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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2023, mesec: FEBRUAR številka: 02

 
   LETO:2023  Mesec: FEBRUAR  št.2  

 
  

ZZNNAAMMEENNJJEE  NNAASSPPRROOTTOOVVAANNJJAA 

»Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje 
mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu bo 
nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč, 

da se razodenejo misli iz mnogih src.« 
 
 
 

        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
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VVSSAAKK  KKRRIISSTTJJAANN  MMOORRAA  BBIITTII  SSOOLL  IINN  LLUUČČ  VV  
SSVVEETTUU  

 

V starih časih je bila sol 
edina začimba, ki je dala 
hrani okus. Brez soli bi bila 
hrana brez okusa. Jezus 
pravi: kar je sol za hrano, so 
kristjani za svet. Kristjani so 
zato tu, da naredijo svet boljši.  

Kot sol smo poklicani, da 
postanemo učenci, prijateljski 
in prijazni ter da živimo v 
miru med seboj. Kot luč smo 
poklicani, da pokažemo pot. 
Brez luči se zaletimo drug v 
drugega in pademo v jarek. 
Toda luč pravi: »Tu je pot, 
pojdi po njej; tu je nevarnost, 
izogni se ji.« Brez luči in soli bi 

bil svet v zelo slabem stanju, nezanimiv in nemogoče bi bilo živeti v njem. Z 
lučjo in soljo postaja svet varnejši in boljši. Dolžnost kristjanov je, da 
naredimo svet boljši. Toda, kako naj to naredimo? Na enak način, kot 
delujeta sol in luč. Najprej se moramo razlikovati od hrane, preden je 
uporabljena. Če sol izgubi svoj okus, je neuporabna in ne more več narediti 
razlike. Luč se mora razlikovati od teme, da bi lahko pomagala. Zato 
pomeni, biti sol in luč sveta, biti drugačen od sveta. Če verniki nimamo 
ničesar, kar nas loči od nevernikov, smo kot sol, ki je izgubila slanost in zato 
ne more povzročiti razlike. In tisto, kar nas loči od neverujočih, ne smejo biti 
samo oznake in priponke, ki jih nosimo, ampak predvsem življenje, ki ga 
živimo.  

Ljubezen je razpoznavni znak, po katerem lahko ločimo pravega 
kristjana od lažnega. Nadalje pa sol in luč delujeta tako, da se združita s  
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stvarjo, ki bi jo rada spremenila. Sol ne more spremeniti hrane, razen če ne 
gre v hrano in jo spremeni od znotraj. Luč ne more pokazati poti, dokler ne 
sreča teme. Včasih kristjani mislijo, da je prava pot, da se držijo stran od 
družbe in popularne kulture. Toda, če se skrivamo pred resničnostjo naše 
družbe in našega sveta, se lahko zgodi, da bomo skrili svojo luč pod mernik. 
Da bi naredili razliko, se moramo zdramiti in se soočiti. 

Sol in luč nista namenjeni sami sebi, ampak sta za to, da ju razdajamo 
drugim preko dobrih del. »Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi. Da bodo videli 
vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

 

PPOOSSTTNNII  ČČAASS  

 

Že od 4. stoletja naprej obhaja Cerkev štirideset dni pred veliko nočjo 
kot sveti čas. V začetku je bil to čas, v katerem so se katehumeni 
pripravljali na svoj krst, ki je bil na velikonočno vigilijo. To je bil tudi čas 
javne pokore, v katerem so ljudje, ki so javno grešili,  delali pokoro – da 
bi bili na veliki četrtek ponovno sprejeti v Cerkev. Sčasoma pa se je vsa  
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krščanska skupnost vključila v ta čas pokore, da bi pokazala svojo 
pripravljenost za spreobrnjenje in bi ob tem obnovila svoj lastni krst. 

Oba vidika še 
danes prežemata po-
stni čas. Gre za to, da 
se spomnimo svojega 
krsta: Kadar razmi-
šljamo o krstu, se 
pravzaprav  sprašu-
jemo o svoji identiteti 
kristjana. Kaj mi to 
sploh pomeni? Kaj 
me je pri krstu 
nagovorilo in kaj se je 
z menoj zgodilo? 
Obredi krsta mi 

povedo, kdo sem kot kristjan. Krst je očiščujoča kopel. Očisti nas vseh 
motenj, vsega, kar onemogoča v nas pravo podobo Boga. Post je čas 
očiščevanja: zaobjema očiščenje, ki se je zgodilo pri krstu, saj nas očiščuje 
tako zunanje kot notranje. Post od jedi in pijače čisti telo, molitev in 
duhovne vaje, ki si jih za ta čas zadamo, pa čistijo našega duha. 

Vsi smo v teh postnih dneh, ki jih začenjamo na pepelnično sredo z 
obredom pepeljenja, povabljeni, da v svojem življenju nekaj 
spremenimo. Ampak ne zgolj na zunaj, temveč tudi navznoter. To je 
namreč tudi čas urjenja za notranjo svobodo. Radi bi se osvobodili nuje, 
da bi morali vsako potrebo takoj izpolniti. To ne velja samo za potrebe 
po jedi in pijači, se razume, ampak za vse naše potrebe. Vadimo se v tem, 
da bi lahko sami odločali, katero potrebo bomo izpolnili in katere ne in 
tudi kdaj bomo slednjo zadovoljili.  

Si že izbral/a svoj izziv za te postne dni? 
 
PEPELNICA IN ZAČETEK POSTNEGA ČASA BO 22. 

FEBRUARJA. MED MAŠO BO BLAGOSLOV PEPELA IN OBRED 
PEPELJENJA. POSTNI ČAS SPADA MED NAJBOLJ POMEMBNE 
DNI CERKVENEGA LETA. 
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PPOOSSTT  IIZZBBIIRRAA  MMEEDD  TTEEMMOO  IINN  LLUUČČJJOO  
POST – bom ostal v temi ali bom prižgal luč? 
Ko slišimo za besedo post, takoj vsi pomislimo na hrano.  Vendar 

pa je življenje veliko več kot hrana. Kajti človek ne živi samo od hrane, 
živi od vsake besede, ki prihaja iz božjih ust. Saj pravijo, da to kar 
govoriš, da to si, to je tvoj obraz.  

