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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: FEBRUAR številka: 02

 

NEKAJ POMEMBNIH OBVESTIL 
ZAHVALA ZA OBISK SV. MAŠE 

Vsem svojim faranom se zahvaljujem, da kljub covidu prihajajo k 
sv. maši in ne iščejo izgovore za svojo versko brezbrižnost. V času 
bolezni in stisk je še toliko bolj potrebno, da ohranimo stik z Bogom. 
Če nosimo maske, se razkužujemo roke in se držimo primerne 
distance se ne bojmo, da se bomo okužili. Seveda pa je pri tem najbolj 
primerno cepljenje, ker se tako rešimo nepotrebnih skrbi. 

HVALA ZA VAŠE DENARNE PRISPEVKE 
Prav tako sem hvaležen tistim, ki darujete svoj dar pri nedeljski 

maši in mi tako pomagate, da lahko poravnavam vse položnice, ki jih 
ni tako malo. Vsako nedeljo poskrbim, da je cerkev lepo ogrevana in 
tudi to je povezano z stroški. Prav tako so ogrevane učilnice, da naše 
otroke ne zebe in tudi pri delavniških mašah je lepo toplo. 

HVALA VSEM TISTIM, KI MI DARUJETE ZA SOPOTNIKA 
Lepo se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki mi dajete svoj dar za 

našega Sopotnika. Tudi z njegovo izdajo so povezani veliki stroški in 
škoda bi bilo, da bi ga ukinili zaradi pomanjkanja denarja. V župniji 
Velika Dolina je nekaj manj kot 40 naročnikov in odločili so se, da mi 
dajo po 10 evrov za naročnino. Lepo se jim zahvaljujem za to 
pozornost. 

ALI SO MAŠE ZA FARANE OPRAVLJENE? 
Morda nekateri pogrešate, da ne oznanim maše za farane, ki sem 

jo imel v preteklosti v glavnem pri maši ob nedeljah ob 8,00. Mašo po 
tem namenu opravim sedaj v tem covidnem času pri sobotni maši, ki 
jo imam vsak teden za neokatehumensko skupnost. 

Ker je bilo lansko leto ob pogrebih darovano veliko maš lahko 
mašujem za te pokojne z velikim zamikom. Potrebno je čakati več kot 
leto dni. Pri tem pa imajo prednost maše kot so obletne ali po drugih 
namenih. Vse maše, ki jih sprejmem vestno opravim. Če kdo misli, da 
kakšne maše nisem opravil naj mi to pove in bomo pogledali v knjigo, 
kjer so zapisani mašni nameni. 

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja ga 
Jože Pacek, župnik 
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Gospod je moja luč in moja rešitev,  

zato se ne bojim nikogar.  
Gospod je varuh mojega življenja,  

pred nikomer ne trepečem. 

        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
     ČATEŽ OB SAVI 
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SSVVEEČČNNIICCAA  
 

Na vzhodu so praznik poimenovali Hypapante, praznik srečanja, saj 
Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoznata 
težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v Cerkvi sreča s 
svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je 
v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s svečkami. Od tu izhaja 
drugo ime za ta praznik: Svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da 
Cerkev v veri sreča Njega, ki je »luč ljudem«, ga z vero sprejme in nato to 
»luč« z vso zavzetostjo ponese svetu.  

SSvveeččnniiccaa  jjee  pprraazznniikk  vvsseehh  ppoossvveeččeenniihh  oosseebb,,  rreeddoovvnniikkoovv  iinn  rreeddoovvnniicc  
Sveti Janez Pavel II. je od leta 1997 želel, da se na ta dan po vsej 

Cerkvi obhaja poseben dan posvečenega življenja, saj je darovanje 
Božjega Sina model za vsakega moškega ali žensko, ki posveti svoje 
življenje Gospodu. Ta dan ima trojen namen: najprej hvaliti Gospoda in se 
mu zahvaljevati za dar posvečenega življenja, drugi namen je prebuditi 
poznavanje in spoštovanje tega načina življenja pri vsem Božjem ljudstvu 
in tretji namen pa je, povabiti vse, ki so posvetili svoje življenje zaradi 
evangelija, da bi obhajali čudovita dela, ki jih je v njih storil Gospod. 
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Berilo iz Pisma Hebrejcem pa zelo dobro poveže razloge za to pomenljivo 
in lepo sovpadanje in nam ponuja namige za razmišljanje. Uvede v 
osnovno temo pisma, ki je Kristus  
kot veliki duhovnik. »Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo 
veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega 
Sina« (Heb 4,14). Kristus je predstavljen kot edini Srednik. Je namreč 
pravi Bog in pravi človek ter zato v resnici pripada tako Božjemu kot 
človeškemu svetu. 

V resnici ima samo iz te vere v Jezusa Kristusa, edinega in dokončnega 
Srednika, posvečeno življenje v Cerkvi pravi smisel. Če Kristus ne bi bil 
resnično Bog in če ne bi bil istočasno v polnosti človek, ne bi bilo prave 
osnove za krščansko življenje, še posebej pa ne bi bilo osnove za kakršno 
koli posvetitev. Posvečeno življenje namreč pričuje in izraža na še posebej 
močan način ravno to medsebojno iskanje Boga in človeka ter medsebojno 
privlačno ljubezen.  

 

VVEERRNNIIKK  SSII  BBOO  PPIISSAALL  SSOODDBBOO  SSAAMM 

AAnnttoonn  CCiizzeelljj,,  nneekkddaannjjii  ppaarrttiizzaann,,  ppoogguummnnii  pprriiččeevvaalleecc  
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AAlloojjzziijj  GGrroozzddee,,  ppoogguummnnii  pprriiččeevvaalleecc  

 »Tisti, ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svoj pobožnost 
odložijo na cerkvenem pragu. V svojih družinah so gospodovalni, s 
sosedi sprti, lažejo, sleparijo …« Stojte, vi, ki s tako lahkoto obsojate  
»pobožne« in se imate za veliko boljše od njih! Lahko, da so na žalost 
res taki, toda če hočete dejansko biti boljši, si vzemite k srcu zadnje 
vrstice evangeljskega odlomka današnje nedelje: »Ne sodite in ne boste 
sojeni, ne obsojajte in ne boste ob sojeni; oproščajte in boste oproščeni 
… S kakršno mero namreč merite, s tako se vam bo odmerilo. 
»Jezusov nauk, ki ga je on potrdil tudi z življenjem je za našo človeško 

pamet čudno zavozlan 
in hitro se ujameš v 
njegove zanke. Če 
obsojaš druge, 
dejansko obsojaš sa-
mega sebe; če sovražiš 
druge, največjo škodo 
povzročaš samemu se-
bi. Če pa si do drugih 
usmiljen, si s tem 
zago-toviš usmiljeno 
sodbo ob koncu 
življenja; če druge 

ljubiš, postajaš podoben Bogu. Tu lah-ko v spremenjenem pomenu 
uporabimo znane besede Ivana Cankarja: »Narod si bo pisal sodbo 
sam.« in zatrdimo: »Vernik si bo pisal sodbo sam!« 

Evangelij je prepleten z Jezusovimi besedami o usmiljenju, 
odpuščanju, dajanju, dobrohotnosti – vse to so »delavniški« izrazi za 
ljubezen. Zapoved ljubezni je silno naporna, vendar pa izvedljiva 
naloga, kajti strma stena, ki vodi na Božjo goro, je že markirana. 
Jezus je »s prvenstvenim vzponom« na goro Kalvarijo vsem svojim 
učencem pokazal pravo smer. Pripravil jim je tudi potrebno 
vitaminsko hrano: ljubezen svojega srca, ki ga je za nas izpraznil do 
zadnje kaplje krvi.  

