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   LETO:2022 Mesec: APRIL  št.4  

 
  

VELIKONOČNA ZMAGA 

Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus 
ni bil obujen.  Če pa Kristus ni bil obujen, je 

tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša 
vera. Če samo zaradi tega življenja  zaupamo 

v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj 
pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od 

mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. 
(1 Kor 15,13–14,19.20)) 

        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
     ČATEŽ OB SAVI 
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KKRRIIŽŽAANNII  KKRRIISSTTUUSS  DDAAJJEE  SSMMIISSEELL  KKRRIIŽŽUU 
 

V teh dneh, še posebej ob prebiranju 
pasijona, v ospredje stopa pomen in 
vrednost križa. Ta sicer nikakor ne more 
biti znamenje ločitve in razdora, temveč 
samo znamenje povezovanja. Križ namreč 
povezuje ljudi med seboj (simbolika 
prečnega kraka) ter z Bogom (simbolika 
navpičnega kraka). Vendar križ ni samo 
znak, temveč tudi zgovorna in prepričljiva 
prižnica: uči nas darovanja in žrtve, brez 
katere ni prave ljubezni. Prav ta smisel in 
namen ima križ na stenah naših stanovanj. 
Kjer člani družine mimo križa ne hodijo 
brezbrižno, ampak se ob njem zbirajo k 
molitvi in iščejo moči v urah preizkušenj, 
tam postane križ šola velikodušnega 
darovanja; tam se ohranja čut za duhovne 
vrednote, ki dajejo človekovemu življenju 

pravi smisel. 
Verujočemu človeku pa križ ponuja tudi odgovor na eno najtežjih 

vprašanj, s katerim se prej ali slej sreča vsakdo: Čemu trpljenje? Zakaj 
morajo trpeti tudi nedolžni ljudje? To so vprašanja, ki od nekdaj mučijo 
človekovo pamet in srce in na katera je mogoče dati le delne in teoretične 
odgovore. Za mnoge je vprašanje zla in trpljenja ugovor zoper Božjo 
previdnost, če ne celo povod za zanikanje obstoja Boga. Resničnost križa 
tedaj postane pohujšanje, ker je to križ brez Kristusa – najtežji in najbolj 
neznosen, včasih do tragičnosti strahoten.  

Križ s Kristusom pa je veliko razodetje smisla bolečine in vrednosti, ki 
jo ima bolečina v življenju in v zgodovini. Kdor razume križ in se ga oklepa, 
stopi na pot, ki je povsem različna od tiste, ko človek postavlja Boga na 
zatožno klop ali ga zanika. V križu najdemo spodbudo za nov vzpon k Bogu 
po Kristusovi poti, ki je prav pot križa. Križ je dokaz neskončne Božje 
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ljubezni. Križ nas vabi da na ljubezen odgovorimo z ljubeznijo.  
V teh dneh smo povabljeni, da se zazremo v Kristusa, ki nas je tako 

ljubil, da je za nas umrl na križu. Križ je torej znamenje ljubezni do konca. 
Naj se njegova ljubezen preko nas in naših preizkušenj razliva tudi na 
druge. 

 

  SSMMRRTT  NNAA  KKRRIIŽŽUU  JJEE  BBIILLAA  VV  BBOOŽŽJJEEMM  
NNAAČČRRTTUU  IINN  NNEE  NNAAKKLLJJUUČČNNAA 

 

Jezusova aretacija in križanje 
sta bila za učence kljub Jezusovim 
napovedim presenečenje, za Jezu-
sa samega pa ne. Velikokrat je sam 
napovedal, ne samo da bo umrl, 
ampak celo, da ga bodo usmrtili 
Rimljani. To je lahko pomenilo le 
eno. Jezus je vnaprej vedel, da bo 
križan. 

Vrstni red dogodkov, o katerih 
poročajo vsi evangelisti, kaže, ka-
ko je hkrati, ko se je širila slava o 
Jezusu, naraščalo tudi naspro-
tovanje do njega in njegovega 
nauka. Prav gotovo je bilo zanj 
varneje na severu dežele, daleč od 
Jeruzalema, središča judovske up-
rave. Zato je njegove prijatelje 

presenetilo in pretreslo, ko je hotel v Jeruzalem, da bi tam praznoval 
pasho – največji judovski praznik. Ko je Peter končno izpovedal vero, 
da je Jezus – Kristus, je Jezus odgovoril z napovedjo svoje smrti, kar 
niti Petru niti ostalim ni hotelo v glavo.   

Še pomembnejše je dejstvo, da je Jezus trdil, da se bo vse zgodilo v 
skladu s starozaveznimi prerokbami. Njegovi učenci, ki so poznali Staro 
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zavezo, so pričakovali Mesija – Kralja; njegova smrt jim ni bila niti 
najmanj pred očmi. Šele ko se je vse zgodilo – po vstajenju, so bili 
sposobni razumeti, da je bil križ za Jezusa del Božjega načrta. To jih je 
vzpodbudilo, da so ponovno brali Staro zavezo in jo videli v novi luči. 
Peter je kasneje to izrazil takole: »Kristus je trpel zaradi grehov, in sicer 
enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu.« 

Za Jezusa smrt na križu ni bila 
naključna. Z njo je Bog potešil naše 
najgloblje potrebe.  

