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NAJ BO BLAGOSLOVLJENO LETO 2022  
 

Dobri Jezus. Naj 
nam tvoja in naša 

nebeška mati Marija 
stoji ob strani skozi 

vse leto 2022. Naj mi 
in naši bližnji 

ostanemo zdravi, naj v 
nas živi čut za 

sočloveka in naj nas 
življenje bogati in 

krepi tudi za trenutek, 
ko bomo v večnosti 

stopili v objem Boga 
očeta.  
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TTRRIIJJEE  KKRRAALLJJII  
 

BBoožžiiččnnii  vveeččeerr  nnaa  ČČaatteežžuu  22002211  
Kralji niso navadni ljudje.  So vzvišeni in s privolitvijo nebes kraljujejo 

svojemu ljudstvu. Njihova je moč, slava in čast. 
Če so vrh tega modrega srca, se širi njihov sloves ali celo nepozabnost. 
Kako je potemtakem mogoče, da krenejo trije modri z Vzhoda na pot, 

da bi našli novega kralja in mu izrekli spoštovanje?  Red življenja je 
postavljen na glavo. 

Mogoče je, ker je v srcih kraljev z Vzhoda dozorelo spoznanje, da je nad 
njihovim kraljestvom še mogočnejše.  Kraljestvo Boga, odrešenja, večnega 
mesta.  

Dozorel je uvid, da se uresničujejo prerokbe o skorajšnjem rojstvu 
Odrešenika, kajti znamenj na nebu ni bilo moč spregledati, ne srčne 
gorečnosti, ki je naložila odločitev, naj zemeljski kralji poiščejo svojega 
Gospoda. 
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Tudi Herodova zbeganost, da bi z rojstvom napovedanega nebeškega 

kneza utegnil izgubiti prestol, je modre z Vzhoda svojevrstno opogumila. 
Vedeli so, da se jim razodevajo velike reči.  

Zato jih ni presenetilo, da so našli Zveličarja v hlevu, položenega v jasli. 
Razumeli so, da se pravi Bog sklanja do dna človeške bede, da bi 

prenovil obličje sveta. Da odrešuje Jezus z zgledom popolne ponižnosti, ki 
tudi najbolj oholim odpira možnost za spreobrnjenje. 

Ko je v betlehemski votlini zablestelo zlato in so se razširjale dišave 
kadila in mire, se je revščina kraja spremenila v duhovno palačo.  

Navzoče je navdala z velikim veseljem, hvaležnostjo in zmagoslavjem. 
Vsi Simeoni sveta so dočakali svoj trenutek. 

Rojstvo nove zaveze, učlovečenje večne Besede. 
 

OOBBNNOOVVII  KKRRSSTTNNOO  MMIILLOOSSTT  

Za vse, kar v življenju prejmemo, velja: kolikor več truda nas stane, 
toliko bolj znamo to ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo prejeli milost 
Božjega otroštva, se premalo zavedamo in ga ne znamo ceniti. Večina od nas 
je ta zakrament namreč prejela v prvih mesecih, tednih ali celo prvih dneh 
svojega življenja. Dar nam je bil položen praktično v zibelko. Brez naših 
zaslug nas je povezal z Bogom in drugimi krščenimi ljudmi z vezmi, ki so 
tesnejše kot krvne vezi družinskih članov. Ko odrastemo ter kot ljudje in kot 
kristjani dozorimo, moramo ta dar zavestno bogatiti s tem, da sprejmemo  
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nase tiste obveznosti, ki so jih ob krstu namesto nas sprejeli starši in botri.  

V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje pripadnosti Kristusu niso 
mogli pričakovati drugega kot preganjanje, mučenje in smrt. Takrat je bilo 
treba biti kristjan, Kristusov učenec, z dušo in s telesom, ves in brez 
pridržka. Na krst so se pripravljali odrasli s pripravo, ki se je imenovala 
katehumenat in je trajala po dve leti ali tudi dlje. Šele potem, ko se je krstni 
kandidat izkazal za poštenega, zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo 
pripravo. Ta je potekala ves postni čas in se je zaključila s krstom na 
velikonočno vigilijo. Krst je po navadi podeljeval škof, in sicer s 
potapljanjem, da so izkustveno doživljali nauk apostola Pavla: »Kakor ste 
bili s Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim vstali k novemu življenju.« 
Novo krščenci so si prizadevali živeti, »kot se s podobi za poklic, h kateremu 
so bili poklicani«.  

Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se spomnimo svojega krsta. S 
tem zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa kot mladike na trto, vzidani 
smo bili kot živi kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje Cerkev. Kako je 
lahko stavba žlahtna, če je gradbeni material slab? Za trdnost ali solidnost 
stavbe je pomembna vsaka opeka, vsak kamen.  
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Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo trdno gradivo za Božjo 

stavbo –kot solidni ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v Cerkvi. 
 

PPRRVVII  ČČUUDDEEŽŽ  
»Nezaslišano: učitelj vere in življenja po njej, ki se razglaša za Božjega 

Sina, začenja svoje javno delovanje s sumljivim čudežem spremenitve vode 
v vino. In to zato, da ohrani veselo razpoloženje pri napol pijanih svatih!« se 
pohujšujejo pobožni ljudje. Mislijo, da ima Bog strašno rad tiste, ki 
zavračajo vse, kar človeku nudi kakšen užitek ali veselje – tudi okusno hrano 
in dobro pijačo. Kot da so te stvari iznajdba hudiča, da nas z njimi spelje 
proč od Boga!  

Farizeji so bili o sebi prepričani, da so od vseh ljudi najbližje Bogu. 
Nekoč so apostolom izrazili svoje ogorčenje nad Jezusom, ki je z veseljem 
sprejel kakšno vabilo na kosilo ali večerjo. Učenci so mu to najbrž povedali 
in ob neki priložnosti je Jezus farizejem v obraz rekel: »Ko je prišel Janez 
Krstnik, ki ni ne jedel ne pil, ste rekli 'Hudega duha ima!', zdaj pa je prišel  
Sin človekov, ki je in pije, pa pravite 'Požrešnež in pijanec je!'« Lahko smo 
prepričani, da Jezus pri jedi in pijači ni nikoli pretiraval. S svojim zgledom  
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pa kaže, kako naj človek Božje darove uživa brez greha in v živi hvaležnosti 
do Boga. Obstajajo nekateri strogi redovi, ki se močno odpovedujejo hrani, 
pijači in tudi spanju, vendar ne zato, ker bi na vse to gledali z zaničevanjem, 
ampak zato, da dvigajo svojega duha. Toda še na misel jim ne pride, da bi 
tak način življenja vsiljevali drugim ljudem, ki živijo sredi sveta, ali da bi jih 
zaradi tega, ker se vsemu temu ne odpovedujejo, imeli za slabše. 

Bog je vesel, ko vidi, da smo 
srečni in da njegove darove 
sprejemamo s hvaležnim srcem. 
Saj smo tudi mi veseli, ko vidimo, 
da nekdo, ki smo ga obdarili, dar z 
veseljem sprejme in ga uporablja. 

Na svatbi v Kani je Jezus 
spremenil vodo v vino in tako 
razodel svojo Božjo moč. To je 
njegov najbolj »popularen« čudež. 
Površni ljudje vidijo v tem samo 
vino kot pijačo, ki je na svatovščini 
pač ne sme manjkati. A Jezus nam 
sporoča, da se v kraljestvu nje-
govega Očeta čista voda spreminja 
v žlahtno vino, kakor se mora 
mlačnost spremeniti v dejavno go-
rečnost. Po čudežu se je spre-
menilo mišljenje svatov. Notranje 
so bili preobraženi in okrepčani. 

To je bistvo. 
 

AALLII  BBOOGG  SSPPLLOOHH  OOBBSSTTAAJJAA??  
 

Si kdaj razmišljal o izvoru besede ‘Bog’? Indoevropski koren 
izraza za Boga (Deus) se nanaša na ‘svetlobo’. Bog je kakor svetloba, 
brez katere na zemlji ne bi bilo življenja.  

Sončna svetloba sproža v rastlinah fotosintezo, ki proizvaja kisik in 
hranljive snovi. Sonce ravno prav ogreva naš planet, da lahko na njem  
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uspeva življenje. Omogoča nam, 
da občudujemo stvarstvo, ki nas 
obdaja, tudi ponoči, ko 
osvetljuje Zemljo posredno, po 
Luni. Po njegovi zaslugi lahko 
varno hodimo po svojih poteh in 
se izogibamo oviram. 