Ampak post je 
tudi nekaj zelo veli-
kega. Ne smemo 
misliti, da post ni 
potreben. S takimi 
mislimi  bi se odprli 
hudemu duhu. Hu-
di duh tako zagos-
poduje nad našimi 
mislimi, besedami. 
Iz naših ust ne pri-
hajajo več lepe 
besede, ne zmo-

remo povedati nič spodbudnega, dobrega in spoštljivega. Po 
nepotrebnem izgovorimo veliko besed.  

Pri nas doma smo se postili celo življenje v petek – vsak petek, nismo 
jedli mesa.  Imeli smo  krave, zato smo jedli štruklje in zavitek. Moj oče,  
ni bil kaj posebno pobožen, a kljub temu ni nikoli prigovarjal. Posebej 
v spominu mi je ostal moj stari oče, ki pa tudi ni nikoli  godrnjal nad 
našim postom. In ko naš stari oče ni mogel več delati, ko je njegov svet 
postal bolniška soba, nam je lepo govoril. V svojem življenju je gojil 
veliko spoštovanje do svojih prednikov in ne spomnim se, da bi kdaj 
slišala, da bi preklinjal ali o komu slabo govoril. Bil je zelo odkrit,  prava 
kmečka korenina. Imel je zelo plemenito srce. Na našem skednju ali 
kozolcu je našel vsak popotnik ležišče, da je lahko čez noč prespal. Dali 
smo mu tudi hrano in pijačo, čeprav tudi sami nismo živeli v izobilju.  
Stari oče je bil odprt za vsakega popotnika, do vsakega je bil  
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prijazen, tudi do ubogega berača. Vedno sem sama rada prisluhnila  
pogovorom, ki jih je imel s temi zavrženimi ljudmi.  

 Prav ta ljubezen do bližnjega, do vsakega, ki je naše pomoči 
potreben, je umetnost vsakega pravega posta. Post nas vabi, da smo 
dobri, da imamo pozitivne misli, poglede. Čeprav včasih čutimo vso 
duhovno revščino v svoji duši, lahko kljub vsemu najdemo tudi malo 
ljubezni in jo delimo s svojimi brati. Ni pomembno, kakšen je ta naš 
brat ali sestra; ali je bel, črn, rdeč, revež, bolnik. Vsak izmed nas nosi 
poslanstvo, ki izhaja iz naše poklicanosti, da po božji zapovedi 
pomagamo vsakemu človeku.  Hraniti se moramo z lepimi mislimi. 
Tako bomo lahko izkazovali ljubezen vsem ljudem.  

    Naš post bi moral 
zaobjeti tudi očiščenje 
našega uma, očiščenje 
naših src. Ljudje nam 
včasih storijo krivico. 
Ni jo lahko sprejeti. 
So ljudje, ki to bole-
čino krivice nosijo v 
svojem srcu. Mislijo, 
da je dovolj, če pra-
vimo odpustil sem mu, 
ne bom pa nikoli po-
zabil. To ni nobeno 
odpuščanje. Ko nam 

Bog  nekaj odpusti se potem nič več ne spominja naših grehov. Grehov 
ni več.  
     V tem je tudi vsa modrost življenja, ne v besedičenju, ampak v 
dejanjih, ki najprej zahtevajo odpuščanje. Brez resničnega odpuščanja 
naše življenje nima nobenega smisla. Če sovražimo dovolimo demonu, 
da nas ima v oblasti in smo hudiču odprli vrata za hudobne  misli, 
besede in dejanja.  Včasih mislimo in govorimo, da smo dobri, najboljši, 
da vsem pomagamo, vse sprejemamo. Vse to je lepo in prav, če je to res. 
Lepo pa ni, če druge obsojamo, jih ugovarjamo, o njih slabo mislimo in 
njihova slaba dejanja obešamo ne veliki zvon. S tem svojega bližnjega  
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tunkamo v blato. Bližnjega rajši blagoslavljamo in s tem bomo 
onemogočil hudobnemu duhu moč nad njim.  

Upogni že koleno dragi človek, priznaj svoj poraz, kajti Bog ti 
govori vsak dan. Poklekni,  priznaj, da je Bog Gospodar vsega, saj On 
zapoveduje dnevu, da je dan, noči da je noč, soncu, da vzhaja in 
zahaja…. A imaš mogoče ti tako moč? Govori ti vsak dan: »Če bi imeli 
vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: Prestavi se od tod tja in se 
bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.« (Mt 17,20)   

Zato dragi brat, draga sestra v postu očistimo naše misli, besede, 
naše odnose, naše duše, pa ni se treba odrekati samo hrani. Tudi post v 
hrani je potreben in ima samo takrat božji blagoslov, ko je post storjen 
v ljubezni. Saj veste, kaj pravijo, da se pod lepim suknjičem skriva  
strupeni gad. Samo zunanji post ni dovolj za naš duhovni napredek.  
Največji uspeh življenja je, če tega gada-hudiča pokončamo. In takrat 
postanemo svobodni, v naše življenje pride Duh resnice, Duh ljubezni, 
Duh obilnih blagoslovov.  

Zato se odloči ali bo tvoj Gospodar Sv. Duh ali duhovi teme. 
Kristina Zorko 

Bogataš in revež 
Nekega dne je nek bogataš dal revežu koš smeti. Revež se mu nasmeji 

in odide s košem. Nato ga izprazni, ga opre in napolni z lepim cvetjem. Vrne 
se  k bogatašu in mu ga da. Bogataš se  začudi, ter mu reče: »Zakaj si mi 
podaril tako lepe cvetje, če sem ti jaz dal smeti?« Revež mu odvrne: »Vsak 
človek da to, kar ima v srcu.«  
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KKRRIIŽŽEEVV  PPOOTT  IINN  SSVVOOBBOODDAA  
Pred kratkim, ko sem 

po preboleli koroni šla pr-
vič na daljši sprehod, sem 
jo mahnila po križevem 
potu od farne cerkve do 
cerkvice sv. Vida. Pot je 
lepo postavljena, nekaj ča-
sa obkroža vas in jemlje 
zalet med travnikom in 
gozdom, nato pa se požene 
po zanimivih in lepih 
prehodih skozi skrivnostni 
šentviški gozd. Pod vrh-
njim gričem se križev pot 
priključi glavni poti, ki 
pripelje do cerkvice na 
vrhu, kjer je zadnja pos-
taja. Tudi tam, kjer so poti 
združene, so postaje nevsi-
ljivo postavljene in omo-
gočajo zasebno premišlje-
vanje. 