DDUUHHOOVVNNEE  OOČČII 
 

V današnjem evangelijskem odlomku beremo, da Tomaž ni verjel 
pripovedovanju svojih prija-
teljev apostolov in drugih, ki so 
videli vstalega Jezusa. Lahko bi 
rekli, da ni znal gledati s srcem, 
ampak se je dal voditi svoje-
glavosti, združeni z napuhom. 
Razlagalci Svetega pisma se 
strinjajo, da Tomaž ni imel 
Jezusa nič manj rad kot drugi 
apostoli. Menijo, da so ga zaradi 
njegove vročekrvnosti in črno-
gledosti močneje potrli dogodki 

velikega petka. Njegova napaka je bila, da je zapustil družbo apostolov in 
učencev in tako ni bil navzoč, ko se je na veliko noč zvečer prikazal vstali 
Gospod. »Dokler se na lastne oči ne prepričam, ne bom veroval!« je bil 
trmast. Ob srečanju z Gospodom teden dni kasneje je iskreno izpovedal 
vero z vzklikom: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus ga je prijateljsko 
pokaral: »Veruješ. Blagor pa tistim, ki niso videli, a so verovali.« 

S temi besedami Jezus ne blagruje tistih vernikov, ki za svojo vero ne 
iščejo razlogov. Vera mora biti pametna in razumna. Človek mora vedeti, 
zakaj veruje, a v tem ne sme pretiravati. Poznamo nesrečne, uboge ljudi, ki 
iščejo vero, pa je ne najdejo. Nekaj jih vleče v lepoto, ki jo deloma vidijo, 
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deloma slutijo, pa se ne morejo otresti dvomov in kar naprej čakajo. Dejstvo 
je, da niso dovolj zdrave oči v glavi. Srce, to je naša duhovna narava, mora 
biti zdravo, da bomo jasno gledali resnice nravnega, duhovnega življenja. 
Živeti moramo po resnici, če hočemo, da nam duhovne oči ne bodo oslabele. 
Za vero je torej potrebno čisto in ponižno srce, kajti vera ni sad našega 
modrovanja, ampak dar Boga za življenje v prijateljstvu z njim. 

Drugi nauk, ki nam ga ponuja Tomaževa zgoda, pa je, da smo ljudje 
ustvarjeni kot občestvena bitja, da potrebujemo drug drugega. To velja tudi 
na področju vere. Našo vero moramo izpovedovati skupaj z drugimi, moja 
vera se namreč hrani ob tvoji veri. Tvoja vera mi je v oporo. Upam, da velja 
tudi obratno. 

 

VVEELLIIKKAA  NNOOČČ  
 

Na veliko noč se je zgodilo nepojmljivo. Nebeški Oče je obudil Jezusa k 
novemu  življenju. 

Ožaril ga je z močjo Božje 
sile in mu povrnil dih, kretnje in 
duha.  Jezusov Božji duh je bil 
ves čas neuničljiv in zato ne 
uničen, dobri nebeški Oče pa ga 
je položil v telo in tako priklical 
v novo telesno bivanje. 
Apostol Tomaž ni verjel, da se 
lahko zgodi kaj takega. 

Nikoli se ni, zakaj bi se zdaj 
in tukaj? 

Ni razumel Jezusovih 
besed, njegove napovedi o 

lastnem žrtvovanju in vstajenju, dokler ni položil svoje roke v Odrešenikove 
rane. 

Takrat ga je strlo, kakor se je zjokal Peter, ki je zatajil učitelja iz strahu 
pred bolečino. In vendar je Kristus povabil prav Petra, naj pase njegove 
ovce. 
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Hotel je namreč zgraditi svojo Cerkev na skesanem srcu, polnem 
predanosti in trdnosti. Ko so apostola Petra križali, je zahteval, naj ga 
usmrtijo z glavo navzdol. 

Ni se imel za vrednega, da bi umrl kakor Gospodar življenja. 
Slehernemu izdajstvu lahko sledi človeška veličina, če dopustimo, da nas 

preoblikuje Bog. 
Tudi v srcu apostola Pavla, sprva nasprotnika Cerkve, je naposled živel 

samo še Gospod. Mi, romarji proti večnosti, prispemo do velikonočnega 
jutra, ko v sebi ne živimo več sami, ampak smo v celoti Kristusovi. 

Njegova živa znamenja ljubezni, resnični Božji otroci in prebivalci 
prihodnjega veka.  

 

KKAAJJ  PPOOMMEENNII  JJEEZZUUSSOOVVOO  VVSSTTAAJJEENNJJEE??  
 

Zmaga! 
Sveto pismo gleda na Jezusovo vstajenje kot na veliko zmago nad vsem 

silami zla, ki delujejo v svetu. Ravno takrat, ko je kazalo, da so Jezusa 
sovražniki popolnoma uničili, je vstal od mrtvih in se prikazal v veličastnem 
sijaju Božjega zmagoslavja. Premagal je največje sovražnike človeškega 
rodu – greh, smrt in hudega duha.  
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Smrt je premagana! 
Ko je Jezus vstal od mrtvih, to ni bila le njegova osebna zmaga, ki se nas 

ne tiče. Sveto pismo prikaže Jezusovo vstajenje kot poroštvo, da bo Bog 
podobno tudi nas iztrgal iz smrti, ki nas čaka. Če verujemo, da je Bog obudil 
Jezusa, smo lahko prepričani, da bo v novo življenje obudil tudi tiste, ki 
verujemo vanj. Zaradi tega imamo kristjani novo gledanje na smrt. Smrt za 

nas ni konec. Onkraj nje se 
začenja bolj polno življenje 
z Bogom, kot si ga sploh 
lahko predstavljamo. To ne 
pomeni, da kristjani na 
pogrebih ne jokajo in da 
smrti ne vzamejo zares – 
smrt je še vedno sovražnik. 
Toda Bog je obljubil, da nas 
bo rešil iz njenega kra-
ljestva, zato se je ni treba 
več bati.  

Potrditev. 
Z obuditvijo od mrtvih je Bog na celotno Jezusovo življenje in učenje 

dal še zadnji pečat. Za prve učence je bilo vstajenje tisti vezni člen, ki je dajal 
dokončen smisel vsemu, kar je Jezus rekel ali naredil. Tako lahko vstajenje 
pomaga tudi nam.  

