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V TEJ ŠTEVILKI:
ÖÖ MARIJA
ÖÖ ŠMARNICE
ÖÖ ANDREJ PERKO
ÖÖ CANTABILE

Marija –
pogumna žena
Marija je na svoji
poti kot mati prehodila
več kot samo eno noč.
Od prve pojavitve v
evangelijih se zdi, kot
da bi bila neka oseba v
drami. Ni bilo preprosto odgovoriti z »da« na
angelovo povabilo. Pa
vendar, v cvetu svoje
mladosti je odgovorila s
pogumom, čeprav ni ničesar vedela o usodi, ki

jo čaka. »Marija se nam
v tistem trenutku zdi
kot ena od mnogih mater našega sveta, ki so
pogumne do skrajnosti,
kadar v svoje telo sprejmejo zgodovino novega
človeka, ki se rojeva,« je
zatrdil papež. Tisti »da«
je prvi korak na »dolgem
seznamu pokorščin«, ki
bodo spremljale njeno
pot kot matere. Marija
se v evangelijih kaže kot
»molčeča žena, ki pogosto ne razume vsega,
kar se dogaja okoli nje, a
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ki vsako besedo in vsak
dogodek premišljuje v
svojem srcu«.

Marija – žena
poslušanja in
sprejemanja
Po
papeževih
besedah lahko v tej
drži vidimo Marijin lep
psihološki profil: »Ni
žena, ki izgubi pogum
pred življenjskimi negotovostmi, še posebej,
ko se zdi, da nič ne gre
v pravo smer. Niti ni
žena, ki nasilno ugovarja, zmerja življenjsko
usodo, ki pogosto kaže
sovražni obraz. Nasprotno, je žena, ki posluša,
ki sprejema življenje takšno, kot nam je dano, s
svojimi srečnimi dnevi,
a tudi s svojimi tragedijami, ki jih nikoli ne bi
hoteli srečati. Vse do
največje Marijine noči,
ko je njen Sin pribit na
les križa.« Sveti oče je
pripomnil, naj ne pozabimo, da je Marija žena,
ki posluša. Med upanjem in poslušanjem
je namreč pomembna
povezanost.

Matere ne izdajo
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Vse do tega dne
je Marija skoraj izginila
iz evangeljske pripovedi. Pisatelji namigujejo
na to počasno izginjanje njene navzočnosti,
na njeno molčečnost
pred skrivnostjo njenega Sina, ki je pokoren
Očetu. A Marija se ponovno pojavi ravno v
ključnem trenutku – ko
se velik del prijateljev
iz strahu razkropi. »Matere ne izdajo,« je dodal
papež. »In v tistem trenutku pod križem nihče med nami ne more
reči, katero trpljenje je
bilo krutejše: trpljenje
nedolžnega človeka, ki
umre na razpelu križa,
ali agonija matere, ki
spremlja zadnje življenjske trenutke svojega
sina.« Evangeliji so jedrnati in izredno diskretni. Navzočnost Matere
zabeležijo s preprostim
glagolom: »je stala«. Ničesar ne povejo o njenem odzivu, niti z eno
potezo ne opišejo njene
bolečine. O teh detajlih
se je pozneje razbohotila domišljija poetov
in umetnikov ter nam
podarila podobe, ki so
vstopile v zgodovino
umetnosti in literature.

Marija »je«
Marija »je stala«,
enostavno »je bila tam«.
In tako ponovno vidimo
mlado ženo iz Nazareta,
ki so ji skozi leta že osiveli lasje, še vedno se
oprijema Boga, ki ga je
treba samo objeti, in življenja, ki je prispelo do
praga najtrdnejše teme.
»Marija je tam, zvesto
navzoča, vsakokrat, ko
je treba držati prižgano
svečo na mračnem in
meglenem kraju. Niti
ona ne pozna usode o
vstajenju, ki jo je njen
Sin odpiral za vse nas.
Tam je zaradi zvestobe
načrtu Boga, ki se mu je
prvi dan svoje poklicanosti izrekla kot dekla,
a tudi zaradi svojega
instinkta matere, ki preprosto trpi vsakokrat, ko
je kje sin, ki preživlja trpljenje.« To so trpljenja
mater, močnih žensk, ki
prenašajo trpljenje svojih otrok.

Sredi prve Cerkve
Njo, Mater upanja,
bomo ponovno našli na
prvi dan Cerkve sredi
skupnosti tako zelo sla-
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botnih učencev: eden
je zatajil, mnogi so pobegnili, vse je bilo strah.
Marija pa je enostavno
bila tam, na najbolj normalen način, kakor da
bi to bila neka popolnoma naravna stvar: v
prvi Cerkvi, oviti v luč
vstajenja, a tudi v drgetanje prvih korakov,
ki jih je morala storiti v
svetu.

