsmoÖjoka-
liÖ tistiÖ dan,«Ö seÖ spomi-
njaÖ njegovaÖ sestra,Ö kiÖ
danesÖživiÖvÖRadovljici!Ö
RekelÖjeÖGospoduÖ»da«Ö
inÖ GospodÖ gaÖ niÖ razo-
čaral!

NeÖ poznamÖ po-
drobnostiÖ njegovegaÖ
življenja.Ö VemÖ pa,Ö daÖ
jeÖ večÖ kotÖ petdesetÖ letÖ
služilÖ kotÖ laičniÖ bratÖ vÖ
reduÖ trapistovÖ CerkviÖ

inÖljudemÖvÖsamostanuÖ
LatrunÖvÖIzraelu.ÖVÖtiši-
niÖ samostanaÖ jeÖ služilÖ
CerkviÖ inÖ ljudemÖ kotÖ
laičniÖ brat.Ö Nekateri,Ö
tudiÖ izÖ Logatca,Ö seÖ gaÖ
spominjajoÖ kotÖ tistega,Ö
kiÖjeÖsÖsrcemÖskrbelÖzaÖ
samostanskoÖ gospo-
darstvo,Ö sprejemalÖ go-
ste,Ö romarje,Ö turisteÖ …Ö
MlajšiÖ bratÖ namÖ jeÖ po-
kazalÖslikoÖnaÖkateriÖ jeÖ
ČiklnovÖ Fronc,Ö tj.Ö našÖ
FrančišekÖizÖsobeÖštÖ...,Ö
slikanÖzÖmamoÖpredÖba-
zilikoÖsv.ÖPetraÖvÖRimu.Ö
ŠestdesetaÖ leta:Ö kakoÖ
lep,ÖpostavenÖmožakÖvÖ
redovniÖoblekiÖkapuci-
nov!Ö

DanesÖ paÖ nemo-
čenÖ vÖ posteljiÖ vÖ pri-
čakovanjuÖ drugegaÖ
GospodovegaÖprihoda,Ö
vendarÖvednoÖvederÖ zÖ
rožnimÖ vencemÖ okoliÖ
vratu.ÖSÖkakšnoÖveroÖinÖ
pobožnostjoÖ sprejemaÖ
KristusovoÖ teloÖ priÖ sv.Ö
evharistiji.Ö TaÖ njego-
vaÖ veraÖ inÖ vedrinaÖ miÖ
kotÖ duhovnikuÖ velikoÖ
pomenita.Ö GospodÖ
jeÖ zvestÖ inÖ dajeÖ vseÖ
potrebneÖ darove.Ö DalÖ
jihÖ jeÖ Froncu,Ö dajeÖ jihÖ
meni,Övsakemu.

Drago Žumer

Kot vemo, je 
danes duhovniški 
poklic v krizi. Kako 
to, da si se odločil za 
posvečeno življenje?

ŽeÖ vÖ srednjiÖ šoliÖ
semÖ videl,Ö daÖ jeÖ mojoÖ

poslanstvoÖ vÖ tem,Ö daÖ
pomagamÖ ljudem.Ö
VelikokratÖ semÖ videl,Ö
daÖ imamÖ vÖ razreduÖ
potrebo,Ö daÖ živimÖ kotÖ
kristjan,Ö daÖ semÖ dru-
gimÖ luč,Ö daÖ jimÖ poma-

gam.Ö PolegÖ tegaÖ semÖ
videl,Ö daÖ jeÖ vÖ šolstvuÖ
vseÖ enostransko,Ö vseÖ
jeÖ prikazanoÖ izÖ enegaÖ
zornegaÖkota.ÖZanimatiÖ
meÖjeÖzačelaÖumetnost,Ö
filozofija.Ö PredvsemÖ
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semÖ začutilÖ potrebo,Ö
daÖ svetujemÖ drugim.Ö
VÖ pomočÖ priÖ iskanjuÖ
duhovniškegaÖ poklicaÖ
soÖ miÖ biliÖ duhovnikiÖ
inÖoče.ÖKoÖsemÖbilÖvÖ4.Ö
letniku,Ö meÖ jeÖ zanima-
loÖ velikoÖ stvari,Ö nisemÖ
seÖ paÖ mogelÖ odločitiÖ
zaÖ nobenÖ konkretenÖ
poklic.ÖNajodločilnejšeÖ
priÖ temÖ jeÖ biloÖ zameÖ
romanjeÖ vÖ SvetoÖ deže-
loÖpredÖ tremiÖ leti,Ö kjerÖ
smoÖ seÖ srečaliÖ tudiÖ sÖ
svetimÖ očetomÖ vÖ Do-

musuÖ GalilejeÖ nadÖ Ga-
lilejskemÖ jezeru.Ö TamÖ
semÖtoÖprvičÖzeloÖjasnoÖ
spoznal.Ö PotemÖ semÖ
imelÖvečÖduhovnihÖsre-
čanj,ÖnaÖkaterihÖsemÖvÖ
pogovorihÖzÖduhovnikiÖ
taÖ poklicÖ preveril.Ö NaÖ
srečanjuÖkandidatovÖzaÖ
misijonskaÖ semeniščaÖ
izÖcelegaÖsvetaÖvÖPortoÖ
sanÖGiorguÖsemÖbilÖizž-
rebanÖzaÖsemeniščeÖnaÖ
Danskem,ÖkiÖseÖnahajaÖ
naÖ obrobjuÖ Kopenha-
gna.

