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Marija – 
pogumna žena

MarijaÖ jeÖ naÖ svojiÖ
potiÖ kotÖ matiÖ prehodilaÖ
večÖ kotÖ samoÖ enoÖ noč.Ö
OdÖ prveÖ pojavitveÖ vÖ
evangelijihÖ seÖ zdi,Ö kotÖ
daÖbiÖbilaÖnekaÖosebaÖvÖ
drami.Ö NiÖ biloÖ prepro-
stoÖodgovoritiÖzÖ»da«ÖnaÖ
angelovoÖ povabilo.Ö PaÖ
vendar,Ö vÖ cvetuÖ svojeÖ
mladostiÖjeÖodgovorilaÖsÖ
pogumom,ÖčepravÖniÖni-
česarÖvedelaÖoÖusodi,ÖkiÖ

joÖčaka.Ö»MarijaÖseÖnamÖ
vÖ tistemÖ trenutkuÖ zdiÖ
kotÖenaÖodÖmnogihÖma-
terÖ našegaÖ sveta,Ö kiÖ soÖ
pogumneÖdoÖskrajnosti,Ö
kadarÖvÖsvojeÖteloÖsprej-
mejoÖzgodovinoÖnovegaÖ
človeka,ÖkiÖseÖrojeva,«ÖjeÖ
zatrdilÖpapež.ÖTistiÖ »da«Ö
jeÖprviÖkorakÖnaÖ»dolgemÖ
seznamuÖpokorščin«,ÖkiÖ
bodoÖ spremljaleÖ njenoÖ
potÖ kotÖ matere.Ö MarijaÖ
seÖvÖevangelijihÖkažeÖkotÖ
»molčečaÖ žena,Ö kiÖ po-
gostoÖneÖrazumeÖvsega,Ö
karÖseÖdogajaÖokoliÖnje,ÖaÖ
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kiÖvsakoÖbesedoÖinÖvsakÖ
dogodekÖ premišljujeÖ vÖ
svojemÖsrcu«.

Marija – žena 
poslušanja in 
sprejemanja

PoÖ papeževihÖ
besedahÖ lahkoÖ vÖ tejÖ
držiÖ vidimoÖMarijinÖ lepÖ
psihološkiÖ profil:Ö »NiÖ
žena,Ö kiÖ izgubiÖ pogumÖ
predÖ življenjskimiÖ ne-
gotovostmi,Ö šeÖ posebej,Ö
koÖseÖzdi,ÖdaÖničÖneÖgreÖ
vÖ pravoÖ smer.Ö NitiÖ niÖ
žena,ÖkiÖnasilnoÖugovar-
ja,Ö zmerjaÖ življenjskoÖ
usodo,Ö kiÖ pogostoÖ kažeÖ
sovražniÖobraz.ÖNaspro-
tno,ÖjeÖžena,ÖkiÖposluša,Ö
kiÖsprejemaÖživljenjeÖta-
kšno,ÖkotÖnamÖjeÖdano,ÖsÖ
svojimiÖ srečnimiÖdnevi,Ö
aÖtudiÖsÖsvojimiÖtragedi-
jami,Ö kiÖ jihÖ nikoliÖ neÖ biÖ
hoteliÖ srečati.Ö VseÖ doÖ
največjeÖ MarijineÖ noči,Ö
koÖ jeÖnjenÖSinÖpribitÖnaÖ
lesÖ križa.«Ö SvetiÖ očeÖ jeÖ
pripomnil,ÖnajÖneÖpoza-
bimo,ÖdaÖjeÖMarijaÖžena,Ö
kiÖ posluša.Ö MedÖ upa-
njemÖ inÖ poslušanjemÖ
jeÖ namrečÖ pomembnaÖ
povezanost.