Na tej težki navezi življenja ne nastavljajmo drug drugemu zank z 
obsojanjem in s trdoto srca, temveč bodimo drug drugemu v oporo z 
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dobrohotnostjo in usmiljenjem. »Če bo usmiljenje osnovno 
prizadevanje našega življenja, našega načina mišljenja, govorjenja in 
prizadevanja, se bomo v smrtni uri lahko srečali s Kristusom v 
popolnem zaupanju, kajti gotovo bomo deležni usmiljenja.« (Haring) 

SSPPOOŠŠTTOOVVAANNJJEE  VV  ZZAAKKOONNUU  

Medsebojno spoštovanje je prva naloga ljubezni. Dejstvo je, da o drugi  
osebi ne vemo ničesar. Osnovna drža, ki jo moramo zavzeti pred 
neznanim, takoj ko stopamo v zvezo je, da: ne predpostavljamo, nimamo 
predsodkov, ne posegamo s samovoljnimi razlagami v svet drugega. In iz 
spoštovanja se bo rodilo, sprejemanje drugega takega, kot je. 

Spoštovanje ni strah. Spoštovanje je drža, ki nam omogoči, da osebo 
vidimo tako, kot je. Z drugimi besedami: spoštovanje je sposobnost, 
zavedati se in z naklonjenostjo sprejeti edinstvenost zakonca. 

Zakonska zveza bo zdrava, če bo vsak zakonec spoštoval in varoval 
integriteto in individualnost drugega. Brez spoštovanja ljubljene osebe se 
lahko ljubezen izrodi v posedovanje in nadvlado. 
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Spoštovati drugega pomeni ravnati previdno in obzirno, da ga ne 
ranimo in da ne vdremo v posvečeno svetišče njegovih želja. Spoštovati 
pomeni razumeti, da ima drugi lastno osebnost, in ne zahtevati, da se na 
vsak način v vsem prilagodi mojemu načinu življenja. 

Spoštovati pomeni biti iskren z drugim, mu brezpogojno na stežaj 
odpreti vrata pozornosti in vdanosti; opreti se drug na drugega, da bi 
skupaj rasla in se razvijala, si prizadevati za skupne cilje, deliti si sanje in 
odgovornosti. 

MMAAŠŠEEVVAATTII  PPRREEDD  SSOODDOOBBNNIIMMII  PPOOGGAANNII  

BBoožžjjee  lljjuuddssttvvoo  pprrii  ssvv..  mmaaššii  
Ni tako dolgo, ko sem govoril z nekim duhovnikom. Ta nesrečni 

covid je ves svet obrnil na glavo. Z njegovim delovanjem se soočajo 
politiki, gospodarstveniki, šole, zlasti pa zdravstvo. Farmacevti iščejo 
učinkovita zdravila. Zapirajo se podjetja in tudi meje držav. Turizem 
je skrčen na minimum.  

S covidom se pa sooča tudi Cerkev. Obisk nedeljskih maš se je 
zmanjšal za polovico, verouk je potekal po zoumu ali pa so se zaprle 
veroučne učilnice. Naši umirajoči bolniki so umirali brez duhovne 
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tolažbe v hermetično zaprtih oddelkih. Pogrebi so se opravljali v 
najožjem družinskem krogu. Duhovniki se nismo sestajali po več 
mesecev. Mnogi ljudje so zapadli v depresijo in med njimi so bili tudi 
duhovniki. Naštel sem samo nekaj dejstev. 

O vsem tem sva se pogovarjala s prej omenjenim duhovnikom. 
Presenečen sem bil, ko mi je ta duhovnik rekel: »Vse to je res. Tudi 
mene boli napol prazna cerkev pri nedeljskih mašah. Pa to zame ni 
najhujše. Najhujše zame je to, da mašujem pred pogani, pred ljudmi, 
ki nimajo nobene vere in nobenega pravega odnosa do sv. maše. Sedijo 
pred menoj kot neke mumije, nič ne odgovarjajo, še manj pojejo. 
Gledajo me z otopelimi, če že ne s sovražnimi očmi. Prišli so morda k 
maši ob pogrebih, kakšnih sedmih dnevih  in to še bolj zaradi drugih, 
kot pa zaradi svoje osebne potrebe. Vidiš, dragi moj sobrat, to je zame 
kot duhovnika največja bolečina«. 

Veliko sem premišljeval ob tej njegovi ugotovitvi. To se mi zdi nekaj 
podobnega kot bi prišel fant k svojemu dekletu in bi se temu dekletu ne 
ljubilo odgovarjati, mu izkazovati znamenja pozornosti in nežnosti. 
Seveda bi taka jalova zveza kmalu pripeljala do razpada. Isto se dogaja 
tudi z mlačnimi kristjani. Mlačen človek pa ni ne vroč ne hladen.  

ZZaahhvvaalljjuujjeemmoo  ssee  ttii  GGoossppoodd,,  ddaa  ttii  ssmmeemmoo  sslluužžiittii  
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Za takšne mlačne 
kristjane veljajo besede, ki 
so zapisane v Knjigi 
razodetja apostola Janeza: 
»Tole govori Amen, zvesta 
in resnična priča, začetek 
Božjega stvarjenja. Vem za 
tvoja dela, da nisi ne mrzel 
ne vroč. O, ko bi le bil 
mrzel ali vroč! Ker pa nisi 
ne vroč ne mrzel ampak 
mlačen, sem pred tem, da te 
izpljunem iz svojih ust…Jaz 
karam in vzgajam vse, ki 
jih ljubim: bodi torej goreč 
in se spreobrni: »Glej, 
stojim pred vrati in trkam. 
Če kdo sliši moj glas in 
odpre vrata, bom stopil k 
njemu in večerjal z njim, on 
pa z menoj. Kdor zmaga 
mu bom dal, da sede z 
menoj na moj prestol, 

kakor sem tudi jaz sam zmagal in sedel s svojim Očetom na njegov 
pres-tol…« 

Bog ljubi človeka in človeku želi srečo. Ob tej božji ponudbi ne 
smemo os-tati mlačni. Sprejmimo božjo roko in stopili bomo varno na 
pot našega življenja. Naj zagori v nas ogenj božje ljubezni. Jezus trka 
tudi na vrata mojega in tvojega srca. On se ne vsiljuje. Mi moramo 
sami odpreti vrata svojega srca in deležni bomo takšne mere sreče in 
ljubezni, ki jo nobena stvar na svetu ne more nuditi človeku.Tudi naša 
srečanja pri maši bodo tako postala zaželena, življenjska in 
osvajajoča. 