Jezus živi zdaj 
Vstajenje ni le dogodek, o katerem beremo v knjigi. Jezus živi in lahko 

ta trenutek spremeni naše življenje. Ko kristjani mislimo na Jezusa, se tako 
ne spominjamo davno umrlega junaka, ampak se veselimo v tesnem stiku z 
živo osebo, ki lahko vpliva na naša dejanja. 

SSPPOOVVEEDD  
 

Velika noč se približuje in z Urhom sva bila pri sveti spovedi. Z nama sta 
bili tudi najini mami in priznati moram, da bi jo najraje peljala s seboj v 
spovednico. Vedno, kadar počnem kaj, kar ni vsakodnevno, me je malo strah. 
Katehetinja Cvetka je rekla, da je to čisto normalno, in me je potolažila. Ko sem 
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zaprla vrata spovednice, mi je srce divje utripalo in v trenutku sem pozabila, 
kaj moram reči. Gospod kaplan je opazil mojo zadrego, zato mi je pomagal in 
je šlo. Zardelih lic sem stopila pred tabernakelj in zmolila zdravamarijo.  

 »To molitev zmoli za pokoro,« mi je naročil spovednik, »in v mislih imej 
vašo družino. Prosi Marijo, naj vas vse varuje. Naj postane nebeška mati 
Marija vaša velika prijateljica in zaupnica.« 

Potrudila sem se. Z vsem srcem sem 
prosila Marijo, naj varuje našo družino, 
Jezusa, ki je v tabernaklju, pa sem prosila, 
naj mi vedno stoji ob strani. Nato sem 
pokleknila in odprla težka vrata naše lepe 
cerkve. Zunaj so me čakali Urh, njegova in 
moja mami. 

»Joj, si bila dolgo v cerkvi,« mi reče 
Urh, »me je že skrbelo zate.« 

»Pri tabernaklju sem se zadržala,« mu 
povem veselo. »In kako se počutiš po 

spovedi?« me vpraša mami. 
»Moram priznati, da se ne počutim nič drugače. Zdi se mi, da nisem imela 

težkih grehov. Imela sem bolj drobne. Ko bom starejša, bo gotovo drugače.« 
»Seveda bo drugače,« se nasmeji mami, »saj boš odraščala in se bo 

marsikaj zapletlo. A Bog je z nami, da nam pomaga, in tega smo lahko le veseli.« 
»Jaz pa se počutim drugače,« se pogovoru pridruži Urh, »kot da je nekaj 

padlo z mojega srca.« 
Nekaj trenutkov smo bili vsi tiho. Vedele smo, da je Urha bremenil pretep 

s sošolcem. Čeprav sta se pobotala, je še vedno nosil v sebi nekaj grenkega. 
Njegova mami ga je stisnila k sebi in rekla: »Vidiš, Urh, tako boš vedno čutil v 
srcu, kadar boš pri spovedi iskreno povedal vse, kar te bremeni. Zdaj, ko si 
povedal svoje grehe in ti je Bog vse odpustil, si prav gotovo odpustil tudi 
samemu sebi. Mir, ki je legel v tvoje srce, naj te spremlja in varuje, kadar boš v 
skušnjavi, da bi naredil kaj slabega.« 

Za nama sta tudi mamici stopili v cerkev in v spovednico, nato smo skupaj 
odšli proti domu, da pripravimo vse potrebno za barvanje pirhov in peko 
prazničen potice. 
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UUSSLLIIŠŠAANNAA  PPRROOŠŠNNJJAA  
 

Duhovnikovo srce mora 
biti široko. Zaobjeti bi moralo 
vse ljudi. Spominjam se, kako 
nam je v bogoslovju naš du-
hovni voditelj Jože Vesenjak 
dejal: »Fantje imejte široko 
srce. Ne imejte ga samo za eno 
deklico ampak za mnogo lju-
di…« Hotel nam je  povedati, 
kaj je pravzaprav duhov-

nikova naloga;   ljubiti s širokim srcem. To isto je že zdavnaj prej 
povedal Jezus; »Veselite se z veselimi in jokajte z jokajočimi…« Eno  
takih zgodb bi rad podelil tudi z vami. 

V svojem dolgem duhovniškem življenju sem se srečal z 
marsikatero človeško usodo. Včasih grem skozi pokopališče. V času 
svojega župnikovanja sem pokopal že tisoč ljudi. Na spomenikih berem 
imena tistih, ki ležijo v grobovih. Vsak človek je zgodba zase in vsak je 
pisal svojo knjigo življenja. To so različne usode ljudi. Včasih so prav 
pretresljive in pisatelj bi jih lahko spremenil v čudovite romane. Človek 
se mora ob njih zaustaviti in pri njih bi si lahko pridobil koristne 
življenjske izkušnje. Tokrat se bom zaustavil ob mladi ženi in materi, ki  
je živa. 

Poznam jo že od njenega otroštva naprej. Bila je skromen otrok, 
nikoli ni rinila v ospredje. Staršem je bila v veliko veselje. Brezskrbna 
otroška leta so hitro minila in nastopila so mladostna leta. To so leta 
zasanjanosti, leta odločitev, izbira poklica in seveda tudi leta 
prebujajočih ljubezenskih čustev. Ne bom jo imenoval s pravim 
imenom, odslej naprej bo zame Andreja. Andreja je torej kmalu 
spoznala fanta, se vanj zaljubila in iz te ljubezni se je kmalu spočelo in 
rodilo novo življenje. Čudovit fantek je postal središče njene družine. 
Andreja je postala  mati in se tako še bolj razdajala za svojo družino. 
Osrečevalo jo je tudi dejstvo, da je lahko svojo srečo in skrb delila s 
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čutečim partnerjem. Kmalu po rojstvu prvega otroka je pod njenim 
srcem že potrkal drugi otrok. Tudi on je želel okusiti lepoto življenja in 
Andreja kot čuteča mati, mu je to omogočila. Rodil se jima je še drugi 
otrok in nov topli sončni žarek je zasijal v njihovo družino. 