Tisti prvi pomislek, 
zakaj bi morala iti ravno v času Božiča po križevem potu, bi me morda 
odpeljal na drugo pot, če me ne bi neki drugi opravek vodil do župnišča. 
Tako sem šla mimo prve postaje, nisem izpustila niti druge, ki je bila 
zraven, tretja pa me je prepričala. Tretja postaja me je pravzaprav 
očarala. Odkar sem izvedela, da postavljajo križev pot na sv. Vid, sem 
se zaskrbljeno spraševala, kako ga bodo sprejeli drugače misleči. Se 
bodo norčevali? Naredili škodo? Kako drugače skrunili?   
Tam, pred tretjo postajo križevega pota na robu travnika in gozda, kjer 
se križajo poti mimoidočih izletnikov pa mi je prišla olajšujoča misel:  

 

Jezus pade prvič pod križem - kruta vojakova noga 
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prav pasalo bi. Kaj bi pasalo? Opazovala sem postajo in mimoidoče. V 
središču tretje postaje je dolga noga vojaka, ki pritiska na Jezusovo 
glavo in Jezusov pogled, ki je uprt naravnost v nas. Nobena skrunitev 
ni nova za Jezusa, kvečjemu še en greh v oceanu grehov človeštva, 
posledice katerih je trpel pred dva tisoč leti, jih trpi tudi danes in jih bo 
trpel, dokler bo živel človek, ki bo hotel grešiti, poniževati ljubezen, ki 
ga je ustvarila. Križev pot se ne da skruniti, ker sam prikazuje skrunitev 
človeštva nad Tistim, ki ga hoče izvleči iz greha.  

Zelo mi je všeč 
upodobitev Jezusa. Njegov 
zabuhli, pretepeni obraz, ki 
ga ne skriva pred opazo-
valcem, izžareva izčrpanost, 
ljubezen. Umetnik Vlado 
Cencelj je lepo prikazal tudi 
tiste svetle trenutke, ko 
Veronika poda potni prt in 
izvabi iz njega novi val lju-
bezni do človeštva ali pa ko 
sreča jeruzalemske žene. Naj-
lepše pa je, ko tako stojiš pred 
posamezno postajo… dober, 
topel občutek, da te Jezus ne 
obsoja. Medtem, ko sam 
sprejema obsodbo, prezir, 
poniževanja, trpinčenja, izčr-
panost, smrt… ljubi. Kot 
človek je bil tako ranljiv kot 
mi, kot Bog pa poniževan z 

našo nehvaležnostjo, prezirom, čeprav nas je ustvaril po svoji podobi. 
Želi, da živimo v ljubezni, miru in odpuščanju, a pušča nam svobodo, 
da grešimo, če hočemo in se ne spreobrnemo, če tako hočemo. Zato tako 
lepo paše ta križev pot v našo širšo javno skupnost.  

Križev pot ni nič motil moje praznično doživljanje Božiča. Ljubezen 
Boga Očeta, ki je poslal svojega Sina, da se učloveči in reši človeški rod,  

Jezus tolaži jeruzalemske žene 
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se ujema z ljubeznijo Sina, ki privoli v Očetov načrt, da ponudi človeku 
pot sprave z Bogom. Osebna odločitev vsakega od nas, tako mene kot 
tebe je, ali bom šel po poti Jezusa, kar pomeni, da bom sprejemal 
okoliščine in rane življenja, se do smrti boril proti grehu, prejemal moč 
v zakramentih in tako ostajal v ljubezni s sabo, Bogom, ljudmi in 
stvarstvom ali pa se bom izgubljal  v maščevanju, sovraštvu, uživaštvu, 
zavisti, ki vodi stran od Boga, v osamitev, zagrenjenost, večno žalost v 
družbi demonov. Tretja postaja na robu travnika in gozda, kjer se 
križajo poti mimoidočih izletnikov mi govori: katero pot boš izbral, ko 
te bodo namerno pohodili? 

s.M.Katarina 

  HHVVAALLAA  VVAAMM,,  BBRRAANNEE  
Ko gledam jaslice v naši kapeli se 

spominjam duhovnika Braneta, poda-
ril nam jih je,  ko je, po eno letnem 
bivanju na Čatežu, odšel na novo 
župnijo Jezersko. Vesel je šel tja med 
gore, ki jih je imel zelo rad. Od tam se 
je pogosto odpravil na svojo postojanko 
na Velem Polju, kjer ga je vedno čakala 
kapela Dobrega Pastirja in  hribovski 
prijatelji. Zelo rad je poletel v ta svoj 
čudovit kotiček narave. Brane bo ostal 
v spominu mnogih kot zelo velikodušen 
duhovnik, vedno priplavljen pomagati 
vsakemu.  

Spoznala sem ga v Ljubljani pred 
dvajsetimi leti, ko je gradil cerkev v 
Podutiku. Čeprav je imel veliko dela z 
gradnjo, je v istem času zgradil leseno 

hišico za dva brezdomca, ki sta živela v gozdu. Večkrat sem bila na 
obisku pri Ančki in Štefanu, zdaj sta že pokojna, kako sta bila hvaležna 
za vso skrb in ljubezen, ki sta je bila deležna od Braneta.  
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Ko pa je slišal, da bomo na Ježici gradili zavetišče za brezdomce, je 
takoj ponudil, da bo priskrbel ves potreben les za streho. To je tudi 
storil. Sestre do danes nudijo streho in hrano za mnoge brezdomce. 