Kadar se nekdo rodi, pra-
vimo, da je “zagledal luč sveta”. 
Svetloba in življenje sta torej ne-
razdružljiva. Kjer je svetloba, je 
življenje.  

Čeprav svetloba ni opri-
jemljiva, čutimo njeno delo-
vanje, podobno kot pri kisiku, ki 
je neviden, a brez njega ne 
moremo dihati. Obdani smo z 
naravnimi prvinami, ki se jih ne 
moremo dotakniti, a nas kljub 
temu ohranjajo pri življenju. 
Obstoja svetlobe in kisika torej 

ne moremo zanikati samo zato, ker sta neoprijemljiva ali nevidna. 
Enako velja za Boga. 

Bog nam o svojem obstoju ne daje znanstvenih dokazov, ampak 
jasna znamenja in namige, ki nas vodijo k spoznanju, da “sam vsem 
daje življenje, dihanje in vse drugo” (prim. Apd 17,25). Bolj umestno 
kot “Ali obstaja Bog?”, bi bilo torej vprašanje “Ali obstajam jaz?”. 

 

SSPPRREEMMIINNJJAANNJJEE  SSVVEETTAA 
 

Vsepovsod, kjer so ljudje odločeni postati novi ljudje, raste nov svet. 
Analizirati težave ni dovolj. Priti morajo novi ljudje. 

Z novim gledanjem, z novo naravnanostjo. Ljudje, ki ne mislijo več 
samo nase, ki nočejo več živeti na stroške drugih ljudi, ampak se ponudijo 
na razpolago.  
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Novi svet ne nastane iz 

lepega sna o novih stru-
kturah, iz iluzije o ne-
beških časih, ampak iz 
trdne volje, da se bo živelo 
drugače, drugače skupaj 
živelo. 

Večina ljudi hoče 
spremeniti svet. Samo ne 
samih sebe. Ostali se mo-
rajo spremeniti. Tisti tam 
zgoraj, rečejo tisti spodaj. 
Tisti tam spodaj, rečejo 
tisti zgoraj. Moški, rečejo 
ženske. Ženske, rečejo 
moški. Začnemo groziti in 
ustvarjati pritisk. Tako 
težko dojemamo, da nihče 
nima pravice drugih pri-
siliti k spremembi. Samo 
prepričanje, samo razu-
mevanje, samo prija-
teljstvo lahko pripeljejo do 
spremembe. Kdor hoče 
ljudi spremeniti z nasil-

jem, je diktator. 
Človek je edino bitje, ki zmore samega sebe spremeniti. Samo tako 

spremeni način skupnega človeškega življenja. Družbene strukture se same 
ne morejo spremeniti. Ljudje so jih naredili, jih ohranjali in nosili. Če se 
ljudje ne spremenijo, se ne spremeni nič. 

Ljubiti pomeni: zgraditi hišo za svoje soljudi, kot da je vsak, ki naj bi v 
njej stanoval, zate najljubši. Ljubiti pomeni: ljudem in rečem vdihniti sapo, 
ki prihaja iz lastnega srca, in jih tako oživeti. 
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ČČEE  BBOOGG  KKLLIIČČEE  ……  
Bog je ljubezen. Vse, kar je ustvaril, je ustvaril z ljubeznijo. Vsem 

stvarem hoče le dobro. S posebno ljubeznijo je ustvaril človeka. Ustvaril 
ga je za srečo. Bog ima svoj načrt odrešenja in ga bo uresničil tudi, če 
bomo mi ljudje nezvesti. Bog ostaja zvest svoji obljubi. 

Bog bi lahko uresničil svoj načrt odrešenja sam in prav tega noče. 
V naši dolgi zgodovini vidimo, kako je Bog v vseh časih vabil ljudi, da 
mu pomagajo pri uresničitvi tega načrta. Spomnimo se samo na 
Abrahama, ki ga je poklical v daljni Kaldeji, in ga je postavil za očeta 
narodov in pozneje Mojzesa, ki je izpeljal izraelsko ljudstvo iz sužnosti 
v svobodo. Ob dopolnitvi časov pa je Bog izbral Marijo, da bo rodila 
Odrešenika. Učlovečenje Božjega sina je največji dogodek v svetovni 
zgodovini. 