Potem pa se je začelo nekaj, kar se tako rado pripeti v trenutkih 
sreče. Kar naenkrat sonce nič več ne sije tako prijazno in toplo kot je 
sijalo poprej. Andreja je začutila v svojem telesu  bolečino. Najprej jo 
ni kaj resno vzela. Mislila je pač, da bo minila, kot je minila že 
marsikatera druga. Čutila je slabost, šlo ji je na bruhanje, izgubila je 
apetit. Postajala je vedno bolj zaskrbljena in njena prva odločitev je 
bila, da obišče zdravnika in se z njim posvetuje. Tako so se začeli 
različni pregledi in preiskave. Kmalu ji je bila sporočena diagnoza, ki 
jo nobeden človek ne sliši rad in glasila se je rak. 

Svet se ji je v tistem tre-
nutku obrnil na glavo. Kon-
čalo se je njeno brezskrbno 
življenje  in izgledalo je, da 
so se nad njihovo družinsko 
srečno zgrnili temni oblaki. 
Začela so se mučna vpra-
šanja; kako resna je bolezen, 
se jo bo dalo pozdraviti? 
Tukaj sta še dva otroka. Kaj 
se bo zgodila z njima, če bi 

prišlo do zapletov? V celotno družino je vstopila ena sama 
zaskrbljenost. Starejši otrok je bil že toliko star, da je že začutil, da se 
nekaj žalostnega dogaja. 

Ob tem sem se tudi sam spomnil na leta svojega otroštva. Mama je 
že v Nemčiji zbolela za tuberkulozo. Bila je to bolezen, ki je zahtevala 
na sto tisoče življenj. Primorana je bila, da je preživela večino svojega 
življenja po bolnišnicah. Skrb zame so prevzele mladoletne tete. Kot 
otrok sem že razumel pogovore družinskih članov.  Stikali  so v pogovor 
svoje glave, ki je izzvenel nekako takole: »Milka je zelo slaba in bo 
umrla.« Kakšna bolečina je ob teh besedah stopila v mojo dušo. Brez 
mame bom ostal sam. Kdo me bo pobožal po moji glavi in kdo mi bo 
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prisluhnil, ko bi si želel varstvo in tolažbo? Kaj pa je čutila mama, ko je 
bila po cela leta odtrgana od mene, to pa sam Bog ve. 

Vrnimo se k Andreji. Zdravnik ji je svetoval čimprejšnjo operacijo. 
Za njen uspeh je molilo mnogo ljudi. Obrnili so se k Mariji, ki jo kličemo 
Zdravje bolnikov in Tolažnica žalostnih. Kljub težkemu položaju je 
Andreja ohranila pogum in  odšla v Ljubljano na zahteven poseg. 
Visoka strokovnost zdravnikov in molitev sta naredila svoje. Po končani 
operaciji so ji zdravniki dali upanje na izboljšanje. Z novimi upi in 
najboljšimi pričakovanji se je vrnila v nego domače družine. K uspešni 
terapiji sta ji pripomogla njena otroka, ki sta jo spodbujala v njeni 
borbi za ohranitev življenja. »Moram živeti, moram živeti že zaradi 
njiju. Potrebujeta me. Nočem, da bi ostala siroti…« 

Po operaciji je čez nekaj časa sledil zdravniški pregled, ki naj bi 
dokončno ugotovil uspešnost operacije. Zdravniki so jo temeljito 
pregledali in iz njihovih pogledov je odsevala zadovoljnost. Predno so 
jo odslovili, so ji dejali, da še ne morejo povedati dokončne besede. 
Skrbno  morajo še proučiti  rezultate različnih preiskav in o njih jo bodo 
obvestili v čim krajšem možnem času. 

Andreja je naslednje dni preživljala v napetem pričakovanju. 
Čakala je pismo, ki ji bo povedalo resnico. Prejela ga je. S tresočo roko 
je odpirala ovojnico in ga prebrala. Izvidi so bili odlični. V Andrejevim 
srcu je izbruhnil krik veselja: »Marija uslišala si mojo molitev.« 
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Spomnila se je na svojo zaobljubo, ki jo je sklenila pred operacijo. 
»Mariji Pomagaj na Brezjah,  ki je pomagala že toliko ljudem v stiski 
se bom šla takoj zahvalit za uslišano prošnjo.« 

Andreja se je oblekla,  zbrala vso moč, ki jo je še imelo njeno telo, 
stopila v avto in se odpeljala k Mariji na Brezje, da se ji zahvali in ji 
pove, kako je vesela in kako neizmerno je srečna. Trenutki njenega 
življenja, ki so bili do zdaj prepojeni z skrbjo, so se spremenili v občutja 
zahvaljevanja. Take vožnje, kot jo je imela tisti popoldan, ni še nikoli 

doživela. Bil je že večer, ko je 
Andreja stopila v kapelo, 
kjer romarja iz oltarja gleda 
čudovito in milo  obličje 
Marije Pomagaj. Pokleknila 
je pred milostno podobo  in 
se ji s solznimi očmi zah-
valjevala. 

To Andrejino dejanje me 
je spet vrnilo v moje 
otroštvo. Nekega dne se  je 
mamimo zdravstveno stanje 
zelo poslabšalo. Zdravnik, ki 

jo je pregledal, ni dal nobenega upanja na njeno ozdravitev. »Pripraviti 
se morate na vse,« so bile njegove zadnje besede ob odhodu. Takrat sva 
se z mamo zaobljubila: »Če se bo zdravstveno stanje izboljšalo, potem 
bova en teden v naši cerkvici Lurške Marije, ki jo ima naša družina za 
svojo zaščitnico, na kolenih molila rožni venec:« Tudi najina molitev je 
bila uslišana. Dobila sva ključ od cerkve in spolnila sva svojo zaobljubo. 
Ob večerih sva šla v cerkev, pokleknila in molila. Marijina priprošnja 
pri Bogu je  mogočna. 