Mnogi ljudje, ubogi in bogati, se ga bodo spominjali zaradi njegove 
dobrote, mnogi so že v večnosti. Tudi pri nas na Čatežu je poprijel za 
vsako delo. Kako je bil vesel, ko je Tone Beribak pripeljal kip Kraljice 
Ljubezni za našo kapelico kot znamenje posvetitve naše župnije 
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. Brane je imel rad Marijo, 
velikokrat je romal v Njena svetišča, največkrat v Međugorje. Pri 
Mariji je bil doma, pri Njej nabiral novih moči za vsakdanje služenje 
ljudem. Verjetno je bila Marija pri njem, ko je 24 decembra zaspal za 
vedno. Ko smo na dan njegovega pogreba poslušali pesem: The lonely 
shepherd, sem rekla sestram, to je Brane, ta pesem je za njega. 

Samoten pastir z velikim srcem!    
Hvaležna sem, da sem ga poznala naj živi pri Dobrem Pastirju na 

vekomaj. 
sm. jasia 

 

DDUUHHOOVVNNIIKKII  VV  MMOOJJEEMM  OOTTRROOŠŠTTVVUU  
 

Vedno bolj spoznavam, da moj duhovniški 
poklic ni samo stvar moje osebne odločitve, 
ampak se za njim skriva velika božja milost. Bog 
pa to svojo milost posreduje po ljudeh. To so 
ljudje, ki so molili za moj poklic, sprejeli žrtve in 
zaupali v božje delovanje. Danes spoznavam, da 
so bili med njimi tudi duhovniki, ki sem jih 
poznal od otroštva naprej. Ne spominjam se več 
nobenih njihovih besed, ostal pa mi je v spominu 
njihov zgled, duhovniška drža, njihovo 
nesebično in naporno delo in zlasti njihova 
globoka vera. Sicer pa se je v našem domu vedno 
spoštljivo govorilo o duhovnikih. Pravijo, da je 

že moj stari praded Franc bil velik prijatelj duhovnikov in počaščen je 
bil, ko jih je mogel sprejeti v svojem domu. 

Ko sem bil še otrok 
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Srečanja s prvim duhovnikom v mojem otroštvu se bledo 

spominjam. Bil sem star štiri ali pet let. Umrl je naš dolgoletni križevski 
župnik Andrej Zupanc. Ljudje so ga šli »kropit«, tako smo rekli v 
našem kraju, ko smo se šli poslovit od rajnega človeka. Tudi mene je 
mama vzela s seboj.  Pokojni župnik je ležal v župnišču na postelji, okoli 
njega je bilo cvetje in venci. Njegov obraz je bil bled in koščen. Ljudje 
so govorili, da je bil v zaporu zastrupljen. V kruh so mu namreč dajali 
jesti zdrobljeno steklo.  

Med vojno je bila njegova prisotnost v 
župniji moteča za partizane. Hoteli so ga ubiti 
na ta način, da ne bi preveč vznemirilo farane.  
Svojega župnika so imeli namreč ljudje zelo 
radi. Po končani vojni je eden od partizanov 
sam potrdil njihovo namero, žal pa niso imeli 
primernega trenutka, da bi to tudi uresničili. 
Župnik je skrbno pisal dnevnik in zapisal vse 
medvojne dogodke, ki so se zgodili v župniji. 
Zapisal je tako, kot je v resnici bilo. To so bila 
leta groze, strahu in negotovosti. Žrtve so bile 
na eni in drugi strani. Ob aretaciji so seveda 
župniku odvzeli dnevnik. Dnevnik je bil 
dokazno gradivo pri sojenju. Nekdo je pozneje 
pripis tega dnevnika našel in tako sem ga lahko 
tudi sam prebral. Ostal bo dragocen dokument 

za čase, ko ne bo  prava samo tista zgodovina, ki so jo pisali zmagovalci. 
Prava resnica je popolnoma drugačna.  

Župnik Zupanc je bil zelo pobožen duhovnik. Ljudje so rekli, da je 
bil vedno oblečen v duhovniško obleko, z belim kolarjem za vratom. 
Večkrat so ga videli, kako je pod hribom, ki smo mu rekli Rebrica, molil 
brevir. Njegove pridige so bile vsebinsko bogate, saj je veljal za zelo 
izobraženega moža. Pisal je tudi pridigarske osnutke za vso škofijo. 

Žal pa ni bil dober gospodar. V tistem času so imeli po župnijah 
posojilnice denarja. Bile so v pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. Tako 
so si lahko sposodili denar pod ugodnimi obrestmi. Banke so bile 
neusmiljene in veliko posestev je takrat šlo na dražbo. Vsaka posojilnica  

Pri birmi z botrom 
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je imela nekaj garantov. To so bili večji posestniki, ki bi v slučaju krize 
zastavili svoje premoženje. 

Zgodilo pa se je, da je v župnijo prišel neki mož, ki se je predstavljal 
za uspešnega podjetnika. Prilizoval se je tudi župniku, ki mu je 
popolnoma zaupal. Vsako nedeljo je seveda prihajal k maši in dolgo 
pobožno klečal pri koprivnem kamnu, da so lahko vsi ljudje videli 
njegovo pobožnost. Šele pozneje so  ljudje zvedeli, zakaj je to svojo 
pobožnost tako zaigral. Župnik je mislil, da ima pred seboj poštenega 
človeka, ki mu gre zaupati. Nekoč mu je natvezil, da rabi  za svoj projekt 
večjo vsoto denarja in je prosil župnika, naj mu ga da iz sposojevalnice. 
Župnik mu je seveda dal. Še isti dan je z denarjem izginil neznano kam 
in ljudje ga niso več videli. Posojilnici je tako ostal velikanski dolg. Dolg 
so pa morali poravnati poroki s svojim premoženjem. Tako je bilo 
takrat prodanih kar nekaj posestev. 