Kakšno je življe-
nje v tem semenišču?

SemeniščeÖ jeÖ de-
janskoÖvÖnekiÖviliÖvÖbo-
gatiÖsoseskiÖnaÖobrobjuÖ
Kopenhagna.ÖTuÖjeÖbilaÖ
bivšaÖnunciatura,ÖtuÖjeÖ
bilÖ včasihÖ nastanjenÖ
apostolskiÖ nuncijÖ zaÖ
Skandinavijo,Ö potemÖ
paÖ jeÖ bilaÖ vilaÖ preu-
rejenaÖ zaÖ semeniščeÖ
RedemptorisÖ mater,Ö
nekakšnoÖ misijonskoÖ
semeniščeÖ zaÖ Skandi-
navijo.Ö TuÖ nasÖ jeÖ ura-

Pogled na Kopenhagen
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jeÖ prešla.Ö OsnoveÖ zdajÖ
žeÖ obvladamÖ (lahkoÖ
seÖ žeÖ pogovarjamÖ inÖ
berem).Ö ImamoÖ tudiÖ
prakso,Ö pomagamoÖ zÖ
evangelizacijoÖ poÖ žu-
pnijah.ÖCelotnoÖizobra-
ževalnoÖ deloÖ jeÖ vode-
noÖ zeloÖ individualnoÖ
(vÖokviruÖpoukaÖinÖdu-
hovnihÖsrečanjÖ imamoÖ
sestanke,Ö naÖ katerihÖ
dajemoÖsvojeÖizkušnje,Ö
rektorÖ jeÖvednoÖnaÖvo-
ljoÖ zaÖ pogovoreÖ oÖ ra-
znihÖ težavah,Ö stiskah,Ö
notranjihÖbojih).

Kako vidiš svoje 
poslanstvo?

Najverjetneje,Ö koÖ
inÖ čeÖ bomÖ postalÖ du-
hovnikÖmisijonar,ÖbomÖ
dobilÖ svojeÖ mesto,Ö
svojoÖ župnijoÖ nekjeÖ vÖ
SkandinavijiÖ (Danska,Ö
Švedska,Ö Norveška).Ö
TakoÖ bomÖ sodelovalÖ vÖ
procesuÖevangelizacijeÖ
Skandinavije,Ö sajÖ imaÖ
toÖ semeniščeÖ tudiÖ ta-
kšnoÖposlanstvo.ÖToÖsoÖ
dežele,ÖkjerÖkrščanstvaÖ
praktičnoÖ skorajÖ niÖ
več.ÖMislim,ÖdaÖmeÖBogÖ

dnoÖ20Ösemeniščnikov,Ö
stalnoÖ nastanjenihÖ paÖ
okoliÖ desetÖ (nekateriÖ
soÖ namrečÖ nastanjeniÖ
poÖ župnijah).Ö RektorÖ
semeniščaÖ jeÖ Italijan.Ö
PoukÖ inÖpogovoriÖ soÖvÖ
italijanščini,Ö nekajÖ paÖ
sevedaÖtudiÖvÖdanščini.Ö
ProfesorjiÖ prihajajoÖ izÖ
Italije.Ö VÖ začetkuÖ semÖ
imelÖ intenzivenÖ tečajÖ
danščine.Ö BiloÖ jeÖ karÖ
težko.Ö ZaÖ zaporo,Ö kiÖ
semÖ joÖ nekočÖ imelÖ priÖ
jezikih,Ö sÖ komunikaci-
jo,ÖjeÖBogÖposkrbel,ÖdaÖ

Ena izmed redkih srednjeveških cerkva na Danskem
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kliče,ÖdaÖsemÖtukaj.Ö

SicerÖ paÖ smoÖ tu-
kajšnjiÖ bogoslovciÖ po-
vezaniÖ zÖ duhovnikiÖ inÖ
družinami,ÖkiÖsoÖvÖmisi-
jonihÖ izÖ Italije,Ö ŠpanijeÖ
inÖJužneÖAmerike.ÖIma-
moÖ skupnaÖ srečanjaÖ
inÖ bogoslužja,Ö karÖ jeÖ
zanimivo,Ö kerÖ semÖ naÖ
SeveruÖ inÖ spoznavamÖ
tudiÖ južno,Ö sredozem-
skoÖkulturo.