Bog tako uresničuje svoj načrt odrešenja v vsakem času. Uresničuje 
ga tudi s tem, da kliče mlade ljudi v duhovniško in redovniško življenje.  
Poznavalci pravijo, da je v vsakem rodu določen  
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procent ljudi, ki čutijo v sebi duhovni poklic. To božje vabilo je mogoče 
sprejeti ali pa ga zavreči. 

Samo Bog ve, koliko teh božjih klicev je bilo zavrnjenih. Morda so 
ga zadušili sami poklicani. Ustrašili so se ga ali pa niso imeli volje in 
moči, da bi ga v sebi razvili in mu sledili. Nekatere so premamile 
ponudbe tega sveta, ker le-ta jim ponuja toliko mamljivih užitkov. 

Včasih pa se zgodi, da 
mnoge duhovne poklice zav-
rejo tudi starši, ker se ne 
morejo sprijazniti, da bi 
njihov sin postal duhovnik ali 
hčerka redovnica. Poznam kar 
nekaj takšnih žalostnih pri-
merov. Neka mati se kar nekaj 
let ni hotela pogovarjati s 
svojo hčerko, ker se je odločila 
za redovno življenje. Skupaj z 
možem sta zasovražila Cer-
kev, ki jima je podrla njune 
načrte. Govoril sem z očetom 
mlade redovnice. Rekel sem 
mu: »Zakaj ne želiš srečo svoji 
hčerki. Če je v sebi začutila 
željo, da postane redovnica in 
bo samo v tem poklicu srečna, 
potem ji to privošči.« V 
zadnjem času je poznan 
primer, ko sta se starša 

odpovedala sinu, ki je šel v bogoslovje, in nista bila niti na njegovi novi 
maši. Kako težko je moralo biti mlademu fantu, ker ni mogel podeliti 
svoje sreče s staršema, ki sta mu dala življenje. Pred samostanska vrata 
v Pleterjah je pogosto prihajala mati, jokala je in prosila sina, naj se 
vrne k njej nazaj.  »Sine moj, vrati se k svoji majci,« je bilo pretresljivo 
vpitje, ki ga je bilo pogosto slišati pred vrati  
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samostana. Slišal sem, da je ta mati pred kratkim umrla od same žalosti. 

Ne morem razumeti staršev, ki mislijo samo na sebe, nič pa ne 
pomislijo na otrokove želje. Mati, če je nesebična, bi morala narediti 
vse, da bi bil njen otrok srečen. Isto velja tudi za očeta. 

Poznam duhovnika, ki je 
že končal fakulteto, potem pa 
je začutil v sebi duhovniški 
poklic. Stopil je v bogoslovje 
in postal goreč duhovnik.  
Njegov oče je bil komunist in 
na visokem položaju. V sinovi 
odločitvi je čutil strahovito 
ponižanje. Sram ga je bilo 
pred ljudmi, njega komu-
nista, ki je razčistil  s svojo 
vero. Sina je zasovražil in z 
njim prekinil vse stike. 
Seveda ga ni bilo na njegovi 
novi maši. Leta so minevala in 
oče je zbolel. V bolezni je bil 
prepuščen samemu sebi. Sin 
se ga je usmilil in zanj 
požrtvovalno skrbel v njegovi 
bolezni in žalosti. Očeta je 
ganila sinova požrtvovalnost 
in njegova ljubezen do njega. 
Njegova nevera je bila 

premagana. Spravil se je z Bogom, prejemal zakramente in tako umrl 
kot kristjan. 

Moja mama je bila v nemškem taborišču. Kot mlado dekle je delala 
v Goslarju, to je bila tovarna, kjer so izdelovali vato. Zaradi 
pomanjkanja hrane in težkih delovnih pogojev je zbolela za 
tuberkulozo. Njena hrana je bila; dve mali rozini kruha za celi dan. Ko 
se je vrnila z vlakom, jo je čakala skodelica prestane kolerabe, malo 
krompirja in zelja. Telo ji je  
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opešalo in začelo se je zdravljenje v različnih bolnišnicah, kjer so 
zdravili pljučne bolnike. 

V eni od teh bolnišnic, mislim, da je bilo v Leipzigu, se je spoznala z 
mladim slovenskim dekletom, ki je bila doma iz Vojnika, blizu Celja. 
Ime ji je bilo Lizika in postala je njena največja prijateljica. To dekle ji 
je povedalo zgodbo svoje družine.  