Kdaj bomo vse to dojeli in razumeli? 
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OOČČEETTOOVV  IINN  MMAATTEERRIINN  ZZGGLLEEDD  
Duhovniki se pogosto srečujemo  s starši, ki imajo velike probleme 

z versko vzgojo svojih otrok. Otrokom se ne da hoditi k verouku, še 
manj k maši. Vse jim je dolgočasno. Še veliko večje probleme pa imajo 
tedaj, ko njihov otrok vstopi v leta dozorevanja, v leta pubertete. S 
svojo otročjo vero si dozorevajoči otrok nima kaj pomagati, odrasle pa 
še nima. Poznavalci pravijo, da so otroci v teh letih brezverci. Tisti 
starši, ki jim vera še nekaj pomeni, so ob takih otrocih zbegani in 
nemočni. Tudi duhovniki, ki spremljamo te otroke, doživljamo isto. 
Odkrito nam nekateri rečejo: »K verouku hodim samo zato, ker me k 
temu  

BBoožžjjee  rreessnniiččnnoossttii  ssoo  nnaajjbblliižžjjee  oottrrookkoomm,,  AAnnaa  SSllaakkoonnjjaa  
prisiljujejo starši. Meni je maša najbolj dolgočasna stvar na svetu«. 
Imeti verouk s takimi otroki je nekaj najbolj mučnega za kateheta. 
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JJeezzuuss  iimmaa  rraadd  oottrrookkee  

Kljub temu pa ve za eno osnovno pravilo: »Tudi te otroke moraš imeti 
rad takšne kot so, ker jih ima tudi Bog rad, takšne kot so«. 

Iz svoje lastne izkušnje moram povedati, da se ne spominjam, da bi 
me moja mama kdaj silila k sv. maši. Preprosto sem šel. Moram pa 
iskreno povedati, da je bila moja mati dokaj kritična žena, imela je 
kritičen odnos do duhovnikov, ki ji niso bili vedno naklonjeni, prebrala je 
veliko raznovrstnih knjig. Imela pa je globoko vero v Boga in ljubezen do 
Jezusa. To vero ji je vcepila njena pobožna mama Rezka. O njej mi je 
mama takole pripovedovala. »Tako globoko vernega človeka, kot je bila 
naša mama, nisem še nikoli srečala v življenju. Bila je potrpežljiva žena, 
delavna in skrbna. Vsako nedeljo je šla k sv. maši.  

Rada je prebirala moli-
tvenik Dušna paša. Štirje ot-
roci so ji umrli, svojo globoko 
vero pa je ohranila tudi v 
nemškem izgnanstvu. Ko je 
bilo najhujše bombardiranje 
je ohranila globok mir in 
govorila; če je božja volja, da 
bomo preživeli, bomo pre-
živeli, če je božja volja, da 
bomo umrli bomo pa um-
rli…« Vera mamine mame in 
vera njenega starega očeta 
Franca je bila temelj njene 
vere. To vero je mama vžgala 
tudi v mojo dušo in to kar 
mati vžge v srce svojega 
otroka, ne more nobena stvar 
izbrisati. 

Kot otrok sem hodil k 
verouku v našo velikansko 
križevsko cerkev, ki je bila 
pozimi prava Sibirija. S tem 
obiskovanjem verouka nisem 
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pp..  MMeettoodd  nnaašš  ddoollggoolleettnnii  ssppoovveeddnniikk  

 

imel nobenega problema, čeprav sem bil pomanjkljivo oblečen. Isto je 
bilo tudi z nedeljsko mašo. Takrat je bila maša še v latinskem jeziku, 
ki ga nisem popolnoma nič razumel, tako kot tudi ne drugi ljudje.  
Župnik je imel zelo šibek glas in dolgo pridigo, ki jo prav tako nismo 
slišali in zelo malo razumeli. Vsi pa smo čutili, da je bil župnik globoko 
veren duhovnik. Bil je to nekdanji trapistovski redovnik in to je bilo za 
mojo vero dovolj. V srcu sem nosil vero v Boga in to je bilo zame 
odločilno. Vera je postala življenje mojega življenja. Še nekaj smo 
imeli v naši vasi; cerkvico posvečeno Lurški Mariji in ljubezen do 
Marije me je spremljala v življenju. 

Rad bi tukaj omenil še pričevanje p. Metoda, ki je več kot trideset 
let hodil  vsak mesec spovedovat v našo čateško župnijo. Pater Metod 
je bil originalen redovnik in imel zanimiv značaj. Med drugim je bil 
zelo hudomušen in kot tak se je tudi predstavil: »Jaz sem pater Metod 
Falot, pišem se Jeršin Fakin in rojen sem na Golem…« Kot otrok je 
moral pasti kozo in bi jo pasel še naprej, če bi ga ne bi na neki birmi 
opazil škof Rožman in njegov tajnik Prešeren. Župnik mu je kot zelo 
talentiranemu učencu dal nalogo, da pozdravi škofa. To je naredil tako 

briljantno, da so vsi osupnili. 
Škofov tajnik, dr. Prešern je 
dejal, da bi bilo škoda, če 
temu fantu ne bi omogočili 
šolanje  v Ljubljani. 
Povabljen je bil v Ljubljano, 
kjer so mu pre-skrbeli  
stanovanje. Vsak dan je 
škofijskemu tajniku pri maši 
ministriral in si tako zaslužil 
obilen zajtrk na ško-fiji. Tako 
je bilo vse do začetka vojne, 
ko mu je bilo omo-gočanje 
šolanje v kapucin-skem 
samostanu, nekje v Severni 
Italiji. 

P. Metod mi je večkrat 
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 BBoožžiiččnnii  bbllaaggoosslloovv  oottrrookk  22002211  

govoril o svojemu očetu. Bil je dvakrat poročen in s prvo in drugo ženo 
skupaj je imel 14 otrok. Po poklicu je bil tesar. Vsak dan je opravljal 
svoj nelahek poklic. Zavedal se je, da mora poskrbeti za 16 lačnih ust, 
zato je delal od zore do mraka. Nosil je dolg tesarski predpasnik z 
velikim žepom. Po končanem dnevnem opravilu so mu dobri ljudje 
dali v žep polno različnih dobrot. Vedeli so, da ima doma polno lačnih 
otrok. Ko se je zvečer vrnil iz dela, je prebudil otroke,  stresel  na mizo 
podarjene dobrote. Oče je bil vesel, da je mogel nahraniti otroke. To 
pa ni bilo vse. Očetu so ljudje, pri katerih je delal, tudi nalili nekaj 
kozarčkov pijače. Kadar je prišel domov malo »okrogel«, ni bil nikoli 
slabe volje ali neroden.  Nasprotno, bil je poln nežnosti in hodil je od 
otroka do otroka, jih objemal in poljubljal in govoril, kako jih ima 
rad. Ko včasih kakšen večer oče ni prišel domov malo »okrogel«  ni  
bil tako ljubezniv in nežen. Zato smo si želeli, da bi prihajal oče domov 
vedno malo »okajen«. 

In kaj se je p. Metodu vtisnilo v spomin od njegovega očeta. Kljub 
temu, da je oče  ves teden garal in 
ni poznal počitka, se je ob 
nedeljah uredil, se praznično 
oblekel in šel k nedeljski maši. S 
seboj je vzel tudi otroke. Večkrat 
jim je znal reči: »OTROCI, 
MAŠA JE JEZUSOVO 
DARVANJE!« Oče ni veliko 
govoril o svoji veri. To vero je 
hranil v globini svojega srca. 
Toda besede: Maša je Jezusovo 
darovanje, pa je izrekel s tako 
globoko spoštljivostjo, da so se 
mu vtisnile sinu v trajen spomin. 
Oče je spoznal, kaj je sv. maša, 
kaj je Jezusova daritev, kaj je 
njegova neizmerna ljubezen. 
Zato je imel do maše spoštljiv 
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odnos in brez nedeljske maše si ni mogel zamisliti svojega življenja. 
Mašo ne moremo otrokom predstavljati kot Disneyland ali kot 

neki Luna park. To pa ne pomeni, da ne sme biti maša živahna in 
privlačna za otroke, kjer se poje, uporablja ritmiko in razna glasbila. 
Pri tem pa ne smemo nikoli pozabiti, da je maša Jezusova daritev-
Kalvarija in iz nje ne smemo nikoli napraviti neki cirkus. 