PPrrii  pprrvveemm  ssvv..  oobbhhaajjiilluu  --  žžuuppnniikk  VViikkttoorr  FFrroollee  
Naj omenim, da je križevska župnija med vojno imela tudi kaplana. 

Bil je to Martin Gorše, dokaj čokati mali mož. Ljudje so pravili, da  je 
rad boksal. Za dvoboj  je  izzival mlade fante in z njimi boksal. To je 
delal zelo uspešno, dokler se ni spustil v boks z nekim italijanskim 
vojakom, ki je bil profesionalni boksar. Ta ga je tako zdelal, da se je  
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verjetno kaplan odločil, da se ne bo več bavil s tem športom, ki tudi ni 
primeren za duhovnika. 

Nekoč sem se srečal s tem zanimivim duhovnikom, ko je bil župnik 
v Starem Trgu ob Kolpi. 
Vprašal sem ga, kako je 
preživel medvojna leta v Sv. 
Križu, ko so bili obkroženi z 
različnimi vojaki. »To bi rad 
izvedel, dragi moj Jože. Ne boš 
verjel. Reševala me je moja 
vinska klet. Ko so prišli v kraj 
domobranci sem jim dal piti, 
prišli so partizani in tudi oni so 
bili deležni mojega gostoljubja. 
Iz Gorjancev so prišli tudi 
ustaši. Tudi oni so dobili svojo 
porcijo. Ni pa šlo vedno tako 
gladko. Nekoč je prišel  k meni 
partizan, domačin, ki je veljal 
za krutega človeka. Na meni je 
opazil, da imam nove škornje. 
Ukazal mi je, da jih naj takoj 

sezujem in mu jih dam. Takrat sem se pa uprl. Niti na pamet mi ni 
prišlo, da bi  mu jih dal. Skočil je v mene in začela sva se boriti. Vedel 
je, da ne bo šlo tako lahko, kot si je zamislil. Z ramen je potegnil 
brzostrelko in spustil rafal. Hotel me je ubiti. Hvala Bogu me ni nobena 
krogla zadela in še do danes so sledi teh krogel  ostale v zidu. Na mojih 
nogah so pa tudi ostali škornji.« 

Župnika Zupanca sem videl samo mrtvega. Ostal pa je v lepem 
spominu našim ljudem. O njem so ljudje pripovedovali kot o dobremu 
in pobožnemu duhovniku in tako je po pripovedovanju ostal še dolgo v 
glavah naših ljudi. Danes čutim, da je ta njegov lik dobrega dušnega 
pastirja, vplival  name tudi po pripovedovanju križevskih faranov. 

 
 

     V letu, ko sem se odločil za duhovništvo 
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Drugi duhovnik, ki je globoko zaznamoval moje otroštvo, je bil 

duhovnik Viktor Frole. Bil je redovnik trapist, ki je bival v 
rajhenburškem gradu, kjer so trapisti imeli svoj samostan. Trapisti so  
zelo stroga redovna skupnost, podobna pleterskim kartuzijanom. 
Stroga pravila so jim prepovedovala jesti vsako meso, jim nalagala 
zahtevne poste in druga mrtvičenja. Njihove postelje so bile prekratke 
in še nočno spanje je bilo neudobno. Trapist ni smel nikoli pogledati 
žensko v oči in Bog varuj, da bi se ga katera dotaknila. 

Ko sem bil še bogoslovec, smo hodili k 
nekemu starejšemu zobozdravniku v Ljubljani. 
Ordiniral je že pred vojno. Nekega dne je 
pripovedoval, kako je prihajal v njegovo 
ordinacijo neki trapistovski brat. Bil je Slavonec, 
zelo velik in zajeten mož. Vprašal sem ga, kako 
kaj poteka življenje v samostanu. »Vse bi še 
nekako šlo, samo hrane je premalo. Lačen sem.« 
Vprašal sem ga, ali mu ne dajo dovolj jesti. In 
takrat mi je rekel: »Kaj pa je tistih 25 jajc, ki mi 
jih dajo vsak dan za pojesti«. 

Torej Viktor Frole je bil trapist vse do leta 
1941, ko so Nemci razpustili njihov samostan. 
Seveda je bil to zanj velik stres. Konec je bilo 

njegovega redovnega življenja in je bil z drugimi redovniki vržen v svet, 
ki mu ni bil vajen. Takratni ljubljanski škof Anton Vovk mu je po smrti 
župnika Zupanca zaupal našo križevsko župnijo. Ni mu bilo lahko. 
Župnija se razprostira po hribovskih vaseh, verouk je moral poučevati 
na štirih krajih in vsa ta pota je opravil peš, pozneje s kolesom po 
nižinskih vaseh. Pozneje si je kupil kolo z motorjem, ki pa mu je 
povzročil revmo.  

Križevska cerkev je zelo velika, župnik Frole pa je imel zelo šibek 
glas. Maša je bila takrat še v latinščini, zato tudi ni bilo tako pomembno 
ali ga slišimo ali ne. Bolj nerodno je bilo, ko je pridigal. Ljudje so ga 
zelo malo razumeli in tega se je zavedal. Zlasti težko je bilo pri 
oznanilih, ko so bili tudi oklici, takrat najbolj zanimiva novica pri maši, 
ki se je ni smelo preslišati. Tako niso zvedeli, kateri par se bo poročil.  

Župnik Viktor Frole 
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Bila so to tudi tista povojna leta, ko je bilo še veliko nezaceljenih 

ran. Mnoge družine so žalovale za umorjenimi sinovi in očeti, v njih je 
tlela bolečina pomešana s sovraštvom. Povsod je bila prisotna močna 
proti verska propaganda in sovraštvo do Cerkve. To smo čutili že verni 
otroci v šoli, ko smo bili s strani učiteljic  izpostavljeni zasmehovanju. 

V trapistovski samostan je bil gospod 
Frole poslan že v zgodnjih letih. Stroga 
pravila so ga zaznamovala za vse življenje. 
Eno takih pravil je bilo tudi to, da trapist 
ne sme pogledati žensko v oči ali obraz. Z 
ženskami se je moral srečevati samo  
»dimisis okulis«, torej s povešenimi očmi. 
Mnoge žene niso mogle razumeti, da je 
med pogovorom vedno gledal stran. 