ŠMARNICE SO ŠE VEDNO ENA
NAJBOLJ PRILJUBLJENIH LJUDSKIH
POBOŽNOSTI NA SLOVENSKEM.

Naša Mati upanja
Zato jo vsi mi ljubimo kakor Mater. Nismo
sirote, imamo Mater v
nebesih, Sveto Božjo
Mater. Uči nas krepost
pričakovanja, tudi kadar
se vse zdi brez smisla.
Vedno zaupa v Božjo
skrivnost, tudi kadar se
zdi, da je Bog postal neviden zaradi zla sveta.
»V težkih trenutkih, Marija, Mati, ki jo je Jezus
podaril vsem nam, lahko vedno podpira naše
korake, vedno nam lahko pove v srcu: 'Vstani,
glej naprej, glej obzorje.'
Kajti ona je Mati upanja,« je spodbudil papež
Frančišek.
Vir: Radio Vatikan

Začetki šmarnične pobožnosti gotovo
segajo že pred leto
1815, ko je papež Pij
VII. pobožnost meseca maja potrdil in
obdaril z odpustki.
S pobožnostjo, ki so
jo poimenovali Marijin mesec, so začeli
v Rimu, od koder se
je hitro razširila po
vsej Italiji, Nemčiji in
Franciji. V Nemčiji je
nadomestila praznovanje ob poganskem
»majskem drevesu«
(Maibaum). Tudi v

Sloveniji so jo z veseljem sprejeli.
Med
Slovenci
se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču
na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka
leta 1851, od tod pa
se je hitro razširila po
vsej slovenski deželi.
Besedilo za to pobožnost z naslovom
Mesec Marije je že
leta 1842 iz francoščine priredil Davorin
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Trstenjak. Leta 1852
so to marijansko pobožnost obhajali v
ljubljanskem Alojzijevišču, leta 1855 so
pobožnost obhajali
že v romarski cerkvi
na Kalobju, leta 1860
v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič
je leta 1855 napisal
knjigo z naslovom
Šmarnice, po cvetlici,
ki vzcveti v začetku
maja, in pod tem imenom se je pobožnost
hitro razširila med
ljudmi. Ljudje so to
pobožnost vzeli za
svojo in so jo obhajali pri številnih Marijinih kapelicah, kjer so
brali šmarnično branje, molili litanije in
peli Marijine pesmi.
Še danes je ta navada
marsikje ohranjena,
čeprav imajo danes
po cerkvah šmarnice največkrat med
mašo.
Ker so v zadnjih
desetletjih duhovniki
šmarnice uporabili
tudi kot posebno katehezo za otroke, je
nastalo tudi posebno
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šmarnično branje za
otroke in posebno za
odrasle vernike (Družina, 7. 5. 2006).

branju in primernih
pesmih. Prav v času
razširjanja
majske
pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih
Marijino poseb- pesmi. Res niso bile
no češčenje v mese- vse umetniške, a so
cu majniku sega že s primerno melodijo
v 16. stoletje, redne vernikom segle glopobožnosti pa so se boko v srce. Pesmi
razvile šele v 18. sto- so začeli zbirati v
letju. Prve šmarnice zbirke in jih izdajati v
so obhajali v Ljublja- obliki pesmaric. Prvo
ni leta 1851 v bogo- takšno zbirko je izdal
slovnem semenišču. duhovnik Blaž PotočPobožnost se je kma- nik leta 1827. Zaradi
lu razširila po drugih velikega zanimanja
zavodih in župnijah, so jo morali trikrat
tudi zunaj Ljubljane, ponatisniti.
in se je ljudstvu brž
močno
priljubila.
Pobožnost, ki so jo
začeli imenovati po Povzeto po katalogu
majniških cvetlicah,
razstave Slovenske
šmarnicah, so kmalu
tiskane šmarnice od
začetkov do danes
pričeli opravljati tudi
avtoric Marjetke Tuš
zunaj cerkve – na
in Fanike Krajncvasi, pri kapelicah in
-Vrečko ter spletne
znamenjih. Tako se je
strani Družina.
splošno udomačila.
(dr. Niko Kurent, Praznično leto Slovencev)
Z
razmahom
šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem
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VZEMI SI ČAS ZA …
Klasični filolog, pisatelj in novinar Andreo
Tornielli je letos na knjižnem sejmu v Ljubljani
poleg drugih del predstavil knjigo „Božje ime
je usmiljenje“. Tornielli,
ki je tudi vatikanist in
pisec omenjene knjige,
je ob poslušanju Frančiškovega oznanjevanja
prišel na misel, da bi
mu bilo dobro postaviti
nekaj vprašanj. Začel je
razmišljati o intervjuju,
ki bi razkril Frančiškove poglede. Papež je
predlog sprejel. Nastala
je knjižica, ki je sad teh
pogovorov.
Papež Frančišek je
v zaupnem pogovoru s
piscem knjige preprosto
in neposredno nagovoril današnjega človeka.
Še prav posebej je izpostavil temo usmiljenja,
ki je tudi sicer osrednje
sporočilo
njegovega
papeževanja. Poudarja,
da Cerkev nikomur ne
sme zapreti vrat, ampak
mora ob spoštovanju
etičnih in teoloških vidikov vsem pomagati,
da se odprejo za božje
usmiljenje.
Kristjane,