Kako je s krščan-
stvom na Danskem? 
Evropski Sever je 
sploh znan po tem, 
da so dali krščanstvo 
kar v muzej.

DržavnaÖreligijaÖjeÖ
evangeličanskiÖ prote-
stantizem.Ö KristjaniÖ paÖ
soÖdejanskoÖ »ogroženaÖ
vrsta«,Ö sajÖ soÖ DanciÖ
edenÖ najboljÖ sekula-
riziranihÖ narodovÖ naÖ
svetu.ÖČepravÖjeÖvečinaÖ
uradnoÖšeÖ»včlanjenih«Ö
vÖ Cerkev,Ö paÖ hÖ nedelj-
skemuÖ bogoslužjuÖ
hodijoÖ zeloÖ poredko.Ö
CerkveÖ soÖ dejanskoÖÖ
prazne,Ö nekatereÖ paÖ
celoÖ naÖ skrivajÖ prede-
laneÖvÖbordeleÖzaÖspol-
noÖobčevanjeÖzÖživalmiÖ
(predÖ kratkimÖ jeÖ bilaÖ

aferaÖvÖzveziÖsÖtem).Ö

SÖ KatoliškoÖ Cer-
kvijoÖjeÖsevedaÖšeÖveli-
koÖslabše.ÖZaÖmanjÖkotÖ
enÖ odstotekÖ prebival-
cev,Ö kiÖ jeÖ katoličanovÖ
(približnoÖ48Ö000Öljudi),Ö
skrbiÖ 70Ö katoliškihÖ du-
hovnikovÖ (vsehÖ prebi-
valcevÖ DanskeÖ jeÖ večÖ
kotÖ5Ömilijonov).Ö

VÖ obstoječiÖ kato-
liškiÖ CerkviÖ jeÖ velikoÖ
emigrantov:Ö Poljakov,Ö
Filipincev,ÖVietnamcevÖ
itn.,Ö vÖ večjihÖ mestihÖ
tudiÖtujiÖštudenti.

DanciÖ soÖ kotÖ na-
rodÖ naÖ zunajÖ prijazni,Ö
vljudni,Ö olikaniÖ (send-
vičÖ seÖ tamÖ naÖ primerÖ
poÖbontonuÖjeÖzÖnožemÖ
inÖvilicami),Ötolerantni,Ö
sicerÖpaÖzeloÖzaprti,ÖpaÖ
tudiÖzeloÖosamljeni.

Kako si sprejel, 
da si šel tako daleč, 
si imel kakšno krizo, 
notranje boje?

PrvaÖ težavaÖ jeÖ bilÖ
gotovoÖjezik.ÖVÖkratkemÖ
časuÖsemÖseÖmoralÖna-
učitiÖ osnovÖ danščine,Ö
italijanščineÖ inÖ celoÖ
španščine.ÖBilÖsemÖtudiÖ
naÖ večÖ izpopolnjeva-

njihÖzaÖitalijanščinoÖpoÖ
Italiji.

To,Ö daÖ semÖ šelÖ
odÖ doma,Ö odÖ družine,Ö
jeÖ biloÖ tudiÖ naÖ začet-
kuÖ hudo,Ö zlastiÖ kerÖ
prvoÖ letoÖ splohÖ nisemÖ
prišelÖ domovÖ nitiÖ zaÖ
praznike,Ö medÖ drugimÖ
tudiÖ zaradiÖ tega,Ö kerÖ
semÖ hodilÖ vÖ ItalijoÖ naÖ
izpopolnjevanjeÖ ita-
lijanščineÖ Ö (zdajÖ semÖ
sposobenÖ študiratiÖ Ö inÖ
komuniciratiÖvÖ italijan-
ščini).Ö KljubÖ temuÖ niÖ
biloÖ takoÖhudo,ÖenkratÖ
naÖ tedenÖ semÖ lahkoÖ
klicalÖdomov,ÖtakoÖsemÖ
bilÖvednoÖnaÖtekočemÖzÖ
dogodkiÖvÖdružiniÖinÖvÖ
Logatcu.

PoÖdrugiÖstraniÖpaÖ
semÖ vesel,Ö daÖ semÖ seÖ
osamosvojil,Ö daÖ semÖ
odšelÖnaÖ»svoje«.Ö

Za konec je Pavel 
vsem našim faranom 
voščil novo leto kar v 
danščini.

JegÖ onskerÖ jerÖ etÖ
GodtÖ Nytar.Ö (PribližnaÖ
izgovarjava:Ö jajÖ enskerÖ
jerÖetÖgodÖnitor.)

Alen in Domen
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Z 18. SEJE ŽPS

NaÖzadnjiÖsejiÖŽPSÖ
smoÖ pregledaliÖ neure-
sničeneÖ sklepeÖ prete-
klegaÖ leta.Ö VÖ letuÖ 2011Ö
smoÖčlaniÖnaÖsejahÖŽPSÖ
sprejeliÖ velikoÖ sklepov,Ö
nekateriÖ izmedÖ njihÖ soÖ
ostaliÖneizvedeni.ÖZÖde-
lomÖboÖsvetÖnadaljevalÖ
vÖtemÖletu.