Matere ne izdajo

VseÖ doÖ tegaÖ dneÖ
jeÖ MarijaÖ skorajÖ izginilaÖ
izÖ evangeljskeÖ pripove-
di.Ö PisateljiÖ namigujejoÖ
naÖ toÖ počasnoÖ izginja-
njeÖ njeneÖ navzočnosti,Ö
naÖ njenoÖ molčečnostÖ
predÖ skrivnostjoÖ njene-
gaÖ Sina,Ö kiÖ jeÖ pokorenÖ
Očetu.Ö AÖ MarijaÖ seÖ po-
novnoÖ pojaviÖ ravnoÖ vÖ
ključnemÖtrenutkuÖ–ÖkoÖ
seÖ velikÖ delÖ prijateljevÖ
izÖstrahuÖrazkropi.Ö »Ma-
tereÖneÖizdajo,«ÖjeÖdodalÖ
papež.Ö »InÖ vÖ tistemÖ tre-
nutkuÖ podÖ križemÖ nih-
čeÖ medÖ namiÖ neÖ moreÖ
reči,Ö kateroÖ trpljenjeÖ jeÖ
biloÖ krutejše:Ö trpljenjeÖ
nedolžnegaÖ človeka,Ö kiÖ
umreÖ naÖ razpeluÖ križa,Ö
aliÖ agonijaÖ matere,Ö kiÖ
spremljaÖzadnjeÖživljenj-
skeÖ trenutkeÖ svojegaÖ
sina.«ÖEvangelijiÖsoÖjedr-
natiÖ inÖ izrednoÖ diskre-
tni.Ö NavzočnostÖ MatereÖ
zabeležijoÖ sÖ preprostimÖ
glagolom:Ö »jeÖ stala«.Ö Ni-
česarÖ neÖ povejoÖ oÖ nje-
nemÖ odzivu,Ö nitiÖ zÖ enoÖ
potezoÖneÖopišejoÖnjeneÖ
bolečine.ÖOÖtehÖdetajlihÖ
seÖ jeÖ poznejeÖ razboho-
tilaÖ domišljijaÖ poetovÖ
inÖ umetnikovÖ terÖ namÖ
podarilaÖ podobe,Ö kiÖ soÖ
vstopileÖ vÖ zgodovinoÖ
umetnostiÖinÖliterature.

Marija »je«

MarijaÖ »jeÖ stala«,Ö
enostavnoÖ»jeÖbilaÖtam«.Ö
InÖtakoÖponovnoÖvidimoÖ
mladoÖženoÖizÖNazareta,Ö
kiÖsoÖjiÖskoziÖletaÖžeÖosi-
veliÖ lasje,Ö šeÖ vednoÖ seÖ
oprijemaÖBoga,ÖkiÖ gaÖ jeÖ
trebaÖsamoÖobjeti,ÖinÖži-
vljenja,ÖkiÖjeÖprispeloÖdoÖ
pragaÖnajtrdnejšeÖteme.Ö
»MarijaÖ jeÖ tam,Ö zvestoÖ
navzoča,Ö vsakokrat,Ö koÖ
jeÖ trebaÖdržatiÖprižganoÖ
svečoÖ naÖ mračnemÖ inÖ
meglenemÖ kraju.Ö NitiÖ
onaÖ neÖ poznaÖ usodeÖ oÖ
vstajenju,Ö kiÖ joÖ jeÖ njenÖ
SinÖ odpiralÖ zaÖ vseÖ nas.Ö
TamÖ jeÖ zaradiÖ zvestobeÖ
načrtuÖBoga,ÖkiÖseÖmuÖjeÖ
prviÖ danÖ svojeÖ poklica-
nostiÖ izreklaÖ kotÖ dekla,Ö
aÖ tudiÖ zaradiÖ svojegaÖ
instinktaÖmatere,ÖkiÖpre-
prostoÖtrpiÖvsakokrat,ÖkoÖ
jeÖkjeÖsin,ÖkiÖpreživljaÖtr-
pljenje.«Ö ToÖ soÖ trpljenjaÖ
mater,ÖmočnihÖžensk,ÖkiÖ
prenašajoÖ trpljenjeÖsvo-
jihÖotrok.

