
Mladinski center sv. Nikolaja
Župnija Dolnji Logatec

Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo z njo njeni graditelji. 

(Ps 127, 1)

Program v letu 2014/2015

16. oktober 2014 
Andrej Šegula

20. november 2014 
Anja Kastelic 

Valentina Pikelj 
Katarina Nzobandora

15. januar 2015 
Bogdan Dolenc

19. februar 2015 
Stane Granda

19. marec 2015 
France M. Dolinar

16. april 2015 
Zdenka Zalokar Divjak

21. maj 2015 
Alenka Rebula

Srečanja bodo v 
Jožefovi dvorani

medgeneracijskega Doma Marije in Marte,
Šolska pot 1, Logatec.

Program društva Mladinski center svetega Nikolaja sofinancira 
Občina Logatec.

Za sodelovanje se zahvaljujemo
Domu Marije in Marte
Glasbeni šoli Logatec
Cvetličarni Karmen

O Nikolajevih srečanjih
Velik del kulturne in izobraževalne dejavnosti v župniji 
se odvija v sklopu Nikolajevih srečanj. S pestrim vsebin-
skim naborom so ta v Jožefovi dvorani medgeneracij-
skega doma vsak tretji četrtek v mesecu, z izjemo pole-
tnega časa. V loku prireditev od okroglih miz, osebnih 
pričevanj in predavanj do pogovorov z izbranimi gosti 
se dotikajo tako aktualno družbenega, izobraževalnega 
in duhovnega polja. So tako družabna srečanja kot prilo-
žnost za nova védenja in spoznanja ter ozaveščajo in pri-
pomorejo k duhovni rasti. Še več, z živo besedo, ki ima 
posebno moč in ki nagovori drugače kot pisana, znajo 
seči globlje v človeka in za sabo pustiti zelo osebno sled.

Mogoče prav zato večer, ki ga bomo preživeli na enem od 
Nikolajevih srečanj, ne bo šel v prazno mimo nas. In če 
se nas bo dotaknila še kakšna v večer položena misel, bo 
osmišljen tisti dan in mogoče še vsi nadaljnji. 

Srčno vabljeni!



Četrtek, 16. 10. 2014, ob 19. uri

ZAKAJ SE NE SMEJIMO VEČ

ANDREJ ŠEGULA
Ste kdaj opazovali ljudi? Na 
ulici, v uradih, v trgovini, pa 
tudi v cerkvi. Kako malo je lju-
di, ki so nasmejani, ki so veseli. 
Celo tisti, ki vse naredijo, da 
bi bili »posvetno« veseli (npr. 
pijača, šale na račun druge-
ga  ...), nimajo veselih obrazov. 
Kronično pomanjkanje veselja 
ni samo pri nas. Tudi papež 
Frančišek je to opazil. Zato je 
napisal Apostolsko spodbu-
do Evangelij veselja. Želi nas 
usmeriti k pravemu veselju. 
Pravo veselje pa prihaja iz čistega srca, iz iskrenega odnosa do 
bližnjega, Boga in nazadnje (ali pa prvenstveno) do samega 
sebe. In če primerjamo to papeževo spodbudo s PIP-om (Pri-
dite in poglejte - Slovenski pastoralni načrt), ugotovimo, da 
si tudi Cerkev na Slovenskem prizadeva za tako življenje, ki 
bi ljudem prinašalo veselje na obraz, predvsem pa v srce. Od-
govor je preprost: z veseljem biti kristjan, to pa pomeni živeti 
evangelij - prizadevati si za krščanske vrednote tudi zunaj cer-
kvenih zidov.

P. dr. Andrej Šegula
je redovnik minorit (ustanovitelj minoritov je sv. Frančišek 
Asiški), duhovnik (v župniji sv. Peter je bil do 1. avgusta žu-
pnik, sedaj je duhovni pomočnik), od 1. avgusta je tudi ma-
gister postulantov (vzgojitelj tistih, ki pridejo v samostan – 
prvo vzgojno obdobje: obdobje pred noviciatom). V svojem 
dvajsetletnem duhovništvu je bil 15 let vzgojitelj (od tega 10 
let z bogoslovci). Na Teološki fakulteti  v Ljubljani predava 
oznanjevalno in pastoralno teologijo (katehetiko in pastoral-
ne predmete). V prostem času rad kolesari (letos so s farani 
kolesarili na Poljsko k Mariji v Čenstohovo, prejšnja leta pa v 
Assisi, Medjugorje ...), igra nogomet (z duhovniki v Sloveniji 
imajo reprezentanco Pax, ki se vsako leto udeleži evropskega 
prvenstva) in smuča.
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IZBERI ŽIVLJENJE
ANJA KASTELIC, VALENTINA PIKELJ IN 