Spominjam se, da smo prvo leto še 
imeli verouk v šoli. Potem pa je, kar 
naenkrat prišel ukaz takratne oblasti, da 
se verouk v šoli prepove. Verouk smo zato 
imeli kar v cerkvi. Lahko si zamislite, 

kako je potekala veroučna ura pozimi v ledeno hladni ogromni 
križevski cerkvi. Verouk smo obiskovali vsi otroci. Eden otrok se je 
nekaj upiral, ker so v njihovem domu veljali za brezverne, toda drugi 
otroci smo ga prisilili s palico, da je hodil z nami. Seveda ni župnik nič 
vedel za to našo gorečnost. Za gotovo bi nam prepovedal delati to nasilje 
nad sošolcem. 

Župnik Frole me ni mogel navdušiti s svojimi besedami, ker so bile 
izgovorjene tako tiho, tudi ne s športnimi dejavnostmi. Navdušila pa me 
je njegova pobožnost in gorečnost ter delavnost, ki ga je pripeljala do 
izgorelosti. Ta se je pokazala pozneje, ko je zaradi revme popolnoma 
ohromel in tudi govoriti ni več mogel. Revma je bila posledica vožnje z 
motorjem tudi v dežju in mrazu.  

Naša župnijska cerkev je bila v notranjščini zelo pusta, skoraj 
dolgočasna. Bile so le gole bele stene. Župnik Frole je zbiral denar, da 
bi notranjost cerkve popestril z freskami. Za ta projekt mu ni uspelo  

 

Križevska cerkev 
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dobiti pravega umetnika, tako je tudi ta njegova zamisel propadla. 
Prestavljen je bil za župnika v Novo Štifto pri Gornjem gradu, v 
najlepšem spominu pa so mu ostala leta, ki jih je preživel v križevski 
fari. Zadnje čase je živel v  samostanu Stična, kjer sem ga tudi obiskal. 
Bil je zelo vesel, da sem se odločil postati duhovnik. Njegov zgled je za 
redovno življenje navdušil tudi mojo teto s. Hermino, ki se je odločila, 
da postane usmiljenka. 

BBRRAAVVOO  JJUUNNAAKKII  IINN  MMOOJJII  PPRRIIJJAATTEELLJJII  

MMaattiicc  iinn  MMaarrttiinn  TToommššee  tteerr  EEvvaa  KKrraammaarr  
Že nekaj let imamo v naši župniji trikraljevsko akcijo. Po Sloveniji 

se obuja starodavni običaj, ko so šli koledniki po domovih in ljudem 
sporočili veselo novico: Kristus se je rodil. Ljudje so jih bili veseli. Čutili 
so, da jim v hišo prinašajo božji blagoslov. Navadno so jih tudi nagradili  
s kakšnim darom. Po vojni so mnogi lepi običaji zamrli. Pripovedala jih  
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je komunistična oblast, ker je menila, da so preveč povezani s krščansko 
vero. 

ČČaatteešškkaa  sskkuuppiinnaa  sslliikkaannaa  sskkuuppaajj  zz  gg..  šškkooffoomm  AAnnddrreejjeemm  SSaajjeettoomm  
Zadnja leta  se ta običaj obnavlja po mnogih župnijah v Sloveniji. 

Povabljeni  otroci si nadenejo kraljevska oblačila in gredo od hiše do 
hiše. V glavnem jih ljudje zadovoljno sprejmejo. Pri nekaterih hišah so  
sicer  vrata zaklenjena in kolednike to nič ne moti. Spoštujejo njihovo 
svobodo. Veselo gredo naprej, ker se zavedajo, da so prinašalci veselega 
oznanila. V naši župniji nas je za to akcijo navdušil veliko dolinski  
župnik Janez Zdešar, ko je bil še škofijski referent za misijone. S s. Jašo 
sva nabavila blago, s. Jaša je sešila ogrinjala in napravili smo krone. 

Koledniki opravljajo nadvse plemenito delo. Zavedajo se, da po 
mnogih krajih po svetu, ni vse tako kot bi moralo biti. Mnogi otroci so 
lačni, veliko otrok ne hodi v šolo, ker starši nimajo denarja za šolnino, 
bolniki so brez zdravstvene oskrbe in mnogi umirajo, ker ni zdravnikov. 
Tega se zavedajo naši misijonarji, ki delujejo na vseh koncih sveta. V 
misijonsko pisarno pošiljajo svoje prošnje; naredili bi radi to in ono,  
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pomagali ljudem v njihovi revščini… Ogromno je bilo že narejenega 
prav s pomočjo denarja, ki ga koledniki zberejo pri trikraljevski akciji. 
Tako je zrasla nekje ambulanta, drugje šola, nabavil se je avto s katerim 
pripeljejo bolnika do najbližje bolnišnice in nasitijo se marsikatera 
lačna usta. Misijonarji se srčno zahvaljujejo za vsak dar, ki ga prejmejo 
iz Slovenije. Vsako leto lahko preberemo tudi poročilo, v katere namene 
je bil denar porabljen.  

VVssii  ssooddeelluujjooččii  kkoolleeddnniikkii  iizz  nnoovvoommeešškkee  šškkooffiijjee  
Denar, ki ga koledniki dobijo, pošljemo v misijonsko pisarno. Od 

tam ga pošiljajo različnim slovenskim misijonarjem in je namenjen za 
številne njihove projekte. 

Kdo so bili letošnji trije kralji? Začnimo s Cerino. Tukaj sta 
sodelovala Matic in Martin Tomše, pomagala pa jim je še Eva Kramar. 
Spremljala pa sta jih tudi starša Marko in Brigita Tomše. Lepo bi bilo, 
da bi spremljala vse ekipe  tudi kakšna odrasla oseba.  V Cerini so zbrali 
307,50 evrov. V Sobenji vasi, Žejnem in Mrzlavi vasi so sodelovali 
Tijan in Nik Krošelj, Nal in Jakob Rostohar ter Lovro Tomše in Erik  
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Beribak.  V Sobenji vasi so zbrali 219,89, v Mrzlavi vasi 202,40 in na 
Žejnem 192,00. 