Sredi prve Cerkve

Njo,ÖMaterÖupanja,Ö
bomoÖponovnoÖnašliÖnaÖ
prviÖ danÖ CerkveÖ srediÖ
skupnostiÖ takoÖzeloÖsla-
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botnihÖ učencev:Ö edenÖ
jeÖ zatajil,Ö mnogiÖ soÖ po-
begnili,ÖvseÖjeÖbiloÖstrah.Ö
MarijaÖ paÖ jeÖ enostavnoÖ
bilaÖtam,ÖnaÖnajboljÖnor-
malenÖ način,Ö kakorÖ daÖ
biÖ toÖ bilaÖ nekaÖ popol-
nomaÖ naravnaÖ stvar:Ö vÖ
prviÖ Cerkvi,Ö ovitiÖ vÖ lučÖ
vstajenja,Ö aÖ tudiÖ vÖ dr-
getanjeÖ prvihÖ korakov,Ö
kiÖjihÖjeÖmoralaÖstoritiÖvÖ
svetu.

Naša Mati upanja

ZatoÖjoÖvsiÖmiÖljubi-
moÖkakorÖMater.ÖNismoÖ
sirote,Ö imamoÖ MaterÖ vÖ
nebesih,Ö SvetoÖ BožjoÖ
Mater.Ö UčiÖ nasÖ krepostÖ
pričakovanja,ÖtudiÖkadarÖ
seÖ vseÖ zdiÖ brezÖ smisla.Ö
VednoÖ zaupaÖ vÖ BožjoÖ
skrivnost,ÖtudiÖkadarÖseÖ
zdi,ÖdaÖjeÖBogÖpostalÖne-
videnÖ zaradiÖ zlaÖ sveta.Ö
»VÖtežkihÖtrenutkih,ÖMa-
rija,ÖMati,ÖkiÖ joÖ jeÖJezusÖ
podarilÖ vsemÖnam,Ö lah-
koÖvednoÖpodpiraÖnašeÖ
korake,ÖvednoÖnamÖlah-
koÖpoveÖvÖsrcu:Ö 'Vstani,Ö
glejÖnaprej,ÖglejÖobzorje.'Ö
KajtiÖ onaÖ jeÖ MatiÖ upa-
nja,«ÖjeÖspodbudilÖpapežÖ
Frančišek.

Vir:  Radio Vatikan

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

ZačetkiÖ šmarnič-
neÖpobožnostiÖgotovoÖ
segajoÖ žeÖ predÖ letoÖ
1815,Ö koÖ jeÖ papežÖ PijÖ
VII.Ö pobožnostÖ me-
secaÖ majaÖ potrdilÖ inÖ
obdarilÖ zÖ odpustki.Ö
SÖ pobožnostjo,Ö kiÖ soÖ
joÖ poimenovaliÖ Mari-
jinÖ mesec,Ö soÖ začeliÖ
vÖ Rimu,Ö odÖ koderÖ seÖ
jeÖ hitroÖ razširilaÖ poÖ
vsejÖItaliji,ÖNemčijiÖinÖ
Franciji.ÖVÖNemčijiÖ jeÖ
nadomestilaÖ prazno-
vanjeÖ obÖ poganskemÖ
»majskemÖ drevesu«Ö
(Maibaum).Ö TudiÖ vÖ

SlovenijiÖsoÖjoÖzÖvese-
ljemÖsprejeli.

MedÖ SlovenciÖ
seÖ jeÖ majniškaÖ po-
božnostÖ začelaÖ vÖ lju-
bljanskemÖsemeniščuÖ
naÖ pobudoÖ četrtole-
tnikaÖ JernejaÖ LenčkaÖ
letaÖ 1851,Ö odÖ todÖ paÖ
seÖjeÖhitroÖrazširilaÖpoÖ
vsejÖslovenskiÖdeželi.Ö
BesediloÖ zaÖ toÖ po-
božnostÖ zÖ naslovomÖ
MesecÖ MarijeÖ jeÖ žeÖ
letaÖ1842ÖizÖfrancošči-
neÖ priredilÖ DavorinÖ
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šmarničnoÖ branjeÖ zaÖ
otrokeÖinÖposebnoÖzaÖ
odrasleÖvernikeÖ(Dru-
žina,Ö7.Ö5.Ö2006).