DoločiliÖsmoÖdatu-
meÖsejÖŽPSÖvÖletuÖ2012.Ö
SvetÖ seÖ boÖ šeÖ naprejÖ
srečevalÖdrugiÖponede-
ljekÖvÖmesecu.

VÖštudijskemÖdeluÖ
smoÖ obravnavaliÖ petoÖ
temoÖ izÖ Smernic za 
ŽPS v pastoralnem letu 
socialne pravičnosti - 
Pravičnost v ljubezniÖ
zÖ naslovomÖ Družbene 
odgovornost kristjana.Ö
VÖ preteklostiÖ jeÖ bilÖ ve-
likÖ vplivÖ katoličanovÖ
posledicaÖ njihoveÖ du-
hovneÖ močiÖ inÖ zavze-
tostiÖ vÖ osebnemÖ terÖ
družbenemÖ življenju.Ö
KatoličaniÖ soÖ sÖ svojimÖ
delovanjemÖ bistvenoÖ
prispevaliÖ kÖ uveljavitviÖ
duhovneÖ kultureÖ inÖ
družbenegaÖ blagosta-
nja.Ö DanesÖ paÖ taÖ vplivÖ
manjka.ÖKristjaniÖseÖneÖ
moremoÖizločitiÖizÖdruž-
benegaÖ dogajanja,Ö sajÖ
nasÖnašiÖtemelji,ÖizročiloÖ

inÖpraksaÖCerkveÖspod-
bujajoÖkÖzavzemanjuÖzaÖ
krščanskeÖ vrednote.Ö ZÖ
vidikaÖ globokeÖ vereÖ niÖ
razlogovÖzaÖrazočaranjeÖ
nitiÖ zaÖ malodušnost,Ö
kajtiÖposlanstvoÖkrščan-
skeÖ vereÖ jeÖ življenjeÖ izÖ
duhovnihÖ korenin,Ö kiÖ
presegajoÖ zemeljskeÖ
okvire.Ö ČeÖ seÖ nitiÖ kri-
stjaniÖ neÖ zavzemamoÖ
zaÖduhovneÖtemelje,ÖneÖ
moremoÖpričakovatiÖkr-
ščanskeÖ družbeÖ inÖ nje-
nihÖ vrednot.Ö KristjaniÖ
gradimoÖdrugačenÖsvet,Ö
kerÖverujemoÖvÖglobljoÖ
resničnost,ÖkiÖjeÖuteme-
ljenaÖ naÖ BožjiÖ pravič-
nosti.Ö KristjaniÖ smoÖ vÖ
družbiÖ alternativa.Ö ToÖ
jeÖ predpogoj,Ö daÖ nasÖ
bodoÖ drugiÖ jemaliÖ re-
snoÖterÖjimÖbomoÖimeliÖ
kajÖpokazatiÖinÖpoveda-
ti.Ö ToÖ veljaÖ zaÖ življenjeÖ
posameznegaÖkristjana,Ö
krščanskeÖ družine,Ö žu-
pnijeÖinÖcelotneÖCerkve.Ö
KrščanskaÖzrelostÖrasteÖ
izÖ krščanskeÖ skupno-
sti,Ö ljubezenÖ doÖ BogaÖ
seÖ kažeÖ vÖ ljubezniÖ doÖ
bližnjega.ÖIzmenjavaÖkr-
ščanskeÖizkušnjeÖjeÖdia-
log:ÖdialogÖmedÖnamiÖinÖ
dialogÖzÖBogom.

PrimerÖ družbeneÖ
angažiranostiÖ inÖ odgo-

vornostiÖ kristjanovÖ jeÖ
gradnjaÖ medgeneracij-
skegaÖ domaÖ vÖ našiÖ žu-
pniji.Ö Dr.Ö JožeÖ RamovšÖ
zÖ InštitutaÖ dr.Ö AntonaÖ
TrstenjakaÖ jeÖ vÖ člankuÖ
zÖ naslovomÖ Medgene-
racijsko središče v Lo-
gatcu, objavljenemÖvÖre-
vijiÖ Kakovostna starost 
(4/2011),Ö gradnjoÖ med-
generacijskegaÖ domaÖ
vÖ našiÖ župnijiÖ označilÖ
kotÖedinstvenÖprimerÖvÖ
Sloveniji,ÖkoÖjeÖžupnikuÖ
vÖpovezaviÖinÖsodelova-
njemÖ sÖ celotnoÖ župnij-
skoÖ skupnostjoÖ uspeloÖ
uresničitiÖ takoÖ velikÖ inÖ
zaÖ širšoÖ skupnostÖ po-
membenÖprojekt.Ö

Dr.Ö JožeÖ RamovšÖ
inÖdr.ÖBožidarÖVoljčÖstaÖ
bilaÖvÖminulemÖmesecuÖ
naÖobiskuÖvÖnašiÖžupni-
ji.ÖObaÖstaÖbilaÖpresene-
čenaÖ nadÖ tem,Ö kakoÖ jeÖ
eniÖ župnijiÖ uspelÖ med-
generacijskiÖ projekt,Ö kiÖ
zajemaÖ vse:Ö verne,Ö ob-
robneÖinÖneverne.