Hiše v Globočicah so obiskali Jaka Tomše, Nik Česnik, ter Tim in 
Timeja Tomše. Zbrali so 168,70 evrov.  V vasi Dobeno so sodelovali 
Enej Mlakar, Jaka in Zoja Šoško. Zbrali so 112,00 evrov. Na Prilipah 
sta hiše obiskali Kaja Pangerčič in Neja Češnovar. Zbrali sta 126,35, 
evrov. Na Čatežu so bili trije kralji Tia Vovk, Tristan in Jonatan Les 
ter ukrajinski deček Artem Synelnykov. Zbrali so 350,00  evrov. Skupaj 
je bilo torej zbranih 1556,00 evrov. 

Navada je, da novomeški škof povabi vse sodelujoče k maši in se jim 
zahvali za plemenito delo. Letos smo imeli to srečanje v Šentjerneju, 
kjer nam je spregovorila tudi nekdanja laiška misijonarka na 
Madagaskarju. Naši fantje so sodelovali kot ministranti pri škofovi 
maši. Na koncu pa so bili vsi pogoščeni z pico. 

 

PPEESSMMII,,  KKII  JJIIHH  PPIIŠŠEE  SSAANNDDRRAA  BBUUDDIIČČ  
 

Sandra Budič je končala 
fakulteto in je žal kmalu zatem 
zbolela. Sedaj živi sama v Brežicah 
in je začasno zaposlena. Smisel 
svojega življenja je našla v katoliški 
veri. Pred leti se je pridružila neo-
katehumenski skupnosti v Brežicah, 
kjer lepo sodeluje. Napisala je že eno 
knjigo Priročnik za izganjanje zlih 
duhov. Bog ji je dal tudi pesniški 
talent in svoje misli spravlja tudi v 
poezijo. V pesmih na preprost način 
izraža svoje občutke, svoja iskanja, 
bolečino in veselje. »V sebi vsak dan 

čutim potrebo, da ta svoja občutja zapišem,« mi je pred kratkim dejala. 
Zaupala mi je zvezek svojih pesmi in z veseljem bom nekatere pesmi 
objavil tudi v Sopotniku. 
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NAŠE ŽIVLJENJE 
Nismo tukaj, da bi tukaj ostali in zaspali. 
Življenje je del naše naloge, zato imamo noge, 
da kaj naredimo in ne zaspimo. 
 
Včasih je lepo, včasih težko,  
dolgočasno, zloglasno, hitro in počasno. 
Vendar ne skrbi. Če si pred smrtjo, 
se za grehe pokesaj in prideš v raj. 
Mogoče mi ne verjameš, a enkrat dojameš. 
 
SVOBODNA SEM 
 
Svobodna sem, ker sem ovca, Bog je pastir. 
Najdem svoj mir. Ovca je hkrati svobodna in varna. 
 
Če ni gospodarja, je ovca volku dobra. 
To je satan ali kobra. 
 
Vsi si želimo biti svobodni in Bogu podobni, 
a čar je v tem, da smo svobodni kot ptice 
in Bogu podobni, nekateri so tudi hudobni. 
 
Ptica leti z jato, z vejicami in blatom postilja, 
nima veliko obilja. 
 
Pravim; pustim se Bogu voditi, daje mi piti 
tudi, ko ni vode, ko so nezgode  
in ko  bijem  bitko, je z mano. 
Daje mi mano, večno hrano duha. 
Jaz delam vedno za Boga. 
 
Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja 
ga Jože Pacek, župnik, lektorira s. Bakhita 
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HHVVAALLEEŽŽEENN  SSEEMM  VVEELLIIKKOO  DDOOLLIINNSSKKIIMM  FFAARRAANNOOMM  
 

Naš Sopotnik izhaja redno že od leta 1992. 
Mislim, da lepo opravlja svoje poslanstvo. Ljudi 
informira z dogajanjem v župniji in pomaga tudi 
pri prebujanju krščanske zavesti. Vsi letniki so 
vezani v knjigi in so tako ohranjeni tudi za 
poznejše rodove. Morda bodo čez sto let postali 
za bralca še bolj zanimivi. Kar je samo 
izgovorjeno, gre kmalu v pozabo, kar je pa 
napisano ostaja za stoletja. 

Sopotnik lahko izhaja samo s pomočjo tistih, 
ki prispevajo denarni prispevek. Tiskarski 
stroški so vedno večji in zadnje leto se je zelo 
podražil papir. Ker pa Sopotnik izhaja v barvni 

tehniki je bolj privlačen za pogled,  zato pa je tudi veliko  dražji. Sam 
bi želel, da bi Sopotnik prišel v vsako hišo v naši župniji. Žal pa je vedno 
manj otrok pripravljenih, da bi ga raznesli po hišah. Hvaležen sem za 
vsak dar, ki mi ga darujete, da lahko Sopotnik redno izhaja. 

Rad bi se najlepše zahvalil  tistim veliko dolinskim faranom, ki so 
tudi naročeni na naše glasilo Sopotnik. Teh naročnikov je več kot 30. Na 
začetku leta zberejo denar. Vesel sem te njihove pozornosti. Tako 
Sopotnik pomaga tudi k zbliževanju teh dveh naših župnij. Iz veliko 
dolinske župnije je k nam prišlo veliko dobrih snah in upam, da so v 
velikodolinski župniji zadovoljni tudi z našimi dekleti, ki so se omožile 
v velikodolinsko faro. Župnija, ki ima 4 živeče duhovnike je lahko samo 
dobra župnija. V veliko dolinski župniji sem spoznal veliko ljudi, ki 
čutijo s Cerkvijo in so zavezani izročilom svojih dedov in babic. Zlasti 
sem vesel tistih, ki so naredili korak naprej k osebni veri. Prihajajo časi, 
ko bo ti dve župniji upravljal samo en duhovnik. Z velikodolinskim 
župnikom g. Janezom Zdešarjem že sedaj lepo sodelujeva in  si 
pomagava.  Nadvse sem vesel, ko večkrat na teden skupaj moliva in 
občudujem tega duhovnika, ki pride na Čatež že ob 6. zjutraj k molitvi. 
Tako sva drug drugemu v duhovno oporo. Tudi duhovnik je človek, ki 
se znajde v stiski in potrebuje duhovno oporo. 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
Januarja smo se poslovili od Ivana Denžiča, doma iz Mrzlave 