MarijinoÖ poseb-
noÖ češčenjeÖ vÖ mese-
cuÖ majnikuÖ segaÖ žeÖ
vÖ 16.Ö stoletje,Ö redneÖ
pobožnostiÖ paÖ soÖ seÖ
razvileÖšeleÖvÖ18.Östo-
letju.Ö PrveÖ šmarniceÖ
soÖobhajaliÖvÖLjublja-
niÖ letaÖ 1851Ö vÖ bogo-
slovnemÖ semenišču.Ö
PobožnostÖseÖjeÖkma-
luÖrazširilaÖpoÖdrugihÖ
zavodihÖ inÖ župnijah,Ö
tudiÖ zunajÖ Ljubljane,Ö
inÖ seÖ jeÖ ljudstvuÖ bržÖ
močnoÖ priljubila.Ö
Pobožnost,Ö kiÖ soÖ joÖ
začeliÖ imenovatiÖ poÖ
majniškihÖ cvetlicah,Ö
šmarnicah,Ö soÖ kmaluÖ
pričeliÖopravljatiÖ tudiÖ
zunajÖ cerkveÖ –Ö naÖ
vasi,ÖpriÖkapelicahÖinÖ
znamenjih.ÖTakoÖseÖjeÖ
splošnoÖ udomačila.Ö
(dr.ÖNikoÖKurent,ÖPra-
zničnoÖ letoÖ Sloven-
cev)

ZÖ razmahomÖ
šmarničneÖ pobožno-
stiÖseÖjeÖpokazalaÖpo-
trebaÖpoÖšmarničnemÖ

branjuÖ inÖ primernihÖ
pesmih.Ö PravÖ vÖ časuÖ
razširjanjaÖ majskeÖ
pobožnostiÖ jeÖ slo-
venskoÖ slovstvoÖ do-
biloÖnajvečÖnabožnihÖ
pesmi.Ö ResÖ nisoÖ bileÖ
vseÖ umetniške,Ö aÖ soÖ
sÖ primernoÖ melodijoÖ
vernikomÖ segleÖ glo-
bokoÖ vÖ srce.Ö PesmiÖ
soÖ začeliÖ zbiratiÖ vÖ
zbirkeÖinÖjihÖizdajatiÖvÖ
oblikiÖpesmaric.ÖPrvoÖ
takšnoÖzbirkoÖjeÖizdalÖ
duhovnikÖBlažÖPotoč-
nikÖ letaÖ 1827.Ö ZaradiÖ
velikegaÖ zanimanjaÖ
soÖ joÖ moraliÖ trikratÖ
ponatisniti.

Povzeto po katalogu 
razstave Slovenske 

tiskane šmarnice od 
začetkov do danes 

avtoric Marjetke Tuš 
in Fanike Krajnc-

-Vrečko ter spletne 
strani Družina.

Trstenjak.Ö LetaÖ 1852Ö
soÖ toÖ marijanskoÖ po-
božnostÖ obhajaliÖ vÖ
ljubljanskemÖ Alojzi-
jevišču,Ö letaÖ 1855Ö soÖ
pobožnostÖ obhajaliÖ
žeÖ vÖ romarskiÖ cerkviÖ
naÖ Kalobju,Ö letaÖ 1860Ö
vÖmariborskemÖbogo-
slovju.Ö JanezÖ VolčičÖ
jeÖ letaÖ 1855Ö napisalÖ
knjigoÖ zÖ naslovomÖ
Šmarnice,ÖpoÖcvetlici,Ö
kiÖ vzcvetiÖ vÖ začetkuÖ
maja,ÖinÖpodÖtemÖime-
nomÖseÖ jeÖpobožnostÖ
hitroÖ razširilaÖ medÖ
ljudmi.Ö LjudjeÖ soÖ toÖ
pobožnostÖ vzeliÖ zaÖ
svojoÖinÖsoÖjoÖobhaja-
liÖpriÖštevilnihÖMariji-
nihÖkapelicah,ÖkjerÖsoÖ
braliÖ šmarničnoÖ bra-
nje,Ö moliliÖ litanijeÖ inÖ
peliÖ MarijineÖ pesmi.Ö
ŠeÖdanesÖjeÖtaÖnavadaÖ
marsikjeÖ ohranjena,Ö
čepravÖ imajoÖ danesÖ
poÖ cerkvahÖ šmarni-
ceÖ največkratÖ medÖ
mašo.