Andreja se je skupaj s svojimi domačimi zahvalila pri sv. maši v naši 
kapeli. Maša je bila  darovana po njenem namenu. Ob sebi je imela oba 
svoja otroka, enega od njiju je morala držati na kolenih. Oklepal se jo 
je in s tem pokazal, koliko mu pomeni. Lepi so taki pogledi, pogledi na 
mamo in otroka. Otrok potrebuje mamo in zna to tudi tako ganljivo 
pokazati.  
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Po maši sva se z Andrejo na kratko pogovorila. Povedala mi je, da 
je za njo velika življenjska preizkušnja, ki ji je pomagala, da je začela 
na življenje gledati z drugačnimi očmi. Trenutki bolezni so jo zbližali 
tudi z Bogom in božjimi resničnostmi. »V bližnji prihodnosti bova s 
partnerjem uredila še neko pomembno stvar…«, mi je nazadnje 
zaupala. 

 

TTIISSTTAA  VVEELLIIKKAA  NNOOČČ  
 
Ne spominjam se 

več,  kdaj natančno 
me je začela boleti 
glava. Bolela pa me je 
vsak dan bolj in bolj. 
Nisem bil sposoben za 
nobeno delo. Najtežje 
mi je bilo, ko sem 
imel verouk, se pri-
pravljal na pridigo, 

moral misliti. Težko mi je bilo vzeti v roko kakšno knjigo, na gledanje 
televizije pa tudi pomisliti nisem smel. Motila me je vožnja z 
avtomobilom in nisem prenesel pogled na  prižgano žarnico. Mučno mi 
je bilo govoriti z ljudmi in umikal sem se v samoto. Glavobol ni in 
popustil. V glavi sem čutil  topo bolečino nekje za tilnikom. 

Začel sem misliti, da imam tumor v glavi. Poznal sem kar nekaj 
takšnih primerov, ko so ljudje imeli tumor v glavi. Nekateri med njimi 
so imeli operacijo in so ozdraveli, drugim pa tudi zdravniki niso mogli 
več pomagati. Umrli so v strašnih bolečinah. Med njimi je bil tudi moj 
nekdanji profesor moralke dr. Šteiner, duhovnik, ki nam ni podajal 
samo učno snov, tako pomembno za dušno pastirsko delo vsakega 
duhovnika, temveč  je bil nam bogoslovcem tudi zgled dobrega in 
pobožnega duhovnika. Študiral je v Rimu in moralno teologijo utemeljil 
na Kristusovi zapovedi ljubezni. Bil je življenja ljubeči duhovnik in v 
večnost je šel pri svojih najlepših letih. 
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Nabavil sem si nekaj zdravstvenih pripomočikov in prebiral o 
glavobolih in tumorjih. Vse ugotovitve sem primerjal s svojimi znaki 
glavobola in vse to me je prepričevalo, da gre tudi v mojem primeru za 
pravi tumor. Vse okoli mene se je začelo vrteti okoli tumorja. Postajal 
sem zbegan in to je začelo skrbeti tudi mojo mamo. Spraševala me je, 
kaj mi je. Rada bi mi pomagala in ni vedela kako. Danes vem, da branje 
zdravstvenih priročnikov nič ne pomaga in da lahko človeka tako 
branje še bolj vznemirja in plaši. 

Malo olajšanja sem občutil, ko 
sem šel v naravo. Tako sem taval 
po naših gozdovih, da sem se vsaj 
malo zamotil z drugimi mislimi. 
Narava je resnično veliki božji dar 
in najboljša lekarna, ki pa jo 
premalo izkoriščamo. To so bile 
kratkotrajne razbremenitve. Gla-
vobol se je nadaljeval z nez-
manjšano bolečino. 

Za moj primer so zvedeli tudi 
moji sobratje duhovniki. Ves 
zaskrbljen me je obiskal nekdanji 
senovški župnik Janez Nanut. Pri 
nas je imel misijon in takrat sva se 

še bolj spoznala. Prisluhnil je moji pripovedi, me skušal razumeti in mi 
pomagati. Spominjam se, da mi je nazadnje rekel: »Jože skoči ven iz 
sebe in tako se boš razbremenil svoje skrbi«. Vem, da sem mu takrat 
odgovoril: »Če še tako skačem ven iz sebe, z menoj še vedno skače tudi 
moj glavobol«. 

Takrat je postal slaven neki bioenergetik, ki je prišel v naš kraj in 
najprej deloval na Motelu. Ljudje so v vrsti čakali na sprejem pri njem. 
Nekateri so ga razglašali za čudodelnika. Tudi sam sem ga obiskal, ker 
takrat še nisem vedel, da bioenergija ni tako nedolžna stvar, kot se 
govori. Kristjani naj bi ne obiskovali bioenergetikov, ker bi lahko bile 
njegove energije povezane z  temnimi silami. S svojimi rokami je mahal  
nad menoj, vlekel iz mene negativne sile in mi obljubljal, da bo glavobol 
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prenehal. Pri meni ni bilo videti nobenega napredka, čeprav sem mu 
pustil kar precej denarja. 

Seveda sem svoje probleme povedal tudi osebnemu zdravniku. 
Njega sem tudi vprašal, kakšen je njegov pogled na alternativno 
medicino. »Pojdite tudi k njemu. Povem pa vam, da  boste na koncu spet 
poiskali pomoč pri klasični medicini«.   Svetoval mi je naj spijem več 
tekočine in zaužijem tableto proti bolečinam. Napisal mi je tudi 

napotnico za nevrologa.   
Ta me je pregledal in 

mi svetoval naj opravim 
slikanje glave EEG v Cel-
ju. Tam bodo lahko 
najbolj ugotovili moje 
zdravstveno stanje. 