KATARINA NZOBANDORA
Živimo v času, ko je človeško življenje zelo razvrednoteno in ko 
ljudje izgubljamo občutek za njegovo vrednost in veličino. Člo-
veško življenje je vredno vsega dostojanstva in spoštovanja že od 
njegovega začetka – torej od spočetja do naravne smrti.
Na okrogli mizi IZBERI ŽIVLJENJE! bomo skušali osvetliti kr-
ščanski pogled na človeško življenje in spregovorili o tem, kaj 
nas v današnjem času najbolj zavaja in odvrača od sprejemanja 
človeškega življenja ter razmišljanja v drugačni smeri.
Z nami bodo gostje, ki nam bodo vsaka s svojega stališča pribli-
žale pogled na dostojanstvo človeškega življenja.

FARMACEVTI ZA ŽIVLJENJE – Anja Kastelic
Združenje farmacevtov za življenje sestavljajo 
predvsem magistri farmacije in študenti farmaci-
je, ki se zavzemajo za ohranjanje življenja od spo-
četja dalje ter spoštovanje človeka kot celote v njegovi telesni, 
duševni in duhovni razsežnosti. Zato se trudijo, da bi ljudje 
jemali zdravila z odgovornostjo in le takrat, ko je to nujno po-
trebno.

ZAVOD BOŽJI OTROCI – Valentina Pikelj
Zavod Božji otroci širi resnico o dostojanstvu in 
veličini človeka od spočetja. Trudijo se ljudem 
prinašati veselje do življenja in upanje zanj. Po-
magajo mamicam in očetom nerojenih otrok v 
stiski. Ponujajo pogovore trpečim po splavu ter 
molijo in darujejo trpljenje za zmago življenja.

ZAVOD ŽIVIM – Katarina Nzobandora
Zavod Živim sestavljajo tisti, ki verjamejo, da 
ima vsak človek pravico do življenja od spočetja 
do naravne smrti. Pomagajo otrokom in star-
šem, ki se soočajo z nenačrtovano nosečnostjo. Zavod deluje 
na področju ozaveščanja in razkrivanja neresnic o nerojenem 
človeškem življenju, umetni prekinitvi nosečnosti, postabor-
tivnem sindromu in kontracepciji.
Staršem, ki so se soočili z izgubo otroka (spontano ali načrto-
vano), pomagajo na poti žalovanja z različnimi skupinami za 
samopomoč in individualnimi pogovori ter terapijami.
Staršem, ki oklevajo v izbiri med življenjem in smrtjo pa ponu-
jajo strokovno svetovanje in pogovor.
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ZAKAJ SMO KRISTJANI RAZDELJENI? 
KAKO DOLGA JE ŠE POT DO EDINOSTI?

BOGDAN DOLENC
Razdeljenost kristjanov na različ-
ne cerkve ali veroizpovedi je ža-
lostna dediščina razkolov, ki so se 
začeli že v 5. stoletju, še usodnej-
ša sta sledila v 11. in 16. stoletju. 
Veliko je razlogov zanje, glavni 
pa je pomanjkanje medsebojne 
ljubezni in ponižnosti. Razdelje-
nost nasprotuje Kristusovi vo-
lji, je svetu v spotiko in otežuje 
oznanjevanje evangelija. V vsej 
zgodovini so se rojevale pobu-
de za obnovitev edinosti. V 20. 
stoletju pa je Sveti Duh prebudil ekumensko ali zedinitveno 
gibanje, ki je »ena najsvetlejših točk v zgodovini minulega sto-
letja« (kardinal W. Kasper). V zadnjih štiridesetih letih od 2. 
vatikanskega koncila dalje so se cerkve med seboj bolj zbližale 
kot prej v štiristo letih. Med njimi uspešno potekata »dialog 
ljubezni« (prijateljski stiki) in »dialog resnice« (teološki dia-
log). Kljub temu – tako se zdi – se uresničitev edinosti odmika 
v še zelo oddaljeno prihodnost …

Dr. Bogdan Dolenc
je študiral na ljubljanski Teološki fakulteti in doktoriral iz do-
gmatike na Papeški univerzi v Rimu. Pastoralno je deloval kot 
kaplan v Grosupljem in v Novem mestu. Na teološki fakulteti 
je docent za religiologijo in religijsko antropologijo. 
Za oddajo Ozare je na Televiziji Slovenija posnel okoli 90 kraj-
ših avtorskih prispevkov.
Prevedel je več besedil cerkvenih dokumentov in vrsto člankov 
za revijo Communio (Kristjanova obzorja). Raziskovalno in 
organizacijsko je dejaven predvsem na področju ekumenizma 
in ekumenske teologije.