KerÖsoÖvÖzadnjihÖ
desetletjihÖduhovnikiÖ
šmarniceÖ uporabiliÖ
tudiÖ kotÖ posebnoÖ ka-
tehezoÖ zaÖ otroke,Ö jeÖ
nastaloÖtudiÖposebnoÖ
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VZEMI SI ČAS ZA … 

KlasičniÖ filolog,Ö pi-
sateljÖinÖnovinarÖAndreoÖ
TornielliÖjeÖletosÖnaÖknji-
žnemÖsejmuÖvÖLjubljaniÖ
polegÖ drugihÖ delÖ pred-
stavilÖknjigoÖ„BožjeÖimeÖ
jeÖusmiljenje“.ÖTornielli,Ö
kiÖ jeÖ tudiÖ vatikanistÖ inÖ
pisecÖ omenjeneÖ knjige,Ö
jeÖ obÖ poslušanjuÖ Fran-
čiškovegaÖ oznanjevanjaÖ
prišelÖ naÖ misel,Ö daÖ biÖ
muÖbiloÖdobroÖpostavitiÖ
nekajÖvprašanj.ÖZačelÖjeÖ
razmišljatiÖ oÖ intervjuju,Ö
kiÖ biÖ razkrilÖ Frančiško-
veÖ poglede.Ö PapežÖ jeÖ
predlogÖsprejel.ÖNastalaÖ
jeÖknjižica,ÖkiÖjeÖsadÖtehÖ
pogovorov.

PapežÖFrančišekÖ jeÖ
vÖ zaupnemÖ pogovoruÖ sÖ
piscemÖknjigeÖpreprostoÖ
inÖ neposrednoÖ nagovo-
rilÖ današnjegaÖ človeka.Ö
ŠeÖpravÖposebejÖjeÖizpo-
stavilÖ temoÖ usmiljenja,Ö
kiÖjeÖtudiÖsicerÖosrednjeÖ
sporočiloÖ njegovegaÖ
papeževanja.Ö Poudarja,Ö
daÖ CerkevÖ nikomurÖ neÖ
smeÖzapretiÖvrat,ÖampakÖ
moraÖ obÖ spoštovanjuÖ
etičnihÖ inÖ teološkihÖ vi-
dikovÖ vsemÖ pomagati,Ö
daÖ seÖ odprejoÖ zaÖ božjeÖ
usmiljenje.

Kristjane,Ö kiÖ seÖ

imajoÖ zaÖ pravične,Ö
opozarja,Ö daÖ jeÖ tudiÖ
onÖkotÖpapežÖgrešnik,Ö
potrebenÖ BožjegaÖ
usmiljenja.

ObÖ tehÖ besedahÖ
seÖspomnimÖnašihÖdo-
mačihÖ polemikÖ oÖ ak-
tualnostiÖ GosarjevihÖ
spoznanj,Ö kiÖ soÖ pre-
živelaÖ svojÖ časÖ inÖ soÖ
namÖ lahkoÖ šeÖ danesÖ
vÖpomočÖpriÖrazmisle-
ku.ÖBogataÖ jeÖnjegovaÖ
krščansko-socialnaÖ
misel.ÖNajÖ izpostavimÖ
samoÖ razmišljanjaÖ
oÖ socialnemÖ naukuÖ
Cerkve,ÖkiÖpoÖGosarjuÖ
šeÖ niÖ doÖ nadrobnostiÖ
izpopolnjenÖ vzorecÖ
družbeneÖinÖpolitičneÖ
ureditve,Ö temvečÖsku-
pekÖ smernic,Ö uteme-
ljenihÖnaÖbožjiÖbesediÖ
inÖizročilu,ÖnaÖpodlagiÖ
katerihÖ jeÖ šeleÖ trebaÖ
izdelatiÖ mogočeÖ prak-
tičneÖizpeljave.