Bil je postni čas, ko 
sem se odpravil v Celje. V 
ambulanti sem se legel na 
mizo in zdravstveni 
tehnik me je obložil s šte-
vilnimi kabli. Pol ure sem 

moral mirno ležati na ležišču in natančni instrumenti so odslikavali 
stanje v moji glavi. Po končani preiskavi mi je bilo rečeno, da bodo 
ugotovitve poslali zdravniku, ki mi je napisal napotnico. 

Naslednji dnevi so potekali v velikem pričakovanju, strahu in 
napetosti. Kaj bodo instrumenti pokazali? Mi bodo zapisali smrtno 
obsodbo?  Tako rad bi še živel, živel pa brez glavobola, ki je postal stalni 
spremljevalec mojega življenja. 

Bil je veliki teden. Pred menoj so bili dnevi, ki sem jih kot duhovnik 
vedno rad obhajal. Najprej so bili to obredi velikega tedna, ki nas tako 
globoko povezujejo z Jezusovim trpljenjem in vstajenjem. Mislim, da je 
bil veliki četrtek, ko sem s strahom potrkal na vrata ambulante, kjer je 
delala nevrologinja. Sprejela me je medicinska sestra, ki mi je povedala, 
da je zdravnica odsotna. »Če pa ste prišli zaradi izvidov, ki naj bi jih 
poslali iz Celja pa vam povem, da je z vašo glavo vse v najlepšem redu.« 
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V tistem trenutku je 
izginila bolečina iz moje gla-
ve. Glava me ni več bolela. To 
je nekaj neverjetnega. Nihče 
me ne bo prepričal, da me 
glava ni bolela. Bolela me je 
pa še kako. Spoznal sem, da 
živci niso nekaj izmišljenega 
in so zelo povezani s telesom.  

Mama, ki je tiste čase 
tudi z menoj veliko trpela in 
bila v skrbeh za moje zdra-
vje, me je pri mojem prihodu 
domov z velikim strahom 
vprašala: »Kaj si zvedel, kak-

šni so rezultati?« »Mama nimam tumorja in glava me je nehala boleti«! 
Težek kamen se je odvalil tudi od njenega srca. 

Tiste velikonočne praznike sem obhajal tako lepo kot še nobenih 
drugih poprej. Z Vstalim Gospodom sem pel hvalnice. Včasih Bog 
dopušča tudi takšne preizkušnje, ki človeku pomagajo, da se Boga še 
bolj oklene.    

VVEELLIIKKOONNOOČČNNII  PPRROOGGRRAAMM  
CCEELLOODDNNEEVVNNOO  ČČEEŠŠČČEENNJJEE  IINN  SSPPOOVVEEDDOOVVAANNJJEE  

 Tudi letos bomo imeli celodnevno češčenje na cvetno soboto, to je 
9. aprila. Med nami bo kapucinski redovnik iz Ljubljane. Na razpolago 
bo tudi  na cvetno nedeljo. Sv. maši bosta dopoldan ob 8. in 10. uri, sklep 
češčenja pa bo ob 16. uri. Lepo vabljeni, da se udeležite češčenja, ki ga 
bodo vodili člani župnijskega sveta za posamezne vasi. Ta dan tudi 
opravite velikonočno spoved, ki je pogoj za lepo obhajanje velikonočnih 
praznikov. 

SSPPOORREEDD  ČČEEŠŠČČEENNJJAA  SSRRTT  VV  SSOOBBOOTTOO,,    99..  aapprriillaa  22002222  
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Ob 8. uri bo sv. maša z 
govorom, od 9. do 10. ure molijo 
sestre redovnice, Čatež in Dvo-
rce, ob 10. uri bo sv. maša z 
govorom, od 11. do 12. ure moli 
Cerina, Prilipe, Dobeno, Pod-
gračeno, od 14. do 15. ure 
Sobenja vas in Žejno, od 15. do 
15.30. ure Mrzlava vas, Vel. 

Malence, Globočice, od 15.30 do 16.00 šolska mladina, birmanci in 
prvoobhajanci, ob 16. uri bo sv. maša in sklep češčenja. Vmes bo prilika 
za sv. spoved. 

VVEELLIIKKII  ČČEETTRRTTEEKK:: Na vel. četrtek se Jezus in njegovi učenci 
zberejo na velikonočno večerjo. Trenutek je slovesen in zbran. 
Jezusove kretnje in besede ostanejo zapisane globoko v srcih 
njegovih učencev. »To je moje telo, ki se daje za vas. To je moja kri, 
prelita za vas.«  

Po večerji gredo iz mesta. Noč hočejo prebiti na Oljski gori. Jezus ve, 
da je prišla njegova ura. Sprejema jo. Četa vojakov, ki jo vodi Juda, se jim 
približa. Jezusa primejo, zvežejo in takoj ponoči odpeljejo pred naglo 
sodišče. Njegovi prijatelji se razbežijo. Peter se prestraši in ga zataji. 
Judovski veliki zbor Jezusa obtoži, da se dela Boga. 

Sv. maša velikega četrtka  bo zvečer ob 19. uri.  
Lepo je, da se ta večer 
kristjani zavemo, kaj je 
Jezus storil za nas na vel. 
četrtek z ustanovitvijo 
sv. maše in da je dal svojo 
zapoved, zapoved ljubez-
ni. »Ljubite se med seboj, 
kakor sem vas jaz ljubil.« 
Na Oljski gori se je Jezus 

med smrtnim bojem odločil, da nas bo odrešil s svojo smrtjo na križu, s 
svojim neizmernim trpljenjem. Pokažimo ta večer sočutje do našega 
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Odrešenika. 