vasi. Rojen je bil 27.02.1938. V Globočicah je umrla je umrla Kristina 
Jančič roj. Ivanšek. Rojena je bila 23.04.1944. Zanjo je bilo ob 
pogrebu darovanih 18 sv. maš. Hvalevredno je, da ob smrti darujemo 
za sv. maše  za naše pokojne. S tem dejanjem rajnim pokažemo največjo 
hvaležnost in ljubezen. Blagor tistim rajnim, ki imajo takšne sorodnike 
in prijatelje, ki se jih spominjajo tudi z darom sv. maše. 

TTEEČČAAJJ  ZZAA  PPOORROOKKOO  
Posredujem informacijo za tiste, ki se nameravate poročiti v tem 

letu. Priprava na krščanski zakon je obvezna za bodoče poročene. V letu 
2023 bo samo en tečaj za poroko v leskovški dekaniji. Ta tečaj bo v 
župniji Kostanjevica na Krki in sicer v župnišču, Oražnova ulica 25. 
Tečaj bo potekal 14. aprila do 16. aprila. Začetek bo v petek, 14. aprila 
od 18.00 do 20.00 ure, v soboto 15. aprila od 8.30 do 12.00 ter od 14.30 
do 18.00 ter v nedeljo 16. aprila od 8.30 do 12.30. Obvezna je prijava na 
info 07 498 70 26 ali E. pošta joze.miklavcic@rkc.si. 

Tečaj je mogoče opraviti tudi v Šmihelu, Zavod Friderika Baraga, 
Smrečnikova 6. Novo mesto-Šmihel. Na razpolago so trije termini: 3. -
5. in 10. - 12. marec ob 18.00h ter 5. - 7. in 12. - 14 maj ob 19h in še 17. 
- 19 in 24.- 26. november ob 18h. Prijava zupnija-stolna.nm.rkc.si, tel. 
070 70 96 70 in E-pošta gregor.lotric@rkc.si   

PPOOSSTTNNII  ČČAASS--PPEEPPEELLNNIIČČNNAA  SSRREEDDAA  
Na pepelnično sredo, ki bo letos 22. februarja, začenjamo najbolj 

pomemben čas v cerkvenem letu, to je postni čas. Postni čas  je priprava 
na naš največji krščanski praznik VELIKO NOČ. Cerkev nas vabi, da 
v tem času pomnožimo našo molitev, se odločimo za kakšno odpoved, 
kot je npr. gledanje televizije, brskanje po telefonu, hrupne zabave, 
alkoholu. Lepa spokorna dejanja so tudi dobra dela. V tem času tudi 
več mislimo na Jezusovo odrešilno trpljenje. Odrešeni smo bili z 
Jezusovo krvjo, z njegovo ljubeznijo. Na pepelnično sredo bo tudi obred 
pepeljenja in je prav, da se ga udeležimo v večjem številu. Po nekaterih 
župnijah so ta dan cerkve polne vernikov. 
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SSTTAARRŠŠII    AALLII  SSTTEE  NNAA  NNEEKKAAJJ  PPOOZZAABBIILLII??  
Veselim se tistih staršev, ki poskrbite za reden obisk verouka svojih 
otrok. Lepo je vidite tudi stare starše, ki prepeljejo otroka k verouku. 
Sam pa  tudi  žal opažam izostanek od verouka otrok, ki jih imam v 3. 
in v 8. in 9. razredu. To so bodoči prvoobhajanci in birmanci. Ne vem 
ali gre tukaj za nemarnost,  lenobo ali bolezen. Vsekakor tistih otrok, ki 
ne hodijo redno k verouku, ne bom pustil k prvemu obhajilu in niti ne 
k sv. birmi. O vsem tem bi se rad čimprej pogovoril z vami starši. 

NNAAŠŠ  NNOOVVII  KKRRIIŽŽEEVV  PPOOTT  
Ne morete si zamisliti kako sem 

vesel postavitve križevega pot na naš Sv. 
Vid. Zdi se mi, da je z njim posvečen 
celotni hrib Sv. Vida. Postavitev je 
izzvala veliko zanimanje mnogih ljudi. 
V veliki večini so med njimi dob-
ronamerni, nekaj je tudi zlonamernih. 
Pred kratkim me je nekdo vprašal: 
»Kdo pa je pa dal postaviti križev pot, 
ali  župnija ali kdo drug?« Odgovoril 
sem mu z vprašanjem: »Ali je to 
pomembno da veste?«  

Da postaja križev pot vedno bolj 
zanimiv sklepam tudi iz tega, da je pot vedno bolj pohojena. Pred časom 
sem videl prizor, ki me je zelo ganil. Pri osmi postaji, kjer Jezus tolaži 
jeruzalemske žene, sem videl stati in moliti neko nepoznano ženo. To je 
tudi plemenit namen postavitve križevega pota. Pot, ki je lahko 
povezana z tiho molitvijo in meditacijo. 

Križev pot še ni dokončan. Nad vsako postajo bo potrebno postaviti 
še streho, ki bo iz hrasta, ki je rastel pod našo župnijsko cerkvijo, 
manjkajo še napisi posameznih postaj in potreben bo še kakšen kažipot. 
Zdaj je pot na nekaterih mestih še zelo blatna, vse se bo pa kmalu 
uredilo, ko bo bolj suho. S turističnim društvom Čatež se bo  še potrebno 
dogovoriti, kdaj bo križev pot slovesno blagoslovljen in predan namenu 
za katerega je bil postavljen.  