PredstavnicaÖ
ŽupnijskeÖ KaritasÖ jeÖ
poročala,Ö daÖ sodelavciÖ
ŽupnijskeÖ KaritasÖ pri-
pravljajoÖ dobrodelniÖ
koncert,Ö kiÖ boÖ 12.Ö fe-
bruarjaÖ2012,ÖobÖ15.ÖuriÖ
.ÖVabljeni!
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TUDI MLADI V SKUPINI NAZARET 
NE DRŽIJO KRIŽEM ROK 

VÖ letošnjemÖ letuÖ
enajstÖ mladihÖ enkratÖ
tedenskoÖ rednoÖ obi-
skujeÖ delavniceÖ inÖ šeÖ
enaÖ članicaÖ sodelujeÖ
priÖ igranjuÖ iger.ÖVÖdru-
giÖ skupiniÖ paÖ žeÖ dru-
goÖ letoÖ desetÖ mlajšihÖ
otrokÖ enkratÖ tedenskoÖ
obiskujeÖ delavnice,Ö
skupajÖzÖnekajÖoskrbo-
vanciÖ DomaÖ MarijeÖ inÖ
Marte.Ö SkupinaÖ Naza-
retÖžeÖvečÖletÖzaporedo-
maÖ Ö vÖ mesecuÖ marcuÖ
pripravljaÖ proslavoÖ zaÖ
staršeÖinÖvÖÖmesecuÖde-
cembruÖtudiÖMiklavževÖ
večer.Ö PravÖ MiklavževÖ
večerÖ vsakoÖ letoÖ po-
polnomaÖ napolniÖ veli-
koÖdvoranoÖNarodnegaÖ
doma.Ö NaÖ tehÖ priredi-
tvahÖ vednoÖ odigramoÖ
novoÖigro.ÖKÖÖsodelova-
njuÖ paÖ povabimoÖ tudiÖ
drugeÖgoste.ÖVÖlanskemÖ
letuÖsmoÖzaÖMiklavževÖ
večerÖnastopaliÖtudiÖnaÖ
Sv.ÖTrehÖkraljih.ÖVsakoÖ
letoÖtudiÖodigramoÖkrat-
koÖ igricoÖ zaÖ KaritasovÖ
koncert.ÖZaÖotrokeÖsmoÖ
imeliÖ tudiÖ delavnicoÖ
naÖ srečanjuÖ »KrižÖ kražÖ
mladih«.ÖKotÖžupnijskaÖ
skupinaÖ seÖ vsakoÖ letoÖ
sÖ svojimiÖ izdelkiÖ pred-

stavimoÖnaÖtradicional-
nemÖ logaškemÖ Gregor-
jevemÖsejmuÖinÖpaÖtudiÖ
vÖ mesecuÖ decembruÖ
naÖ MiklavževemÖ sej-
mu.Ö VčasihÖ gostujemoÖÖ
naÖ radiuÖ Ognjišče.ÖÖ
VeseliÖ smo,Ö kerÖ nasÖ
vednoÖ lepoÖsprejmejo.Ö
VečkratÖ Ö sodelujemoÖ
tudiÖÖnaÖgledališkemÖinÖ
lutkovnemÖ Ö maratonu,Ö
kiÖ gaÖ Ö organiziraÖ JSKDÖ
RS-območnaÖ izpostavaÖ
Logatec.Ö VÖ LanskemÖ
letuÖ smoÖ seÖ predstavi-
liÖ sÖ kratkoÖ gledališkoÖ
predstavoÖ inÖ zÖ lutkov-
noÖ igrico,Ö priÖ kateriÖ
smoÖseÖkarÖdobroÖ»od-
rezali«.Ö Ö RavnoÖ zaÖ toÖ
predstavoÖ biÖ seÖ radiÖ
zahvaliliÖ gospeÖ TanjiÖ
PinaÖŠkufca,ÖkiÖnamÖ jeÖ
bilaÖvelikoÖvÖpomočÖpriÖ
nasvetih.