 VVEELLIIKKII  PPEETTEEKK  Jezus sam nosi 
orodje svoje usmrtitve. Križajo ga med 
dvema razbojnikoma na majhnem griču 
pred jeruzalemskimi vrati. Uradni 
razlog obsodbe je pritrjen na križu: 
Jezus Nazarečan, kralj Judov (INRI, 
Iesus Nazarenus Rex Iudeorum). To je 
strahovito poniževalno umiranje pred 
radovedno množico, sovražniki, ki se mu 
rogajo, in obupanimi prijatelji. Jezus 
umre popoldne ob tretji uri, na dan pred 
soboto. 

 
Obredi velikega petka se bodo začeli ob 19. uri. Zberimo se 

k tem najstarejšim obredom Cerkve in počastimo Jezusa Kristusa –  
križano ljubezen – in se mu zahvalimo za Njegovo ljubezen. To bomo 
storili z globokim poklonom in brez dotika Jezusovega križa. 

VVEELLIIKKAA  SSOOBBOOTTAA Ko Jezusa položijo v grob in pred njegov vhod 
zavalijo velik kamen, se začenja sobotni počitek. Ta sobota je navadno 
praznik. Za Jezusove prijatelje je dan žalosti. Sedaj so kot sirote, 
žalostni in zapuščeni, razočarani, prestrašeni in obupani. Kdo ve, če jih 
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oblast ne išče? Vsa pričakovanja, ki so jih stavili na Jezusa, so izginila, 
umrla z njim. Preostane jim samo še eno: maziljenje, balzamiranje 
Učenikovega telesa. Potem bodo šli domov.  

BBLLAAGGOOSSLLOOVV  VVEELLIIKKOONNOOČČNNIIHH  JJEEDDIILL  
ČEDEM ob 8.00 * KAMENCE ob 8.30 * IZVIR ob 8.45 * KRAŠKA 

VAS ob 9.00 * VEL. 
MALENCE ob 9.30 * 
STANKOVO ob 9.45 * 
GLOBOČICE ob 10.00 * 
MRZLAVA VAS ob 10.30 * 
SOBENJA VAS ob 10,45 * 
ŽEJNO ob 11.00 * 
DOBENO ob 11.15 * 
CERINA ob 11.30 * 
PODGRAČENO ob 12.00 * 
PRILIPE 12.30  * DVORCE 

ob 12.45 *, ČATEŠKE TOPLICE-TERME ob 14,30, ČATEŽ ob 15.00.  

Za denarne darove se vam že vnaprej 
najlepše zahvaljujem!   

Obredi velike sobote 
se bodo začeli ob 19.00 zvečer. 
Najprej bo blagoslov velikonočne 
sveče, poslušanje božje besede, 
ki govori o velikih božjih delih, 
obnovitev krstnih obljub in 
velikonočna maša. Tudi ta večer 

se radi zberite k svetim obredom, ki pomenijo vrhunec 
velikonočnega praznovanja. Ob 7.00 zjutraj bo blagoslov 
ognja, ki ga raznašalci ponesejo v naša ognjišča. 
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VVEELLIIKKAA  NNOOČČ  
V nedeljo zjutraj gredo žene h grobu, da bi mazilile Jezusovo telo. 

Toda kakšno presenečenje, začudenje in hkrati strah, ko pridejo do 
kraja, kamor so bile namenjene. Kamen, ki je zapiral grob, je odvaljen, 
Jezusovo telo je izginilo. Grob je prazen. Kaj se je zgodilo? Kmalu je 
vedno več prič.  

Žene, apostoli, prijatelji pravijo, da so Jezusa videli živega v vrtu, 
dvorani, na poti … Niso ga takoj prepoznali. Obotavljali so se. Včasih 
so se bali. Včasih so dvomili. Toda končno so ga prepoznali po kretnji, 
besedi, po pogledu. Dvom izginja. Prepričani so: Jezus živi! Jezus je 
vstal od mrtvih.  

Vstajenjska sv. maša bo ob 8.00. Druga sv. maša bo ob 
10.00. Pri vseh mašah bo darovanje ali ofer – na star način, 
da boste darove prinesli k oltarju.  

Velikonočni ponedeljek. Na 
koncu velikega tedna ostaja v naših srcih velika 
prošnja, ki sta jo tako lepo in na kratko izrazila 
Jezusova učenca na poti v Emavs. »Ostani z nama 
Gospod, ker se večeri!« V vsakdanjem življenju 
pridejo dnevi, ko si močno želimo, da je Jezus z 
nami. To je v trenutku, ko naše telo gori v 
skušnjavi, ko smo strti in obupani, ko nas razjeda 
dvom, kadar ne vemo več ne kod ne kam. Takrat 
ostane samo še prošnja: »Ostani z nami, 
Gospod!«  

V EMAVS NA STANKOVO 
Vstali Kristus, vse dni – posebno v težkih urah – še posebej ob naši  

smrti, ti kličemo: »Ostani z nami!« Na velikonočni ponedeljek bo sv. 
maša v farni cerkvi ob 8. uri ter na Stankovem ob 11. uri, kamor vsi 
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lepo vabljeni v »naš Emavs«. Imeli bomo blagoslov vinogradov, polj, 
gozdov in kmečkega opravila. 

JJUURRJJEEVVSSKKAA  NNEEDDEELLJJAA  
V mesecu aprilu obhajamo god sv. Jurija, 

zavetnika naše župnijske cerkve. Kot vsako 
leto bomo tudi na letošnjo jurjevsko nedeljo 
imeli obhajanje obletnic porok. O vsem tem 
boste slavljenci pravočasno obveščeni. Ob-
hajanje obletnic porok je gotovo nekaj zelo 
pomembnega. Tudi v tem času smo kristjani 
vabljeni, da živimo svojo vero v polnosti in si 
ne dovolimo, da bi nas begale razne zarote in 
lažne novice. Seveda bi bil zelo vesel, da bi se 
letos obnovila navada obhajanja jurjevske 
nedelje, kot smo jo bili navajeni nekaj let 
poprej.  Po maši bi bili pogoščeni z ocvrtimi 

jajci in drugimi dobrotami, ki nam jih bodo podarili pevci, ki bodo šli 
peti jurjevsko pesem po vaseh naše župnije. 