ki

se

imajo za pravične,
opozarja, da je tudi
on kot papež grešnik,
potreben
Božjega
usmiljenja.
Ob teh besedah
se spomnim naših domačih polemik o aktualnosti Gosarjevih
spoznanj, ki so preživela svoj čas in so
nam lahko še danes
v pomoč pri razmisleku. Bogata je njegova
krščansko-socialna
misel. Naj izpostavim
samo
razmišljanja
o socialnem nauku
Cerkve, ki po Gosarju
še ni do nadrobnosti
izpopolnjen vzorec
družbene in politične
ureditve, temveč skupek smernic, utemeljenih na božji besedi
in izročilu, na podlagi
katerih je šele treba
izdelati mogoče praktične izpeljave.
Zanimiva je Gosarjeva trditev, da iz
nerazlikovanja med
strankarsko in cerkveno
skupnostjo
izhajajo tudi mnoge
zablode,
podobno
tudi iz udobnosti
dvojne morale, meša-

nje evangelijskega in
zasebnega, pragmatičnega in koristnega za
javno življenje.
Iz njegovih razmišljanj veje krščansko
prizadevanje za socialno in ekonomsko pravičnost v duhu papeža
Frančiška, so zapisali v
spremnem zapisu dokumentarnega filma o
Andreju Gosarju.
Pomembna je tudi
misel ali kar opozorilo,
da naj bo kristjan silno previden, kadar se
sklicuje na svoje katolištvo. Ni večje skušnjave od te, da skuša
svojo resnico prodajati
kot katoliško resnico.
Božje kraljestvo je onstran vseh naših predstav, ne dosežemo ga z
bojem proti političnim
nasprotnikom, temveč
s čistostjo srca.
Tega se bo moral
zavedati tudi tisti del
»na novo nastajajoče
desnice«, ko ob pomanjkanju zdrave pameti in iskanju skupnega dobra išče le svojo
resnico.
Izhodišče in tež-
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išče pogovora s papežem sloni na Frančiškovi misli, povedani med
homilijo z besedami:
»Jezusovo sporočilo
je usmiljenje; zame je
to, iskreno rečeno, najmočnejše Gospodovo
sporočilo in verjamem,
da živimo v času usmiljenja.«
Na vprašanje, kaj
je usmiljenje za vas papež odgovarja: »Usmiljenje pomeni odpreti
svoje srce ubogim, je
drža Boga, ki nas sprejema in se sklanja k
nam z odpuščanjem.
Če se mi izneverimo on
ostane zvest, kajti sebe
ne moreš zatajiti.« In
še: »Cerkev ni na svetu, zato da bi obsojala,
ampak da bi omogočila
srečanje z materinsko
Božjo ljubeznijo, ki je
usmiljenje.«
Poudarjanje usmiljenja je papeževa
osnovna drža. Z usmiljenjem je povezanih
mnogo njegovih spominov. S samim odpuščanjem in poglobljenim
razmišljanjem o njem
je papež prišel po poti
molitve, naukov in pričevanja papežev pred
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njim. Je pa tudi sad
lastnega pojmovanja
Cerkve, ki zdravi predvsem najhujše rane in
poškodbe Cerkve, ki je
blizu ljudem.
Po
papeževem
mnenju manjka ljudem
konkretna
izkušnja
usmiljenja. Negotovost
našega časa je tudi posledica nevere v možnost rešitve.
Verska
spoznanja so po papeževem
mnenju dana tudi
preprostim
ljudem.
Pripovedoval je, da je
od preproste žene v
spovednici prevzel misel, da brez usmiljenja,
brez Božjega odpuščanja, svet ne bi mogel
obstajati.
Na

vprašanje,
kako uskladiti zemeljsko pravičnost z
usmiljenjem, je papež
povedal, da Bog vse
odpušča in vsem daje
novo priložnost. Svoje
usmiljenje izliva na
vse, ki ga prosijo zanj.
Mi smo tisti, ki ne znamo odpuščati.
Ob teh besedah
se vselej, kadar se
zbrano srečam z mo-