NašaÖ tedenskaÖ
srečanjaÖnasÖpovezuje-
taÖ molitevÖ inÖ delo,Ö sajÖ
želimoÖ tudiÖ naÖ našihÖ
srečanjihÖskupajÖrastiÖvÖ
veri.ÖToÖpokažemoÖtudiÖ
sÖ tem,ÖdaÖvsakoÖdrugoÖ
sobotoÖ vÖ mesecuÖ re-
dnoÖ sodelujemoÖ priÖ
sv.Ö maši.Ö PrilagamoÖ šeÖ
nekajÖ našihÖ misli,Ö za-
kajÖ semÖkristjanÖ inÖkajÖ

miÖ pomenitaÖ JezusÖ inÖ
Marija.Ö ŽeleliÖ smoÖ ne-
kolikoÖpredstavitiÖnašeÖ
delo,Ö upamo,Ö daÖ namÖ
jeÖtoÖtudiÖuspelo.

Kaj mi pomeni 
biti kristjan?

BitiÖkristjanÖmiÖpo-
meniÖveliko,ÖkerÖsemÖsÖ
temÖ podobenÖ Jezusu,Ö
kiÖ jeÖ dober,Ö usmiljenÖ
inÖljubiÖvseÖljudi.ÖJezusÖ
namÖodpuščaÖgrehe.

BitiÖkristjanÖmiÖpo-
meni,ÖdaÖsemÖverenÖin,Ö
daÖverujemÖvÖBoga.

DaÖ siÖ kristjanÖ
pomeni,Ö daÖ hodišÖ zaÖ
BogomÖinÖgaÖposlušaš.Ö
Pomeni,Ö daÖ živišÖ vÖ
spoštovanjuÖ doÖ Njega,Ö
doÖ ljudiÖ okoliÖ sebeÖ inÖ
sevedaÖtudiÖdoÖsamegaÖ
sebe.

ŽelimÖ bitiÖ dobraÖ
kristjanka.Ö ŽelimÖ bitiÖ
podobnaÖ Jezusu.Ö Že-
limÖ bitiÖ dobra,Ö usmi-
ljenaÖ inÖ paÖ ljubitiÖ vseÖ
ljudi.Ö UčimÖ seÖ ljudemÖ
odpuščatiÖ tako,Ö kotÖ jeÖ
toÖdelalÖJezusÖsam.
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Jezus, moj 
prijatelj

JezusÖ miÖ svetujeÖ
priÖtežkihÖodločitvahÖinÖ
miÖkotÖnajboljšiÖprijateljÖ
vednoÖpravÖsvetuje.

MatiÖ MarijaÖ prosiÖ
zaÖnas,ÖdaÖimamoÖlepoÖ
življenje,ÖučiÖnas,ÖkakoÖ
najÖ živimo.Ö JezusÖnamÖ
vednoÖ stojiÖ obÖ straniÖ
vÖ težkihÖ inÖ lepihÖ tre-
nutkih,ÖčepravÖseÖsamiÖ
tegaÖneÖzavemo.Ö

Pesem za Marijo 
in Jezusa

JezusÖ tiÖ siÖ namÖ
dalÖ daroveÖ svoje,Ö va-
bišÖnasÖkÖsvetiÖmašiÖ inÖ
odvezuješÖ namÖ grehe.Ö

NašÖpraviÖprijateljÖsi.ÖTiÖ
siÖživljenjeÖinÖluč.ÖDalÖsiÖ
namÖ daroveÖ Sv.Ö Duha.Ö
JezusÖtiÖsiÖnašÖprijatelj,Ö
kerÖnamÖodpuščašÖgre-
he.ÖVateÖverujemo,ÖkerÖ
siÖnamÖvednoÖzvestÖ inÖ
nasÖnikoliÖneÖzapustiš.

Marija, mati 
moja

BilaÖ preprostoÖ siÖ
dekle,ÖbožjoÖvoljoÖtiÖan-
gelÖoznanilÖje.ÖRodilaÖsiÖ
sinaÖ božjega,Ö matiÖ naj-
boljšaÖzanjÖsiÖbila.

KoÖ zemeljskoÖ potÖ
prehodilÖje,ÖvÖnajtežjihÖ
trenutkihÖnateÖspomnilÖ
se.Ö SÖ tebojÖ potÖ križemÖ
učenecÖ jeÖ stal,Ö njemuÖ
inÖvsemÖnamÖteÖzaÖma-

KAKO SE POVEZATI MED SEBOJ?

terÖjeÖdal.

Marija,Ö tiÖ našaÖ
matiÖ si.Ö Marija,Ö taÖ pe-
semÖ preprostaÖ najÖ teÖ
slavi.

PrideÖ trenutek,Ö
koÖsemÖnaÖtleh,ÖvÖdušiÖ
nemirÖ miÖ povzročilÖ jeÖ
greh.ÖNasmehaÖoropanÖ
mojÖjeÖobraz,ÖobračamÖ
seÖ vate,Ö poslušajÖ mojÖ
glas.