Doma so imeli  gostilno in veliko posestvo. Imela je še nekaj sester 
in brata. Družina je bila zavedno slovenska, oče ponosen Slovenec, mati 
požrtvovalna gospodinja. Oče je vse svoje upe  polagal na svojega sina. 
V njem je videl svojega naslednika, ki bo nadaljeval uspešno gostilno in 
posestvo. Sin pa je bil zelo dober v šoli in njegova želja je bila, da bi šel 
naprej v šolo. Rad bi namreč postal duhovnik. S to njegovo odločitvijo 
se oče ni strinjal. Čeprav sam globoko veren je želel, da bi postal njegov 
naslednik. S težkim srcem je sin poslušal očeta in ostal na domu.  

Prišla je druga svetovna vojna, Nemci so zasedli Slovenijo in 
nastopili so težki časi. Oče je kot zaveden Slovenec začel simpatizirati z 
osvobodilnim bojem in zanj navdušil še svojega sina. Nekaj  
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nemškutarjev je to kmalu zaznalo in so  družino prijavili nemški tajni 
policiji, Gestapu. Očeta in sina so odpeljali v zapor in oba sta bila 
obsojena na smrt.  

Mama in mladoletne hčerke so  bile izgnane v uničevalno taborišče 
Auschwitz. Ker so bile hčerke še mladoletne, so jih ločili od matere. 
Lizika, ki je bila tudi še mladoletna, se je zlagala, da je že polnoletna. 
Če tega ne bi naredila, bi mama tako ostala sama v taborišču.  Mama je 
namreč zelo jokala, ko so ji odvzeli otroke. Liziki se je mama zasmilila. 
Tako je ostala z njo vse do njene smrti. Nekega dne so jih peljali na delo. 
Mati je bila tako slaba in bolehna, da se je zgrudila in obležala na poti. 
K njej je pristopila nemška paznica, nanjo kričala in jo tepla z bičem, 
dokler mama ni umrla. Tako je Lizika videla s svojimi lastnimi očmi, 
na kak surov način je morala umreti njena mati. 

Nekega dne je Lizika rekla moji mami: »Vidiš Milka, kakšna kruto 
usoda je doletela našo družino. Večkrat v duhu gledam svojega očeta, 
ki stoji skupaj s svojim sinom, pred strelskim vodom in čaka na svojo 
smrt. Le kaj se je takrat porajalo v njegovi glavi. Morda je takrat 
pomislil tudi  
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na tole: »Jaz sem svojemu sinu branil, da bi postal duhovnik v 
pričakovanju, da bi nasledil moje posestvo, zdaj pa bova morala oba 
umreti in naša domačija bo ostala brez gospodarja«. 

Prepustimo Bogu, da se izpolni njegova volja in ne vsiljujmo mu 
svojih načrtov. 

ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  ,,  DDAARR  OODD  BBOOGGAA!!  

Lani, ko smo bili zaradi Covida 19, zaprti v svojih občinah, sem bila 
v Ivančni Gorici. Gospodu župniku Juriju sem pomagala v 
gospodinjstvu, pripravljala kosila za njega in upokojenega župnika 
Jožeta. Sredi decembra nas je razveselilo rojstvo jagnjeta, vendarle le 
na kratko. Drugi dan smo ga našli na pol mrtvega, ker mu ovca-mama 
ni dala mleka. Ovčko smo vzeli v hišo in ji pomagali. Vse je bilo videti 
brezupno, klub temu je po 3 urah odprla oči in pila mleko.  
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To je bila njena prva zmaga in tako je dobila ime VIKI (Viktorija 

pomeni zmaga). Vsi smo jo 
zelo vzljubili. Bila je veselje 
otrok in odraslih. Ker je bila 
v župnišču doma je vsak dan 
šla tudi k jaslicam v kapelo. 
Ko smo prišli za Božič 
domov na Čatež, smo Viki 
vzeli s seboj, ker je 
potrebovala oskrbo in hrano 
na vsaki dve uri. Skupaj z 
mamo od s. Katarine smo se 
odpravili k vaškim jaslicam. 