ZanimivaÖ jeÖ Go-
sarjevaÖ trditev,Ö daÖ izÖ
nerazlikovanjaÖ medÖ
strankarskoÖ inÖ cer-
kvenoÖ skupnostjoÖ
izhajajoÖ tudiÖ mnogeÖ
zablode,Ö podobnoÖ
tudiÖ izÖ udobnostiÖ
dvojneÖmorale,Ömeša-

njeÖ evangelijskegaÖ inÖ
zasebnega,Ö pragmatič-
negaÖ inÖ koristnegaÖ zaÖ
javnoÖživljenje.

IzÖnjegovihÖrazmi-
šljanjÖ vejeÖ krščanskoÖ
prizadevanjeÖzaÖsocial-
noÖ inÖ ekonomskoÖ pra-
vičnostÖvÖduhuÖpapežaÖ
Frančiška,ÖsoÖzapisaliÖvÖ
spremnemÖ zapisuÖ do-
kumentarnegaÖ filmaÖ oÖ
AndrejuÖGosarju.Ö

PomembnaÖjeÖtudiÖ
miselÖaliÖkarÖopozorilo,Ö
daÖ najÖ boÖ kristjanÖ sil-
noÖ previden,Ö kadarÖ seÖ
sklicujeÖ naÖ svojeÖ ka-
tolištvo.Ö NiÖ večjeÖ sku-
šnjaveÖodÖ te,ÖdaÖskušaÖ
svojoÖresnicoÖprodajatiÖ
kotÖ katoliškoÖ resnico.Ö
BožjeÖ kraljestvoÖ jeÖ on-
stranÖvsehÖnašihÖpred-
stav,ÖneÖdosežemoÖgaÖzÖ
bojemÖ protiÖ političnimÖ
nasprotnikom,Ö temvečÖ
sÖčistostjoÖsrca.Ö

TegaÖ seÖ boÖ moralÖ
zavedatiÖ tudiÖ tistiÖ delÖ
»naÖ novoÖ nastajajočeÖ
desnice«,Ö koÖ obÖ po-
manjkanjuÖ zdraveÖ pa-
metiÖinÖiskanjuÖskupne-
gaÖ dobraÖ iščeÖ leÖ svojoÖ
resnico.Ö

IzhodiščeÖ inÖ tež-
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iščeÖ pogovoraÖ sÖ pape-
žemÖsloniÖnaÖFrančiško-
viÖmisli,ÖpovedaniÖmedÖ
homilijoÖ zÖ besedami:Ö
»JezusovoÖ sporočiloÖ
jeÖ usmiljenje;Ö zameÖ jeÖ
to,ÖiskrenoÖrečeno,Önaj-
močnejšeÖ GospodovoÖ
sporočiloÖinÖverjamem,Ö
daÖživimoÖvÖčasuÖusmi-
ljenja.«

NaÖ vprašanje,Ö kajÖ
jeÖusmiljenjeÖzaÖvasÖpa-
pežÖ odgovarja:Ö »Usmi-
ljenjeÖ pomeniÖ odpretiÖ
svojeÖ srceÖ ubogim,Ö jeÖ
držaÖBoga,ÖkiÖnasÖspre-
jemaÖ inÖ seÖ sklanjaÖ kÖ
namÖ zÖ odpuščanjem.Ö
ČeÖseÖmiÖizneverimoÖonÖ
ostaneÖzvest,ÖkajtiÖsebeÖ
neÖ morešÖ zatajiti.«Ö InÖ
še:Ö »CerkevÖ niÖ naÖ sve-
tu,ÖzatoÖdaÖbiÖobsojala,Ö
ampakÖdaÖbiÖomogočilaÖ
srečanjeÖ zÖ materinskoÖ
BožjoÖ ljubeznijo,Ö kiÖ jeÖ
usmiljenje.«