KoÖ danÖ seÖ priče-
nja,Ö koÖ bližaÖ seÖ noč,Ö
vÖ molitviÖ slavimÖ te,Ö
toÖ dajeÖ miÖ moč.Ö NaÖ
vsakemÖ korakuÖ matiÖ
spremljašÖ me,Ö svetelÖ
miÖ zgledÖ jeÖ tvojeÖ čistoÖ
srce.

Skupina Nazaret

DanesÖ jeÖ nede-
ljaÖ svetegaÖ pisma,Ö kiÖ
nasÖ opozarja,Ö daÖ naÖ
toÖ knjigoÖ vsehÖ knjigÖ
neÖsmemoÖpozabitiÖinÖ
daÖnajÖ joÖvečkratÖvza-
memoÖ vÖ rokeÖ terÖ daÖ
moraÖ bitiÖ vÖ našihÖ hi-
šahÖ inÖstanovanjihÖnaÖ

vidnemÖ mestu,Ö neÖ paÖ
založenaÖ vÖ kakšnemÖ
zaprašenemÖ kotu.Ö IzÖ
njeÖ črpamoÖ hranoÖ zaÖ
našeÖ duše,Ö dobivamoÖ
moč,ÖoblikujemoÖvest,Ö
učimoÖ seÖ ljubezniÖ inÖ
medsebojnihÖ odno-
sov.ÖZatoÖjoÖjeÖvrednoÖ

vzetiÖvÖrokeÖvsakÖdanÖ
vsajÖzaÖnekajÖminut.Ö

ZaÖ medsebojneÖ
odnoseÖ Ö inÖ poveza-
nostÖ medÖ namiÖ smoÖ
poskrbeliÖ tudiÖ miÖ vÖ
skupiniÖ Karitas.Ö TakoÖ
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smoÖ pripraviliÖ skrinji-
co,ÖkiÖ seÖnahajaÖvÖžu-
pnijskiÖcerkviÖpriÖver-
skemÖ tiskuÖ (naÖ desniÖ
strani,Ö koÖ vstopimoÖ vÖ
cerkev).Ö NamenjenaÖ
jeÖ temu,Ö daÖ biÖ notriÖ
vrgliÖ listek,Ö naÖ kate-
remÖ biÖ bileÖ zapisaneÖ
našeÖ težave,Ö misliÖ
aliÖ zahvale,Ö kiÖ biÖ jihÖ
izročiliÖ našemuÖ nebe-
škemuÖOčetu.ÖGospodÖ
župnikÖbiÖpotemÖmedÖ
svetoÖmašoÖteÖprošnjeÖ
inÖ zahvaleÖ prebralÖ inÖ
takoÖ biÖ skupajÖ moliliÖ
zaÖ tiste,Ö kiÖ soÖ potreb-
niÖpomočiÖinÖbiÖnasÖtaÖ
molitevÖ šeÖ boljÖ pove-
zala,Ö sajÖ smoÖ vsiÖ sku-
pajÖenaÖdružina.ÖListkiÖ
zÖ vašimiÖ prošnjamiÖ
inÖ zahvalamiÖ soÖ lah-
koÖ anonimni;Ö njihovÖ
namenÖ je,Ö daÖ skupajÖ
inÖ lažjeÖ prenašamoÖ
bremenaÖ današnjegaÖ
sveta.

IzkoristimoÖ prili-
koÖinÖsiÖtudiÖvÖmolitviÖ
pomagajmo,Ö sajÖ vsiÖ
vemo,Ö kakoÖ silnaÖ Ö jeÖ
močÖmolitve.

K.M.

Utrinek iz filma »Ena noč s kraljem/ One night with king«, 
2006. Na fotografiji kraljica Estera, ki jo igra Tiffany Dupont.

8.Ö februarja,Ö naÖ PrešernovÖ dan,Ö siÖ
bomoÖtudiÖvÖnašiÖÖžupnijiÖvzeliÖčasÖzaÖkul-
turo.ÖGledaliÖbomoÖpoučenÖinÖzeloÖganljivÖ
filmÖoÖsvetopisemskiÖosebiÖEsteri.

EsteraÖ jeÖ bilaÖ Judinja,Ö kiÖ jeÖ zaradiÖ
svojeÖlepoteÖpostalaÖkraljica,ÖsajÖjoÖjeÖPer-
zijskiÖkraljÖAhasverÖizbralÖzaÖsvojoÖženo.Ö
KerÖjeÖJudeÖrešilaÖpredÖmnožičnimÖpoko-
lom,ÖsoÖjoÖtiÖpovzdigniliÖvÖprerokinjo.

Priporočam,ÖdaÖpredÖogledomÖfilmaÖ
prebereteÖKnjigoÖoÖEsteriÖvÖSvetemÖpismuÖ
(jeÖzeloÖkratka).

Projekcija filma bo v dvorani 
Medgeneracijskega centra, in sicer ob 
19. uri.

VljudnoÖvabljeni!