Ovčka Viki je rasla in se 
večkrat borila z boleznijo. 
Prijateljica Tjaša mi je 
rekla, da je prava borka za 
življenje. V času, ko sem 
skrbela za njo, me je veliko 
naučila. Nešteto krat je bila z 
menoj na molitvi, zraven 
ležala in mirno čakala. Ni 

marala biti sama, ker je čredna žival in potrebuje bližino drugega. 
Pogosto sem  pomislila, kako dobro bi bilo, da bi mi ljudje tako 
hrepeneli po Božji bližini, kot ta mala Viki želi bližine nekoga. Bog nas 
je ustvaril zase pa mi tako pogosto živimo brez Njega. Nimamo časa, da 
bi se z njim pogovarjali, preživljali čas v Njegovi navzočnosti. Ko bomo 
začutili, da je Bog realna, živa oseba, ki nas ljubi, bomo vedno hrepeneli 
po odnosu z Njim. 

Čateške jaslice so zelo lepe, preproste, naravne in tudi skrivnostne. 
A le, če padeš na kolena in pogledaš Marijo, vidiš njeno skrivnost. 
Pridite in poglejte kaj Marija skriva v svojih rokah. 

Vse, kar imamo, nam je podarjeno od Boga; vsak dan, vsak dih, nič 
ni  samoumevno. Vsako življenje je dragoceno, je Božji dar. Zato v naši 
kapeli ob četrtkih molimo za življenje. Prejšnja leta smo molili v  
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bolniški kapeli, zdaj  pa se zaradi 
epidemije zbiramo pri nas. 
Prosimo Boga za vse nerojene 
otroke, njihove starše in družine, 
da bi znali sprejeti in ljubiti 
vsakega otroka. Pred kratkim 
sem brala knjigo o starših papeža 
Janeza Pavla. Njegova mati 
Emilija je bila po dveh mesecih 
nosečnosti poslana, da bi naredila 
splav. Vendarle ji njena vera in 
ljubezen tega nista dovolila. 
Hvala Bogu, da je rodila otroka, 
Karla Wojtyla. 

Bog je, ki daje milost in 
rast vsakemu življenju. On 
dela čudeže, ko mi ne vemo 
kako naprej. Vabimo vas k 

molitvi, naša kapela je vedno odprta, 
ko smo doma. Vsak ČETRTEK ob 9. 
uri v naši kapeli molimo za življenje. 

Bogu hvala za vsakega otroka 
rojenega v tem letu. Naj bo vsak 
blagoslovljen in ljubljen Božji otrok, 
ustvarjen za večnost pri Bogu.  

                                                  s. Jaša 
Predložil sem ti življenje in 

smrt, blagoslov in prekletstvo.  
Izberi torej življenje,  

da boš živel ti in tvoj zarod. 
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TTAAKKOO  SSEE  DDEELLAA……  

Vsak kraj ima kar nekaj bančnih avtomatov, kjer lahko ljudje 
dvignejo svoj denar. Tako jim ni potrebno iti na banko ali pošto. V 
današnjem tehniziranem svetu so ljudem mnoge stvari olajšane. 

Nekega dne sem tudi sam potreboval denar. Pristopil sem k 
bančnemu avtomatu in kot navadno vtaknil bančno kartico v odprtino. 
Pritisnil sem na tipkovnico, denarja pa kljub vsem poskusom nisem 
mogel dobiti. 'Le kaj bi lahko bilo temu vzrok', sem se sam pri sebi 
spraševal? Potem sem si stvar bolj natančno ogledal in videl, da oseba, 
ki je bila pred menoj na avtomatu, svojega denarja sploh ni vzela. Na 
avtomatu je bilo 70 evrov. Le kaj naj zdaj naredim s tem denarjem, ki 
ni bil moj? 

V bližnjem lokalu sta bila dva varnostnika in zdelo se mi je prav, da 
ju vprašam, kaj naj naredim z denarjem, ki sem ga našel na avtomatu. 
Želel sem si napotkov.  Malo začudeno sta me pogledala in eden od njiju 
mi je rekel naj denar pač vzamem. Kako naj kar tako vzamem denar, 
ki ni moj?  Napotek varnostnika se mi je zdel nepošten. Denar ni moj in 
prisvojitev denarja bi začutil kot krajo. 