Vem, da so bili včasih drugačni časi. Prepričan pa sem globoko, da  
je tudi danes  mogoče dati otrokom  vero samo s svojim lastnim 
zgledom. Če bosta mati in oče imela do maše tak odnos, kot ga je imel 
oče od p. Metoda, potem tudi  otroku ne bo maša nekaj dolgočasnega. 

 

IIMMEETTII  JJEE  PPOOTTRREEBBNNOO  IINNTTEERREESS  
Rad prisluhnem pričevanju starejših ljudi. Za njimi so življenjske 

izkušnje, v njih je manj zaletavosti, besede so bolj pristne. Mnoga 
pričevanja so mi tako ostala v spominu, čeprav so njihovi pripovedniki 
že med pokojnimi. 

Zelo sem cenil Slako-
njevega očeta Franca iz 
Sobenje vasi. Naš orga-nist 
Ignac je njegov sin.  Bil je 
delaven mož, mizar in 
pintar ter tudi pra-ktični 
kristjan. V fanto-vskih letih 
se je zaljubil v  Rezko, dekle  
iz Čedma. Takole je 
pripovedoval: »Zaljubljen 
fant je pri-pravljen vse 
narediti. Čez dan sem 
moral delati od ranega 

jutra do poznega večera. Bil sem na smrt utrujen in vendar sem našel še moči, 
da sem šel v večernih urah peš v Čedem. Pot ni bila kratka. Potrkal sem na 
okno, kjer je Rezka spala. Prišla je k oknu in mi rekla: 'Po kaj si pa prišel?' ' 
Da te vidim,' sem ji odgovoril. Za kakšen daljši pogovor ni bilo niti časa. 
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Rezka je imela zelo strogega očeta, ki je zelo pazil na svoje hčere. Tako sem jo 
lahko le poljubil skozi okno in se ves srečen vrnil domov«. 

Zdaj že pokojni Volkov Rudolf iz Glavice je spoznal svojo ženo Lojzko v 
nemškem izgnanstvu. Vzklila je ljubezen, ki se je  seveda zaključila s poroko. 
Lojzka je bila doma iz raške župnije. Takrat še ni bilo motorjev, kaj šele 
avtov. Če jo je želel videti in se z njo pogovoriti, je moral sesti na kolo. Ni ga 
oviralo, da je šel po dežju ali snegu na Rako. V njem je bila velika ljubezen, 
taka ljubezen pa vse premaga. 

Potreben je interes. Če ima človek interes, potem bo šel ob nedeljah k sv. 
maši. Zakaj mnogi danes ne gredo k sv. maši. Odgovor je jasen; nimajo 
interesa. Ko bi človek imel oseben stik z Bogom, čutil do njega hvaležnost za 
življenje, ki ga živi in zavest, da je vse kar ima, kar ga obdaja, ves svet z 
gorami in rastlinami, s soncem, vodo in ljudmi, potem bi čutil do tega Bitja 
hvaležnost in spoštovanje. Prevzeti bi ga morala osebnost Jezusa Kristusa, 
njegov nauk in življenje, njegova smrt na križu. On je umrl  za nas, ker nas 
neizmerno ljubi. Ko bi človek to dojel, potem bi komaj čakal trenutke, ki so 
njemu posvečeni. Ljudje bi napolnili naše cerkve. 

BBrraannjjee  bboožžjjee  bbeesseeddee  jjee  nnaajjbboolljj  ččaassttnnoo  ddeejjaannjjee  ––  EEllkkaa  ZZeevvnniikk  
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Zavedajmo pa se nekaj. Maša ni gledališka predstava, čeprav se 
tudi tukaj poje, nastopa in govori. Maša je Jezusova kalvarijska 
daritev in pri njej se srečujemo z umirajočim in vstalim Kristusom. 
Maša je sveta stvar, najlepše dejanje pa četudi jo ima stari duhovnik 
in slab pridigar. Če človek nima te vere, potem mu je lahko sv. maša 
najbolj dolgočasna stvar na svetu in bo pri njej gledal svoj mobilni 
telefon in se kratkočasil z drugimi igricami. 

Nad našo zakristijo je mali kor. Pred leti je k maši  na ta mali kor 
zahajalo nekaj naših deklet. Sam nisem temu nasprotoval, ker sem jim 
zaupal in bil prepričan, da s tega mesta sledijo sv. maši. Nekoč sem pa 
tudi sam šel na kor pogledat. Takrat sem z grozo opazil na koru cel 
frizerski salon. Tukaj so bili vsi rekviziti, ki jih uporabljajo frizerke 
pri svojem delu. Tako sem ugotovil, da so dekleta svoje prisostvovanje 
maši izkoristile za urejanje svojih frizur. K maši so šle zaradi svojih 
staršev in ne iz pobožnosti.  Seveda sem jim prepovedal, da bi hodile 
na kor. Nekatere med njimi  zavozile v svojem življenju in tudi 
žalostno končale. 

MMaaššaa  jjee  ddeejjaannjjee  cceelloottnnee  žžuuppnniijjsskkee  sskkuuppnnoosstt,,  ZZiinnkkaa  OOššttrrbbeennkk  ddoollggoolleettnnaa  cceerrkkvveennaa  ppeevvkkaa  
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BBOOLLEEČČEE  RRAAZZVVAADDEE  
 
Včasih se z nostalgijo vračamo v stare čase. Sploh starejši ljudje se 

jih radi spominjamo in večkrat tudi idealiziramo. Kljub temu, da so 
bile cerkve ob nedeljah polne, da so skoraj vsi ljudje hodili k maši, da 
je bila Marijina družba, ki je skrbela z dekliško mladino, da je bil 
fantovski odsek, ni bilo vse tako idealno, kot je to zgledalo na zunaj. 
Vera je bila dokaj folklorna, včasih tudi ponarejena, krščanstvo pa pri 
mnogih ljudeh daleč od pravega krščanstva. 

OObblleettnniiccee  ppoorrookk  22001199  
V naši vasi je živel starejši fant že v zrelih letih. Imeli so dokaj lepo 

in uspešno kmetijo, kjer so že uporabljali moderne kmetijske stroje 
kot je kosilnica, stroj za grabljenje sena in mašino za izkopavanje 
krompirja. Pri hiši so živeli trije ljudje. Mati je bila vdova, mož ji je 
padel v prvi svetovni vojni. To je bil velik udarec za družino, zlasti za 
mlado ženo. Žena je bila na zunaj neverjetno močna in nikoli ni 
pokazala svojih čustev. Ljudje pa so vedeli povedati, da je ponoči tulila 
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kot zverina. Čez dan pa so se sušile rjuhe, ki so bile mokre od solz in 
potu, ki je bil posledica njene duševne stiske.   