PoudarjanjeÖusmi-
ljenjaÖ jeÖ papeževaÖ
osnovnaÖdrža.ÖZÖusmi-
ljenjemÖ jeÖ povezanihÖ
mnogoÖnjegovihÖspomi-
nov.ÖSÖsamimÖodpušča-
njemÖ inÖ poglobljenimÖ
razmišljanjemÖ oÖ njemÖ
jeÖpapežÖprišelÖpoÖpotiÖ
molitve,ÖnaukovÖinÖpri-
čevanjaÖ papeževÖ predÖ

njim.Ö JeÖ paÖ tudiÖ sadÖ
lastnegaÖ pojmovanjaÖ
Cerkve,ÖkiÖzdraviÖpred-
vsemÖnajhujšeÖ raneÖ inÖ
poškodbeÖCerkve,ÖkiÖjeÖ
blizuÖljudem.

PoÖ papeževemÖ
mnenjuÖmanjkaÖljudemÖ
konkretnaÖ izkušnjaÖ
usmiljenja.Ö NegotovostÖ
našegaÖčasaÖjeÖtudiÖpo-
sledicaÖ nevereÖ vÖ mo-
žnostÖrešitve.

VerskaÖ spozna-
njaÖ soÖ poÖ papeževemÖ
mnenjuÖ danaÖ tudiÖ
preprostimÖ ljudem.Ö
PripovedovalÖ je,Ö daÖ jeÖ
odÖ preprosteÖ ženeÖ vÖ
spovedniciÖprevzelÖmi-
sel,ÖdaÖbrezÖusmiljenja,Ö
brezÖBožjegaÖodpušča-
nja,Ö svetÖ neÖ biÖ mogelÖ
obstajati.

NaÖ vprašanje,Ö
kakoÖ uskladitiÖ ze-
meljskoÖ pravičnostÖ zÖ
usmiljenjem,Ö jeÖ papežÖ
povedal,Ö daÖ BogÖ vseÖ
odpuščaÖ inÖ vsemÖ dajeÖ
novoÖ priložnost.Ö SvojeÖ
usmiljenjeÖ izlivaÖ naÖ
vse,ÖkiÖgaÖprosijoÖzanj.Ö
MiÖsmoÖtisti,ÖkiÖneÖzna-
moÖodpuščati.

ObÖ tehÖ besedahÖ
seÖ vselej,Ö kadarÖ seÖ
zbranoÖ srečamÖ zÖ mo-

litvijoÖ očenašaÖ sÖ po-
mislekomÖ ustavimÖ obÖ
besedahÖ »inÖ odpustiÖ
namÖnašeÖdolge,ÖkakorÖ
tudiÖ miÖ odpuščamoÖ
svojimÖ dolžnikom«.Ö
AliÖ semÖ resÖ sposobenÖ
odpuščatiÖ inÖbitiÖusmi-
ljenÖdoÖvsehÖokoliÖsebeÖ
tako,ÖkotÖsiÖtoÖželim,ÖdaÖ
biÖOčeÖnašÖsprejelÖnas,Ö
mene?Ö BogaÖ lahkoÖ leÖ
prosim,ÖdaÖmiÖpomagaÖ
hoditiÖpoÖtejÖpotiÖusmi-
ljenjaÖ inÖ odpuščanjaÖ
vsem,ÖsÖkaterimiÖživim.Ö

TakeÖ inÖ podob-
neÖ misliÖ soÖ zbraneÖ inÖ
preprostoÖ obrazloženeÖ
vÖ omenjeniÖ knjigi,Ö kiÖ
namÖ nakazujeÖ življenj-
skoÖ pot,Ö idejeÖ inÖ misliÖ
sodobnegaÖ razlagalcaÖ
evangelijskihÖresnic.