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in zanj 
odgovarja Jože Pacek, župnik 
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Varnostnika sem prosil naj pokliče na policijo, ker sam nisem imel 

pri sebi mobitela. Iz policije mi je bilo svetovano, naj denar prinesem 
na policijo. To sem tudi storil. Na okencu me je sprejela policistka, 
zahtevala od mene osebne podatke, popisala serijske številke na denarju 
in druge podrobnosti. Njeno delo se mi je zdelo zelo profesionalno. 
Dokument, ki ga je napisala, sem tudi podpisal, in mi izročila še 
duplikat. Malo čudno pa se mi je zdelo, ko mi je dejala, naj denar kar 
spravim v svoj žep. Tega seveda nisem hotel narediti. Rekel sem ji: »Ta 
denar ni moj in ga zato tudi ne bom vzel. Vzemite ga vi in ga dajte v 
dobrodelne namene. Denar je tako ostal na policijski postaji. 

Pol ure potem, 
ko sem prišel do-
mov, je zazvonil 
telefon. Oglasil se 
je ženski glas, ki je 
spraševal po meni. 
Ženska ni mogla 
verjeti svojim last-
nim ušesom, ko so 
jo klicali iz banke, 
da naj pride po de-

nar, ki se je našel na avtomatu. Za to dejanje se mi je lepo zahvalila. 
Bila je prepričana, da je bil zanjo denar izgubljen. 

Policistka je odnesla denar na SKB banko in banka je po podatkih, 
ki jih je pridobila, ugotovila, kateri osebi pripada denar. Seveda, me je 
vprašala, koliko je dolžna. Odgovoril sem ji, da nič. Lahko pa greva na 
ta račun enkrat na kavo.  

Vesel sem bil, da sem naredil dobro delo, si denarja nisem prilastil  
in ohranil čisto vest. Zgodba pove, da ima vsaka izgubljena stvar 
svojega lastnika in ga moramo poiskati, če je to le mogoče. 

Moram pa na koncu še povedati. Star sem že in po vsem tistem 
dogajanju na avtomatu, sem tudi sam tam pozabil vzeti svojo bančno 
kartico, a tudi ona je bila kmalu potem pri meni. Človek mora biti 
zavezan svojim moralnim načelom in jim ostati zvest v vsaki situaciji. 

Čateški faran 
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ZZAANNIIMMIIVVII  LLJJUUDDJJEE  
Danes je pač tako. Potrebuješ čevlje, greš v trgovino in  kupiš nove. 

Isto je z obleko. Ponujajo ti jo po mnogih trgovinah. Pomeriš hlače in 
suknjič ter greš domov. Tako se dogaja tudi z mnogimi drugimi rečmi. 
Vse je tako enostavno. 

Včasih pa ni bi-
lo tako. Po vaseh so 
delali razni obr-
tniki. Bili so to kro-
jači, čevljarji, zida-
rji, kovači, mizarji, 
pletilci košar in še 
marsikateri drugi 
poklici. Nekaj pok-
licev pa je bilo tak-
šnih, da so prišli 

delat kar na dom. Potrebno je bilo obleči družino. Gospodar je kupil 
blago, šel z vozom po šiviljo ali krojača, naložil šivalni stroj in šivilja je 
ostala pri hiši kar nekaj tednov. Pri hiši, kjer je šivala, je imela hrano 
in tudi prenočišče. Njeno delo je bilo zanimivo za otroke in tudi odrasli 
so ji delali družbo. Za posamezno družino je bil to vesel dogodek. Z novo 
obleko so se lahko postavili pri maši ali drugih priložnostih. Ljudje so 
poznali dve vrsti oblek; ena je bila delavna, druga praznična, kateri smo 
rekli »zakmašna«. 

Obrtniki so prihajali delati v hišo predvsem v zimskem času. Takrat 
je obstalo delo na polju in ljudje so imeli več časa za zimska opravila. 
Med drugimi so mi v spominu ostali  obrtniki, ki so pletli košare. 
Krojača smo manj potrebovali, ker nas je z obleko zalagala teta Ančka 
iz Amerike, naša velika dobrotnica. Dobro je poznala naše povojne 
razmere. Verjetno je med svojimi znanci prosila za obleke, ki jih ljudje 
niso več rabili, nam so pa prišle še kako prav. Paketa sta prišla v hišo 
dvakrat na leto; v božičnem in velikonočnem času. Ker ni bilo denarja, 
nam je poslala denar še za carino. Nikoli ne bomo pozabili na  

 



20

-20 
velikodušnost te dobre žene, ki je na enak način pomagala še drugim 
svojim sorodnikom. 