Poleg matere sta bila pri hiši še hčerka in sin. Bilo jim je zelo lepo, 
imeli so višji  standard od drugih. Mati ni želela, da bi se sin oženil in 
hčerka omožila. Govorila jima je: »Ali nam ni lepo? Kako pa naj 
vemo, kaj nam bo ta mlada prinesla v hišo«? Ko je videla, da se sin 
zanima za kakšno dekle, ga je že takoj na začetku razgovorila. Hčerka 
pa je bratu govorila: »Če se boš poročil vedi, da si bova delila vse 
imetje na polovico«. Tako ga je prisilila, da je ostal do konca življenja 
neoženjen. 

Vaščani so vedeli, da pomeni takšno gledanje propad za kmetijo. 

MMooggooččnnaa  cceerrkkeevv  SSvv..  KKrriižžaa  vv  PPooddbbooččjjuu  
To je bilo kratkovidno gledanje, ki je imelo kmalu težje posledice. 

Zgodilo se je, da je najprej umrla mati, nekaj let zatem je zbolela še 
hčerka za rakom in umrla. Zaostajalo je delo na polju, nekoč lepo 
obdelane njive so postale zaraščene, hlev je postajal vse bolj prazen. 
Prej tako uspešna kmetija je začela propadati in nazadnje je umrl v 
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zapuščenosti še sin. Kmetija je ostala brez naslednika in podedovali so 
jo neki oddaljeni sorodniki. Sebično gledanje nikoli ne prinese srečo v 
družino in nima prihodnosti. 

Večkrat premišljujem o žalostni usodi te družine, zlasti tega 
ostarelega fanta. Vem, da si je želel pripeljati v hišo ženo in imeti 
otroke. Če je  kakšno dekle rodilo nezakonskega otroka, je za njegovo 
rojstvo bil vedno on kriv. »Oče tega otroka pa je seveda nihče drugi 
kot Jože, tam na koncu vasi.« Seveda ni bil. Bil je le dežurni krivec za 
vse. 

ČČaatteešškkaa  ffaarrnnaa  ddrruužžiinnaa  zzbbrraannaa  pprrii  ssvv..  mmaaššii  
Ta ostareli fant mi je ostal v spominu še zaradi nečesa drugega. V 

tistem času so ljudje iz naše vasi skoraj vsi hodili k nedeljski maši. 
Oblekli so se v »zakmašno« obleko in šli k rani maši ali k maši ob 
desetih. Tudi Jože se je vedno vsako nedeljo praznično oblekel in točno 
ob pol desetih šel peš mimo naše hiše. Po njem bi lahko človek nastavil 
uro. Ljudje ga niso nikoli videli v cerkvi. Le kam je tako redno in 
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pravočasno šel? Seveda je šel v gostilno, ki je veljala za komunistično 
in v njej so se zbirali ljudje, ki niso bili simpatizerji Cerkve. Ko je bilo 
maše konec, se je tudi on pridružil drugim ljudem, ki so se vračali od 
maše. Nikoli nisem zvedel ali je mati kdaj zvedela za to njegovo 
početje. Seveda mi je bilo takšno ravnanje nelogično. Le koga je 
prenašal okoli? Sebe, Boga gotovo ne. 

PPrrii  MMaarriijjii    kkrraalljjiiccii  lljjuubbeezznnii  vv  SScchhiioo,,  ssmmoo  oohhrraanniillii  zzvveessttoobboo  ddaannii  oobblljjuubbii??  
  

 
V naši križevski cerkvi je bila še druga grda navada, ki so si jo 
privoščili možje. Možje so bili poučeni o cerkveni zapovedi, ki 
kristjanom naroča, naj bodo ob nedeljah in zapovedanih praznikih 
pobožno pri sv. maši. Dolžnost kristjana je torej bila, da je bil pri maši 
ne pa tudi pri pridigi. Takrat je pridiga trajala vsaj pol ure. Ko je 
župnik končal z branjem evangelija je šel v zakristijo, si slekel mašni 
plašč in se potem povzpel na prižnico. Med tem so šli možje, ki so bili 
pod korom ven iz cerkve in šli naravnost v bližnjo gostilno. Ko je 
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minilo pol ure, so se spet vrnili v cerkev. Seveda takšno ravnanje  ni 
vredno kristjana in ne vem, kako je na to razvado takrat gledal 
pobožni župnik.  

RRoommaannjjee  kk  MMaarriijjii  KKrraalljjiiccii  lljjuubbeezznnii  vv  SScchhiioo  nnaamm  jjee  oossttaalloo  vv  gglloobbookkeemm  ssppoommiinnuu  
 
V neki večji gorenjski župniji je bila ta razvada, da so možje ostali 

zunaj cerkve. K maši so seveda spremljali svoje žene, v cerkev pa niso 
šli. Domači župnik je z bolečino spremljal takšno ravnanje in ni vedel, 
kako naj bi to razvado odpravil. Nekega dne je rekel svojemu kaplanu, 
da bo on maševal, sam pa bo tisti čas hodil okoli cerkve in molil rožni 
venec. Bil je namreč trdno prepričan, da bo to njegovo početje može 
streznilo in jih spodbudilo, da bodo šli v cerkev. Zgodilo pa se ni nič. 
Župnik je molil, možje pa so se mirno pogovarjali naprej. Kaplan je 
bil bolj domiseln in za naslednjo nedeljo je predlagal, da bo župnik 
maševal, on pa bo vzel pušco in pobiral denar. Tako se je tudi zgodilo. 
Kaplan se je približal vsakemu moškemu, mu pred nos porinil pušco, 
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vsakega pozorno pogledal. Skopuškem možem je bilo to nekaj 
nezaslišanega in ljudje vedo povedati, da v bodoče ni bilo več nobenega 
moškega med mašo zunaj cerkve. Kužna razvada je bila za vedno 
ozdravljena. 

Danes je ljudi res manj v cerkvi a tudi možje pri nas ne ostajajo 
zunaj cerkve.  Tudi včasih ni bilo vse tako lepo kot si mislimo. 

DDUUHHOOVVNNAA  OOZZDDRRAAVVIITTEEVV  
Boštjan Hari je ma-

gister teologije. Je vo-
ditelj seminarjev za 
notranje ozdravljenje, 
seminarjev na temo: 
Zd-ravje in Bog, 
duhovnih obnov, 
tečajev o molitvi; 
predavatelj na 
bibličnih, zakonskih, 
mladinskih, molitvenih 

srečanjih, skupinah in različnih kulturnih in evangelizacijskih 
dogodkih. Predava biblične in dog-matične vsebine, krščanski pogled 
na vzhodnjaške filozofije (joga, meditacija), new age, alternativno in 
energetsko medicino. Svoje razmišljanje je imel tudi v naši čateški 
župniji in ljudje so z zanimanjem prisluhnili njegovim besedam o 
spovedi. Predstavil je tudi svojo knjigo Božja ljubezen odpušča in 
ozdravlja ter vse povabil na seminar, ki ga bo imel v Brežicah. 
Obljubil je, da nas bo še enkrat obiskal in bo govoril pri maši ob 10. 

Prvega srečanja se je udeležila tudi Kristina Zorko in napisala 
svoje vtise.  

Vsem en lep dober dan. Ker so časi  "malo drugačni", vas 
nagovarjam preko meila in vas vabim, da z menoj podelite svoja 
mišljenja. 