NiÖ mojÖ namenÖ
prepisovatiÖ številneÖ
bogate,Ö aÖ preprostoÖ
izrečeneÖ misli,Ö kiÖ soÖ
podaneÖ vÖ tejÖ knjižici.Ö
KnjigoÖ jeÖ potrebnoÖ
preprostoÖvzetiÖvÖ rokeÖ
inÖrazmišljati.ÖVzemiÖsiÖ
časÖtudiÖzaÖtakoÖbranjeÖ
inÖ zagotovoÖ bošÖ boga-
tejši.Ö

Pavel Mihevc
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VÖsklopuÖNikolajevihÖsrečanjÖvasÖžupnijaÖDolnjiÖLogatecÖÖ
vabiÖnaÖpredavanjeÖzÖnaslovom

POMEN OČETA IN MATERE PRI VZGOJI OTROK

v četrtek, 25. maja 2017, ob 20. uri
vÖJožefoviÖdvoraniÖmedgeneracijskegaÖdoma.

Predaval bo dr. ANDREJ PERKO

NajvečjiÖ pomenÖ zaÖ zdravÖ razvojÖ otrokaÖ nosiÖ družina.Ö VÖ družiniÖ seÖ odigrajoÖ
najpomembnejšeÖigreÖinÖživljenjskeÖzgodbeÖvsehÖnjenihÖčlanov.ÖVÖnjejÖseÖoblikujeÖosebnostÖ
otrokÖinÖvsiÖčlaniÖdružinskeÖskupnostiÖseÖvÖmedsebojnihÖodnosihÖkultivirajo,ÖsocializirajoÖinÖ
tudiÖindividualizirajoÖ-Öskratka,ÖtoÖjeÖokolje,ÖkjerÖseÖvsi,ÖzlastiÖpaÖotroci,ÖosebnostnoÖbrusijo.Ö
ZaÖzdravÖodnosÖotrokaÖstaÖpomembnaÖodnosÖzÖmaterjoÖinÖočetom,ÖterÖvzdušje,ÖkiÖvladaÖ
vÖdružini.ÖZgodnjeÖinterakcijeÖsÖstaršiÖsoÖtemeljÖotrokovegaÖrazvojaÖinÖnjegovihÖkasnejšihÖ
odnosovÖzÖdrugimi.ÖVÖdružiniÖodraščaÖinÖzanjÖpomeniÖ»točkoÖnajvečjeÖmogočeÖsprejetostiÖ
inÖvarnosti«.ÖVÖnjejÖjeÖotrokÖsprejetÖzaradiÖsebeÖsamegaÖinÖvÖtakšnemÖvzdušjuÖjeÖmožno,ÖdaÖ
seÖzdravoÖrazvija.ÖVÖdružiniÖnajÖbiÖbiliÖvsi,ÖneÖsamoÖotroci,ÖsprejetiÖzato,ÖkerÖpreprostoÖsmo.Ö

ToÖjeÖtistaÖ»brezpogojnaÖljubezen«,ÖoÖkateriÖseÖtolikoÖgovori.

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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FARNI LIST

KOLOFON
Izdaja:Öžupnija Dolnji Logatec
Odgovarja:ÖJanez Kompare
GlavniÖurednik:ÖAlen Širca
Naklada:Ö600 kos
SpletniÖnaslov:Öhttp://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/
PrispevkeÖpošljiteÖnaÖnaslov:Öfarni.list.logatec@gmail.comÖdoÖ15.ÖvÖmesecu.

Veliki,Övokalno-instrumentalniÖkoncert

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:Öwww.eventim.siÖinÖprodajnaÖmestaÖvÖsistemuÖ
EventimÖ(Petrol,ÖPoštaÖSlovenije);Ö8 eur vÖpredprodajiÖinÖ

10 eur naÖdanÖkoncerta,ÖzaÖOŠÖmladinoÖvstopÖprost

Informacije:Öinfo@cantabile.si