DDUUHHOOVVNNAA  PPOOGGLLOOBBIITTEEVV  NNAA  LLIISSCCII  
Tončkov dom na Lisci je postal že kar tradicionalen kraj duhovne 

poglobitve za neokatehumensko skupnost. Od 24. februarja do 27. 
februarja smo se poglabljali ob prenovi Cerkve: »Sv. Duh je tisti, ki vam 
daje, da se lahko odzovete Božjemu klicu in stopite na pot prenove 
Cerkve. To  nikoli ni lahko, ker obstaja hudič, vladar tega sveta. Vsako 
preganjanje nas vodi v Božjo slavo, če se kot kristjani znamo zahvaliti 
Bogu, da smo deležni njegovega trpljenja. Kristus nam je pokazal pot v 
nebesa, ko nam je zapustil  svoje svetle sledi. Te sledi pravijo: Na žalitev 
ni odgovarjal z žalitvijo, na pljunek ni odgovarjal s pljunkom, ampak 
je pravico prepuščal Očetu. To naj bi delal vsak kristjan. Sv. pismo nam 
pravi, da nas bodo žalili in pljuvali. Čeprav trpimo nas Kristus podpira. 
Darujmo vse trpljenje Kristusu. Vsak dan moramo neprestano moliti in 
drhteti v ljubezni do Jezusa Kristusa in ga prositi za pomoč,« nam je 
položil na srce Kiko, ustanovitelj neokatehumenske poti. 
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UUddeelleežžeennccii  ssrreeččaannjjaa  pprreedd  oobbnnoovvlljjeennoo  kkaappeelloo  LLuurršškkee  MMaarriijjee  nnaa  LLiissccii 

OOBBIISSKK  ŠŠKKOOFFAA  DDRR..  AANNDDRREEJJAA  SSAAJJEETTAA          

Približuje se dan sv. birme. Pred birmo opravi škof birmovalec 
obisk župnije, kjer pregleda delovanje župnika in versko stanje v 
župniji. Srečanje je potekalo  v prijateljskem vzdušju. V načrtu je še 
eno srečanje s starši birmancev in samimi birmanci,  nekaj dni pred 
birmo. Obisk naše župnije je g. škof zaključil z obiskom naših sester. 
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OOTTVVOORRIITTEEVV  DDOOMMAA  KKRRAAJJAANNOOVV  NNAA  VVEELL..  MMAALLEENNCCAAHH  
 

Krajevna skupnost Vel. Malence dobiva zadnja leta novo podobo. Skozi 
vas vodi obnovljena cesta z novim mostom, narejena je bila melioracija 
potoka, ureja se Vrbenica, kjer bo rekreacijski prostor in novo parkirišče. 
Na kraju, kjer je stal stari vaški dom, je bil zgrajen nov vaški dom z veliko 
dvorano in drugimi dodatnimi prostori, kjer bodo imela svoj prostor 
različna društva. Sama investicija je bila vredna okoli 460,000 tisoč evrov in 
jo je financirala brežiška občina. Slovesna otvoritev je bila 11. marca 
povezana s kulturnim programom. Brežiški župan Ivan Molan je v govoru 
nakazal  potek same gradnje in zaželel krajanom, da bi ga uporabljali za 
dobre namene svojega kraja. Vel. Malence so zelo lepa vas, saj ležijo ob 
dolenjski lepotici Krki in na obrobju Gorjancev. Vas se ponaša z eno 
najstarejšo cerkvijo sv. Martina na teritoriju Dolenjske, stara je vsaj tisoč 
let. Celotno območje pa je zelo bogato z arheološkimi ostanki iz kamene 
dobe, dobe Keltov in Ilirov, zlasti pa Rimljanov, ki so imeli tukaj vojaško 
utrdbo. Nov dom je bil tudi blagoslovljen s strani domačega župnika, ki je 
vesel vsake nove pridobitve in želi, da bi postal dom kraj medsebojnega 
druženja, sodelovanja in prijateljstva. Pri tem naj jim pomaga sv. Martin, 
najbolj češčeni in priljubljeni svetnik. 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
 

Pred nami so največji in najbolj pomembni prazniki. Nanje se lepo 
pripravimo in jih še lepše preživimo. Vabim vas, da opravite sv. spoved 
in se ne zadovoljite samo z velikonočnim blagoslovom jedil. Zato pridite 
tudi k sv. mašam. Časi so resni in nas vabijo k treznosti in spreobrnitvi. 
Vabim vas, da tudi lepo praznujemo naš farni praznik sv. Jurija, ki ga 
naj popestri obhajanje obletnic porok in družabno srečanje po maši, ki 
bo ob 9,00. 

********************************************************* 
V tem času je umrlo kar veliko število naših faranov. Zadnje čase 

smo se poslovili še od Terezije Tomše iz Dobenega staro 92 let. Zanjo je 
bilo darovanih 10 sv. maš in Ivan Arnejčič  iz Čateža, star 54 let. Zanj 
je bilo darovanih 6 sv. maš. Naj počivata v miru! 

********************************************************* 

VELIKONOČNO VOŠČILO 
 

Ob cvetju se razneži 
srce, 

lepota razvname 
duha. 

Oblake navadnih 
dni prežene spoznanje: 

S teboj, vstali Gospod, 
se vse prerodi! 

Vsem faranom čateške in veliko dolinske župnije želimo veselo 
praznovanje praznika Gospodovega vstajenja vaša duhovnika 
Janez Zdešar in Jože Pacek. Voščilu pa se pridružujejo tudi sestre 
Corpus Christi. 