Včeraj sem bila na predavanju  g.  Boštjana Harija v Slomškovem 
domu v Brežicah. Meni je njegovo predavanje vtisnilo globok pečat. 
Že nekaj časa svoj prosti čas posvečam prebiranju knjig z duhovno 
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vsebino, zlasti tiste krščanske avtorje, ki pišejo o ozdravljenju duha in 
telesa z vero v Jezusa Kristusa. Pri teh ozdravitvah se ne zanašaš na 
svoje moči, temveč v svojo situacijo pokličeš Jezusa Kristusa. On je 
vladar vsega sveta in nam daje darove, ki jih zaradi svoje usmerjenosti 
v materialne dobrine ne moremo prav razvijati.  

Predavatelj nam je govoril o Jožefovi stiski in poslušnosti. Jožef je 
zaupal Bogu zato ni odslovil Marije. Bil je Jezusov krušni oče in 
sprejel je Marijo k sebi in jo tako ni prepustil javnemu sramotenju.  

 Tudi sama ob vsem tem  
prepoznavam svoja grešna nag-
njena, ki jih nosim  v sebi in 
kako me hudi duh nagovarja, da 
naj mu nasedem. Tako pa imam 
še drugo možnost da pokličem 
Jezusa in mu rečem "Jezus 
predam se ti v tvoje roke, reši 
me, usmili se mene grešnika". In 
v teh časih, ko smo postali vsi 
čudni, bi morali večkrat klicati 
Jezusa.  

Ko rečem pred nekaterimi, 
da vse predajam v Božje roke, 
mi rečejo, v kake Božje roke. 
Vidim da so ljudje zapeljani, da 
ver-jamejo le medijem, javnemu 
mnenju in samim sebi. Ampak 
to je samo trenutno.  

Se kdaj vprašamo, ko ne bo 
več covida, komu bomo potem verjeli.   Tedaj bo prišlo spet nekaj 
novega in  spet bo neka nova vera. Jezus pa je zmeraj tu in nas 
čaka,  zmeraj in brez zamer, ne sprašuje kaj smo, kaki smo, kje smo 
bili, kam gremo.... čaka mene in tebe, da mu zaupamo. 

 V knjigi Vedno rastoča vera (S. Wigglesworth) piše tudi to.  
Če želiš preizkusiti naravno razločevanje, ga najmanj za 
dvanajst mesecev usmeri v svoje življenje in v njem boš našel 
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toliko napak, da se ne boš želel nikoli več ukvarjati z napakami 
drugih ljudi" 

Želim vam vsem lepo nedeljo, obilo Božjega blagoslova, Jožefove 
vere in zaupanja  in naj sveti Duh vodi vaše misli, besede in dejanja. 

HVALEŽNOST VODI K STVARNIKU 
 
V življenju vsakega posameznika je nešteto majhnih in velikih 

razlogov, zaradi katerih smo lahko hvaležni. Namesto tega pa se – tudi 
kristjani – raje prepuščamo žalosti, zaskrbljenosti in pritoževanju. To 
nas oddaljuje tudi od vsakodnevnega okušanja Božje ljubezni. 

O moči hvaležnosti v vsakdanu, ki je dostopna prav vsakomur, v 
knjigi Čudež hvaležnosti: Okus novega življenja, ki je izšla pri 
založbi Emanuel, piše Lionel Dalle, duhovnik skupnosti Emanuel in 
generalni vikar francoske škofije Toulon. Gre pravzaprav za 

praktičen LLiioonneell  DDaallllee,,  aavvttoorr  kknnjjiiggee  ČČUUDDEEŽŽ  HHVVAALLEEŽŽNNOOSSTTII  
program oz. vodnik notranje preobrazbe, katerega cilj je, da bi v 

svoji osebnosti razvili značajsko potezo hvaležnosti, tako da bo postala 
naša krepost in nas vodila k pravi sreči. 
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“Še nikoli prej nisem videl, da bi se ljudje tako hitro in 
tako globoko spremenili,” je dejal neki duhovnik, ki je delal 
po omenjenem programu hvaležnosti s svojimi župljani. 

Blagodejni vpliv na številna področja 
Kot omenja avtor, je več različnih raziskav pokazalo, da 

hvaležnost blagodejno vpliva na različna področja. Na telesnem 
področju na spanec, srce, zmanjšuje nagnjenost k sladkorni bolezni, 
upočasnjuje staranje in podaljšuje življenjsko dobo. 

Ker prispeva k telesnemu ugodju, pozitivno vpliva tudi na našo 
duševnost. Spodbuja prijetna čustva, obenem pa zmanjšuje neprijetne 
občutke, krepi voljo, spodbuja motivacijo in pripomore k doseganju 
ciljev. Življenju daje smisel in prinaša zaupanje v prihodnost. Poleg 
tega je dobrina na finančnem področju, saj zmanjšuje občutek 
notranje praznine in nas odvrača od nadomestnih vedenjskih vzorcev, 
kot je kompulzivno nakupovanje, prenajedanje … 

Na področju medosebnih odnosov hvaležnost razširja vzdušje 
veselja in miru, dela nas pozornejše do drugih, lajša komunikacijo in 
prispeva k dobremu vzdušju. Ob njej opuščamo svoj individualni 
pogled in drugače gledamo na najrazličnejše situacije. 

Ne nazadnje pa nas hvaležnost odvrača od materializma in nas 
osredinja na odnos z Bogom in drugimi. Bolj ko smo hvaležni za 
milosti, ki smo jih že prejeli, bolj se nam srce odpira, da smo jih 
deležni še več, s tem pa se tudi spreminjamo. 
Nalezljivost daru 

Avtor pripoveduje o nekem dogodku v restavraciji. Ko sta 
prijatelja hotela plačati naročeno, jima je natakarica povedala, da je 
njun znesek poravnal neki par. Odločila sta se, da bosta tudi onadva 
plačala naročilo nekoga drugega. Natakarica je povedala, da je 
dobrota med neznanci trajala kar pet ur – ljudje so plačevali za druge, 
ne glede na znesek, ob tem pa so puščali tudi velike napitnine.  

********************************************************* 
Priproročam vam knjigo v branje, ker tudi vam lahko spremeni 

življenje na boljše. Kupili smo 10 knjig, ki jih imamo na razpolago, da 
si jih lahko sposodite in jih preberete, kdor želi. Tisti, ki pa bo začutil, 
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da ga je knjiga nagovorila in bi se želel v to še bolj poglobiti, je pa 
vabljen na srečanje, kjer bi skupaj delali po programu, kot ga 
predlaga knjiga, da bi se pomen zahvaljevanja še globlje vtisnil v 
našega duha. O srečanjih boste obveščeni.    S. Bakhita 

ZZDDRRAAVVIILLOO  ZZOOPPEERR  PPRREEDDSSOODDKKEE  
Če premoremo kaj iskrenosti, bomo priznali, da smo do ljudi, ki nam 

niso pri srcu, pogosto zelo pristranski, celo krivični v mislih, sodbah in 
ravnanju. Takšnemu odklonilnemu odnosu do nekoga brez utemeljenih 
razlogov pravimo predsodek. S predsodki smo bolj aIi manj obremenjeni 
vsi do zadnjega, le da tega pri sebi ne vidimo, pri drugih pa nas močno 
bode v oči.  