litvijo očenaša s pomislekom ustavim ob
besedah »in odpusti
nam naše dolge, kakor
tudi mi odpuščamo
svojim
dolžnikom«.
Ali sem res sposoben
odpuščati in biti usmiljen do vseh okoli sebe
tako, kot si to želim, da
bi Oče naš sprejel nas,
mene? Boga lahko le
prosim, da mi pomaga
hoditi po tej poti usmiljenja in odpuščanja
vsem, s katerimi živim.
Take in podobne misli so zbrane in
preprosto obrazložene
v omenjeni knjigi, ki
nam nakazuje življenjsko pot, ideje in misli
sodobnega razlagalca
evangelijskih resnic.
Ni moj namen
prepisovati
številne
bogate, a preprosto
izrečene misli, ki so
podane v tej knjižici.
Knjigo je potrebno
preprosto vzeti v roke
in razmišljati. Vzemi si
čas tudi za tako branje
in zagotovo boš bogatejši.
Pavel Mihevc
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V sklopu Nikolajevih srečanj vas župnija Dolnji Logatec Ö
vabi na predavanje z naslovom

POMEN OČETA IN MATERE PRI VZGOJI OTROK
v četrtek, 25. maja 2017, ob 20. uri
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega doma.

Predaval bo dr. ANDREJ PERKO
Največji pomen za zdrav razvoj otroka nosi družina. V družini se odigrajo
najpomembnejše igre in življenjske zgodbe vseh njenih članov. V njej se oblikuje osebnost
otrok in vsi člani družinske skupnosti se v medsebojnih odnosih kultivirajo, socializirajo in
tudi individualizirajo - skratka, to je okolje, kjer se vsi, zlasti pa otroci, osebnostno brusijo.
Za zdrav odnos otroka sta pomembna odnos z materjo in očetom, ter vzdušje, ki vlada
v družini. Zgodnje interakcije s starši so temelj otrokovega razvoja in njegovih kasnejših
odnosov z drugimi. V družini odrašča in zanj pomeni »točko največje mogoče sprejetosti
in varnosti«. V njej je otrok sprejet zaradi sebe samega in v takšnem vzdušju je možno, da
se zdravo razvija. V družini naj bi bili vsi, ne samo otroci, sprejeti zato, ker preprosto smo.
To je tista »brezpogojna ljubezen«, o kateri se toliko govori.
Dr. Andrej Perko, rojen leta 1953 v Ljubljani, živi v Kamniku, kjer je končal osnovno
šolo in gimnazijo. Študij psihologije je nadaljeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer
je magistriral, opravil specializacijo iz kliničnopsihološkega svetovanja in tudi doktoriral.
Zaposlen je na Centru za socialno delo v Kamniku. Že dolga leta vodi terapevtske
skupine ljudi z različnimi problemi in stiskami po modificirani socialno-andragoški
metodi dr. Janeza Ruglja. Njegova terapevtska skupnost šteje več kot sto članov

Prisrčno vabljeni!
Povabite tudi znance in prijatelje!
Vstop prost, Bog pa vam povrni vaš prostovoljni dar,
s katerim boste omogočili obisk zanimivih gostov tudi v prihodnje.
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Veliki, vokalno-instrumentalni koncert

Karl Jenkins: THE ARMED MAN - A Mass for Peace
Simfonični orkester Cantabile
Univerzitetni pevski zbor DerCHOR, Bern, Švica
MePZ Adoramus, Logatec
Karin Stubi Wolgemuth, sopran
Peter H. Cunz, solist islamske molitve
Ruedi Kämpf, dirigent
Marjan Grdadolnik, dirigent

Petek, 26. 5. 2017 ob 20.00, Cerkev sv. Jakoba, Gornji trg, Ljubljana
Sobota, 27. 5. 2017 ob 20.00, Športna dvorana Logatec
Simfonični orkester Cantabile se po koncertih 'Lux aeterna' in 'Maša sončnega
vzhoda' predstavlja s tretjim velikim vokalno-instrumentalnim projektom,
Jenkinsovo mašo za mir, ki nosi naslov 'Oboroženi mož' in z njim močno
protivojno in protinasilno sporočilo. Pridite in se prepustite čudoviti glasbi
na koncertu, na katerem se nam bosta pridružila tudi gostujoči švicarski
Univerzitetni pevski zbor DerCHOR iz Berna ter MePZ Adoramus.
»Takšen bodi naš odgovor na nasilje: glasbo bomo ustvarjali še bolj intenzivno,
še lepše in še bolj predano, kot kdajkoli prej.«– Leonard Bernstein

Vstopnice: www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu
Eventim (Petrol, Pošta Slovenije); 8 eur v predprodaji in
10 eur na dan koncerta, za OŠ mladino vstop prost
Informacije: info@cantabile.si

KOLOFON
Izdaja: župnija Dolnji Logatec
Odgovarja: Janez Kompare
Glavni urednik: Alen Širca
Naklada: 600 kos
Spletni naslov: http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
Prispevke pošljite na naslov: farni.list.logatec@gmail.com do 15. v mesecu.
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