Župnik
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Izdaja župnija Dolnji Logatec, odgovarja Janez Kompare, župnik

2. februar – SVEČNICA,Ö
sv.ÖmašaÖobÖ10.ÖinÖ18.Öuri.Ö
ObÖ10.ÖuriÖblagoslovÖsveč;

3. februar – prviÖpetekÖvÖ
mesecu,Ö obiskÖ bolnikov;Ö
poÖsv.ÖmašiÖmolitvenaÖsku-
pina;Ö obÖ 19.Ö uriÖ srečanjeÖ
mladineÖinÖvajeÖzaÖMePZ.Ö
Pri sv. maši boste lahko 
prejeli Blažev blagoslov;

4. februar –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖinÖspovedovanje;

5. februar – NEDELJA, 
5. MED LETOM, sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖuriÖinÖ10.Öuri.ÖObÖ14.Ö
uriÖ večernice;Ö obÖ 20.Ö uriÖ
srečanjeÖ1.ÖzakonskeÖsku-
pine;

6. februarÖ–ÖobÖ19.ÖuriÖsre-
čanjeÖ skupineÖ KARITAS;Ö
obÖ20.ÖuriÖKATEHETI;

7. februarÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ –Ö
SV.Ö PISMOÖ –Ö EPP branje 
sv. pisma, predstavil bo 
Benjamin Siter. Vabljeni 
vsi, ki vas zanima po-
glabljanje v sv. pismo. 

Posebej vabljeni voditelji 
birmanskih skupin;

8. februar – Prešernov 
dan,ÖpoÖsv.ÖmašiÖob 19. uri 
bomo gledali film ESTERA.Ö
LepoÖvabljeniÖvsiÖvsehÖsta-
rosti!

10. februarÖ–ÖPoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina;ÖobÖ19.Ö
uriÖ srečanjeÖ mladineÖ inÖ
vajeÖzaÖMePZ;

11. februar – Lurška 
Mati BožjaÖ –Ö svetovniÖ
danÖ bolnikov.Ö Če bo ugo-
dno vreme, bo procesija 
pred cerkvijo in maziljenje 
bolnikov.Ö OdÖ 16.–18.Ö ureÖ
čaščenjeÖ NajsvetejšegaÖ inÖ
spovedovanje;

12. februar – NEDELJA, 
6. MED LETOM, sv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖuriÖ inÖ10.Öuri.ÖObÖ14.Ö
uriÖ večernice.Ö Ob 15. uri 
koncert v Narodnem 
domu, ki ga pripravlja 
župnijska Karitas;Öob 18. 
uri sv. maša ob 20. obletni-
ci ADORAMUS

13. februar –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖŽPS.ÖGost bo Ma-
tej Cepin.

14. februar – Sv. Valen-
tin, sv.ÖmašaÖobÖ18.ÖuriÖnaÖ
Čevcih.ÖObÖ19.ÖuriÖsrečanjeÖ
birmancevÖ inÖ starševÖ 1.Ö
skupina;

17. februar –ÖpoÖsv.ÖmašiÖ
molitvenaÖ skupina;ÖobÖ19.Ö

uriÖ srečanjeÖ mladineÖ inÖ
vajeÖzaÖMePZ;

18. februarÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖinÖspovedovanje.

19. februar – NEDELJA, 
7. MED LETOM,Ösv.ÖmašaÖ
obÖ8.ÖuriÖinÖ10.Öuri,ÖobÖ14.Ö
uriÖvečernice;ÖobÖ19.ÖuriÖ3.Ö
zakonskaÖskupina;

20. februarÖ –Ö obÖ 20.Ö uriÖ
pripravaÖnaÖsv.Ökrst;

21. febraurÖ –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖ birmancevÖ inÖ
starševÖ2.Öskupine;

22. februar – PEPELNI-
CA,Ö začetek 40 dnevne-
ga posta – strogi post.Ö
PriÖsv.ÖmašiÖobÖ18.ÖuriÖboÖ
pepeljenje;

24. februarÖ –Ö godujeÖ sv.Ö
Matija,ÖobÖ18.30Ösv.ÖkriževÖ
pot,ÖpoÖsv.ÖmašiÖmolitvenaÖ
skupina,Ö obÖ 19.Ö uriÖ sre-
čanjeÖ mladineÖ inÖ vajeÖ zaÖ
MePZ;

25. februarÖ –Ö odÖ 16.–18.Ö
ureÖ čaščenjeÖ Najsvetejše-
gaÖinÖspovedovanje;

26. februar – NEDELJA, 
1. POSTNA,Ö sv.Ö mašaÖ obÖ
8.ÖinÖ10.Öuri;ÖobÖ14.ÖuriÖsv.Ö
križevÖpot;ÖobÖ20.ÖuriÖ4.Öza-
konskaÖskupina;

28. februar –Ö obÖ 19.Ö uriÖ
srečanjeÖ birmancevÖ inÖ
starševÖ3.Öskupina.

KOLEDAR

FEBRUAR

2012