Ko je Jezus prišel v domače mesto Nazaret, je šel (kot smo brali 
preteklo nedeljo) kot veren Jud na sobotni dan v shodnico. Potem ko je na 
namig načelnika shodnice prebral odlomek iz preroka Izaija, je zbranim 
rojakom spregovoril. Kazalo je, da bo njegov govor naletel na ugoden 
odmev v njihovih srcih. Evangelist Luka poroča, da so mu »vsi pritrjevali 
in strmeli nad radostnimi besedami, ki jih je povedal«. Kmalu pa začenjajo 
v Nazarečanih prevladovati predsodki, ki jih izraža vprašanje »Ali ni to 
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Jožefov sin?« in z drugimi besedami: »Tale, sin tesarja, nam bo solil 
pamet?« Pater Ivan Škrinjar k temu dogodku pripominja: »Nazarečani se 
pohujšujejo nad vsem, kar vsak dan opazujejo v Jezusovi družini: stan 
brez posebnega ugleda, uboštvo in pomanjkanje, morda vsakdanje 
nepopolnosti Jezusovih sorodnikov … Pogubna je zanje malenkostna 
strast vaške nevoščljivosti.« Jezus jih opomni, naj ne zapirajo svojih src 
pred resnico, ki jo slišijo iz njegovih ust, in naj se ne postavljajo za 
razsodnike, koga sme s svojo močjo ozdraviti in koga ne. To jih tako 
razjezi, da ga hočejo pahniti v prepad. Predsodki so za mnoge ljudi 
nepremagljiva ovira za sprejem resnice. Predsodek namreč pomeni 
prostovoljno slepoto, zatiskanje oči pred resnico. 

Zdravilo za te vrste slepoto je ljubezen. Prava ljubezen, ki ji apostol 
Pavel poje hvalospev, »se ne veseli krivice, veseli se pa resnice«. Ljubezen ti 
odpre razum in srce za Boga, ljubezen ti pomaga dobrohotno gledati na 
ljudi okoli sebe. Premisleka je vredno spoznanje sv. Avguština, ki pravi: 
»Veliko resnico moreš objeti le z veliko ljubeznijo.« 

KKRREEPPOOSSTT  ((ZZAA))UUPPAANNJJAA  
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Knjiga preroka Jeremija, nam govori o upanju in zaupanju. Njegovo 
življenje je bilo zelo bridko, ljudje so mu prizadejali veliko hudega, zato je 
upravičeno zapisal: »Preklet, kdor zaupa v človeka .. Blagoslovljen pa 
človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje.« Našemu 
zaupanju v Boga začrtujejo Jezusovi blagri pot skozi preizkušnje, ki nas 
čakajo. Te slovesne obljube, zapisane v prebranem odlomku Lukovega 
evangelija, dvigajo naše upanje k nebesom kot novi obljubljeni deželi. 
Podlaga za naše neomajno zaupanje v Boga je njegova zvestoba. Nanj se 
lahko brez pridržkov zanesemo, on nas ne bo nikdar razočaral, kakor nas 
utegne razočarati človek, ki smo vanj močno zaupali.  

ZZaaoobblljjuubbaa  vv  SScchhiiuu  pprrii  KKrraalljjiiccii  lljjuubbeezznnii  
Sicer pa sta zvestoba Bogu in zvestoba ljudem med seboj tesno 

povezani. Če se s svojim mišljenjem in s svojim življenjem Bogu 
izneverjamo, se oddaljujemo tudi od ljudi, ki se na nas ne morejo več 
zanesti. Nobena beseda ni trdna, nobena obljuba zanesljiva. 

Krepost upanja se nanaša na prvo Božjo zapoved »Veruj v enega 
Boga!«, kajti verujemo ne samo s pametjo, ampak tudi s srcem, z vsem, 
kar delamo. Stari katekizem nas pouči, kdo greši proti upanju: kdor 
predrzno zaupa, kdor premalo zaupa, kdor obupa. Predrzno bi zaupali v 
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Boga, če bi se lahkomiselno podali v priložnost za greh ali če bi odlašali s 
spreobrnjenjem. Bog, ki nam ga oznanja Jezus v evangelijih, je res 
predvsem usmiljeni in odpuščajoči Oče; vendar nam svojega usmiljenja in 
odpuščanja ne more izkazati, če sami ne začutimo potrebe po 
spreobrnjenju. Z grehom, premajhnega zaupanja ali nezaupanja žalimo 
Boga, če mu pripisujemo človeške lastnosti: ozkost, užaljenost, 
zamerljivost. Ko Bog sprejme človeka, ki se vrne k njemu, ga sprejme z 
vsem srcem. Odpustiti pri njem pomeni – popolnoma pozabiti.  

Najhujši greh zoper upanje pa je obup, ki je posledica pomanjkanja 
vere, površnega poznavanja Boga, zanemarjanja molitve in zelo grešnega 
življenja. Naša zvestoba Božjim zapovedim in neomajna ljubezen je rešitev 
zanj.  

VVSSII  SSMMOO  RRIIBBIIČČII  NNAA  GGLLOOBBOOKKEEMM 
 

TTaakkoo  jjee  iizzgglleeddaallaa  SSvv..  nnaazzaarreešškkaa  ddrruužžiinnaa  ppoo  ooppiissuu  vviiddccaa  iizz  SScchhiiee  
Jezus stopi v Petrov čoln, iz njega uči in omogoči ulov (hrano), lahko 
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dojemamo tudi v evharistični luči. Ali ni to čudovita podoba Cerkve z 
evharistijo v središču? Noč brezplodnega truda se konča, ko evharistični 
Jezus stopi v čoln, da nas reši pogubljenja. Ločeni od Boga smo v rokah 
smrti, z Njim pa smo rešeni za življenje. 

PPooddoobbaa  iizz  SScchhiiee,,  JJeezzuuss  ss  ssvvoojjiimmii  uuččeennccii  
Že zgled svetega arškega župnika Janeza Marije Vianneyja, nam 

govori o nenadomestljivi vlogi duhovnika pri evharistiji. Brez duhovnika 
ne bi bilo Jezusa v našem čolnu, ali drugače: svetega Rešnjega telesa ne bi 
bilo med nami. Vianneyjeve besede se glasijo: »Če bi ukinili zakrament 
duhovništva, ne bi imeli Gospoda. Kdo ga je postavil v tabernakelj? 
Duhovnik. Kdo je sprejel vašo dušo ob sprejemu v življenje? Duhovnik. Kdo 
jo hrani in ji daje moč za njeno potovanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja za 
prihod pred Boga, jo končno umije v krvi Jezusa Kristusa? Duhovnik … Če 
bi dobro razumeli, kaj je duhovnik v svetu, bi umrli, vendar ne zaradi strahu, 
marveč zaradi ljubezni … Pustite župnijo dvajset let brez duhovnika in ljudje 
bodo častili živali … Duhovnik ni duhovnik zaradi sebe, temveč zaradi vas.« 
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Jezusovo naročilo Petru v evangeljskem odlomku tako velja tudi 
slehernemu duhovniku: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi« (Lk 5,10). 
»Loviti« pomeni pomagati ljudem priti v poživljajoči odnos s Kristusom. 
Duhovnik je predvsem učitelj vere: najprej s pričevanjem, šele nato s 
poučevanjem. Pričevalec pa je, ko verniki in drugi ob njem začutijo, da ni 
sam »v čolnu« življenja, ampak da je z njim vstali Gospod, da se Nanj 
zanaša, da vodi ter usmerja samo k Njemu in da po njem deluje sam 
Vstali.  

Ker pa je duhovnikov iz leta v leto manj, je pomembno dejstvo, da smo 
pa vsi krščeni na svoj način »pri krstu postali deležni Kristusove 
duhovniške, preroške in kraljevske službe in izvršujejo svoj delež 
poslanstva celotnega krščanskega ljudstva v Cerkvi in v svetu.« (C 31) Zato 
je prav, da verni laiki, velikodušno in ob primerni 
usposobljenosti prevzemajo v občestvih tiste naloge, ki niso bistveno vezane 
na službeno duhovništvo. 

Če smo v čolnu skupaj s Kristusom, brez strahu odrinimo na globoko 
in zaupajmo Njegovim besedam, ki nam kliče: »Ne boj se!« 

 

VVEELLIIKKAA  HHVVAALLEEŽŽNNOOSSTT  NNAAŠŠIIMM  JJUUNNAAKKOOMM  
 
Čutim se dolžnega, da se v imenu celotne čateške župnije zahvalim 

našim mladim junakom, ki so sodelovali v koledniški akciji, prinesli ljudem 
veselo novico o Jezusovem rojstvu in zbirali denarne prispevke za naše 
slovenske misijonarje. Za to dejanje je bilo potrebno veliko dobre volje in 
pripravljenosti. Upam, da ste jih  z veseljem sprejeli. S tem smo tudi 
ohranili lep star slovenski običaj. 

Pri tem so sodelovali: Jaka Tomše, Tim in Timeja Tomše, Nik Česnik 
iz Globočic. Nabrali so  106 evrov,  Kaja Pangerčič, Sandi Hribar, Naja 
Češnovar iz Prilip so nabrali 132,32 evrov, Tristan in Jonatan Les, Tia 
Vovk, Amadeja Kovačič iz Čateža so nabrali 322 evrov, Lovro in Matic 
Kožar ter Stela Škofljanc iz Vel. Malenc so nabrali 198,20 evrov, Tian in 
Nik Krošelj ter Nal Rostohar Beribak so v Sobenji vasi in Žejnem zbrali 
396 evrov. Torej celotna vsota je 1209,26 evrov. Denar je bil poslan na 
Misijonsko pisarno v Ljubljano in ga bodo nakazali našim misijonarjem. 
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Prav tako so v adventni akciji za lačne otroke otroci zbrali 127 evrov in 
denar je bil prav tako poslan na Misijonsko pisarno. 

Nekateri ljudje so izrazili pomislek ali bodo denar res dobili slovenski 
misijonarji  za svoje misijonske potrebe. Misijonska pisarna vodi točno vse 
prejemke in izdatke in se lahko vsak prepriča za katere projekte je bil 
denar namenjen. Tako pošteno ne dela nobena druga dobrodelna 
organizacija. Pred leti sem govoril z Veljkom Namoršom, ki je imel 
partizansko spomenico ter bil zaposlen pri UNICEF-u. Ni bil veren. Bil je 
večkrat v Afriki. Obiskal je tudi naše misijonarje. Navdušen je bil nad 
njihovim delom in mi dejal, da tako pošteno kot ti misijonarji odgovorno 
delajo za domorodce ne dela nobena druga dobrodelna organizacija tudi 
UNICEF ne, ki veliko denarja uporablja za svojo lastno ustanovo in režijo. 

BBOOGGOOSSKKRRUUNNSSTTVVOO  
Moja mama mi je pri-

povedovala, kako  je bilo  na pod-
ročju Brezovske gore v leskovški 
župniji  storjeno bogoskrunstvo. Ne-
ki fant, ki ga je tudi sama poznala, je 
pristopil  h kaplanu, ki je nesel sveto 
popotnico k bolnici in mu iztrgal 
burzo, kjer je imel sv. hostijo ter jo 
zagnal po tleh.  Pri tem je izgovoril  
bogoskrunske besede. Kaplan je 

seveda prijavil to dejanje sodni oblasti, ki je tega bogoskružneža obsodila 
na zaporno kazen. Že prvi dan, ko je začel prestajati kazen, je umrl v 
zaporu zadet od kapi. Ljudje so rekli, da je to bila božja kazen. 

Tudi v naši župniji se je zgodilo bogoskrunstvo. Neki človek je prišel k 
obhajilu, podal sem mu hostijo na roke in odšel je v klop, ne da bi hostijo 
zaužil. Po maši smo videli na kraju, kjer je sedel popolnoma zdrobljeno 
hostijo. Če je to storil iz sovraštva do vere je naredil v nebo vpijoči greh in 
takšnemu grehu lahko da odvezo samo papež. Znano je, da nekateri ljudje 
vzamejo hostijo in jo prodajo satanistom za njihove črne maše. Ko 
pristopimo k obhajilu moramo hostijo takoj zaužiti in ni primerno, da jo 
zaužijemo v klopi. 
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NEKAJ POMEMBNIH OBVESTIL 
ZAHVALA ZA OBISK SV. MAŠE 

Vsem svojim faranom se zahvaljujem, da kljub covidu prihajajo k 
sv. maši in ne iščejo izgovore za svojo versko brezbrižnost. V času 
bolezni in stisk je še toliko bolj potrebno, da ohranimo stik z Bogom. 
Če nosimo maske, se razkužujemo roke in se držimo primerne 
distance se ne bojmo, da se bomo okužili. Seveda pa je pri tem najbolj 
primerno cepljenje, ker se tako rešimo nepotrebnih skrbi. 

HVALA ZA VAŠE DENARNE PRISPEVKE 
Prav tako sem hvaležen tistim, ki darujete svoj dar pri nedeljski 

maši in mi tako pomagate, da lahko poravnavam vse položnice, ki jih 
ni tako malo. Vsako nedeljo poskrbim, da je cerkev lepo ogrevana in 
tudi to je povezano z stroški. Prav tako so ogrevane učilnice, da naše 
otroke ne zebe in tudi pri delavniških mašah je lepo toplo. 

HVALA VSEM TISTIM, KI MI DARUJETE ZA SOPOTNIKA 
Lepo se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki mi dajete svoj dar za 

našega Sopotnika. Tudi z njegovo izdajo so povezani veliki stroški in 
škoda bi bilo, da bi ga ukinili zaradi pomanjkanja denarja. V župniji 
Velika Dolina je nekaj manj kot 40 naročnikov in odločili so se, da mi 
dajo po 10 evrov za naročnino. Lepo se jim zahvaljujem za to 
pozornost. 

ALI SO MAŠE ZA FARANE OPRAVLJENE? 
Morda nekateri pogrešate, da ne oznanim maše za farane, ki sem 

jo imel v preteklosti v glavnem pri maši ob nedeljah ob 8,00. Mašo po 
tem namenu opravim sedaj v tem covidnem času pri sobotni maši, ki 
jo imam vsak teden za neokatehumensko skupnost. 

Ker je bilo lansko leto ob pogrebih darovano veliko maš lahko 
mašujem za te pokojne z velikim zamikom. Potrebno je čakati več kot 
leto dni. Pri tem pa imajo prednost maše kot so obletne ali po drugih 
namenih. Vse maše, ki jih sprejmem vestno opravim. Če kdo misli, da 
kakšne maše nisem opravil naj mi to pove in bomo pogledali v knjigo, 
kjer so zapisani mašni nameni. 

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja ga 
Jože Pacek, župnik 