Povrnimo se sedaj k pletilcem košar, ki so bili naši vsakoletni gosti. 
V primernem času smo nabrali vrbove šibe, jih olupili, posušili in 
povezali v snope. Navadno smo povabil Ilčevega strica, doma iz 
cerkljanske župnije. Bil je to mož srednjih let, neoženjen, suhe postave. 
Orodja ni potreboval veliko; dovolj mu je bilo nekaj ostrih nožev. Svoj 
delovni prostor je imel v kuhinji, kjer je bilo toplo. Takrat še ni bilo 
radija in televizije, zato smo radi prisluhnili različnim zgodbam, ki so 
jih ti ljudje delili z nami. Hodili so iz hiše v hišo, slišali so marsikatere 
reči in jih povedali tudi nam. Tako smo zvedeli za marsikateri dogodek, 
spoznali razne ljubezenske afere, ki so se nam zdele najbolj zanimive in 
zvedeli za določene  ljudi, ki jih drugače ne bi spoznali. 

Ilčevega strica 
smo imeli radi tudi 
otroci. Rad nas je 
imel, znal nam je 
prisluhniti in nam 
povedal marsi-
katero poučno zgod-
bo. Za strica so do-
mači vedno pripra-
vili kakšen pri-
boljšek, ki navadno 
ni bil na naših krož-
nikih. V glavnem sta 

to bila dva pečena jajčka. Ne preveč ješči stric ni nikoli pojedel oba, pa 
ne zato, ker bi ju ne zmogel. Enega je vedno prihranil za nas, ker je 
vedel, da bo nam s tem naredil veliko veselje. Slišal sem, da so pri neki 
hiši imeli obrtnika. Mati je zanj posebej skuhala sirove štruklje, ki niso 
bila pogostna hrana na domačem jedilniku. Otroci so poželjivo gledali 
po kuhanih štrukljih v  lončeni skledi. Mama jim je dala upanje: »Za 
vas bo pa tisto, kar bo stric pustil v skledi«. Otroci so iz peči gledali, 
kako stric pridno zajema štruklje. Postajali so zaskrbljeni. V skledi jih 
je bilo vedno manj. Nazadnje je ostal samo še eden, tedaj pa je eden  
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otrok na ves glas zaklical s peči: »Mama, zdaj pa stric še zadnji štrukelj 
nesejo v usta«. Tako jim je splahnelo še poslednje upanje. 

Lahko bi ob Ilčevem stricu omenil še Micko, ki je tudi pletla košare. 
Bila je to majhna ženička, tako male odrasle osebe do takrat še nikoli 
nisem vedel. Tudi ona je bila doma iz Cerkljanske župnije. Ilčev stric 
Lojze se ni bal njene konkurence. Bila je preslabotna, da bi lahko spletla 
dobre košare. Ljudem se je smilila, zato so ji z nakupom košare 
pomagali, da je preživela. Vsako leto sem jo videl na  kvatrno nedeljo 
na Slinovcah, ko je ponujala svoje košare. V spominu mi je ostal njen 
visoki glasek, s katerim je hvalila svojo robo in z njim vabila kupce. 
Slišati je bilo, da so ljudje včasih hudomušno spodbujali Ilčevega strica, 
da bi se poročil z njo in bi tako ustanovila skupno podjetje. Stric ni bil 
navdušen na takšno zamislijo. 

Omeniti pa mo-
ram še enega obr-
tnika, ki je bil tudi 
vsako leto naš gost. To 
pa je bil Vičev Jože. 
Bil je moj vaščan in 
zrastel v družini, kjer 
je bilo deset fantov. 
Enega je mama  pri-
delala še z drugim 
moškim, ko je bil njen 
mož na fronti. Pravijo, 

da je bila odločna žena, tako da je lahko imela vseh deset fantov pod 
kontrolo. Fantje so jo spoštovali in so se je bali. Včasih je Jože povedal,  
da ko je bilo kosilo z matevžem, je bil hrib z mešanco tako visok, da niso 
videli drug drugega.  Po poklicu je bil Jože tapetnik, po domače pa smo 
mu rekli zotlar.  

Takrat je skoraj vsaka družina na Krškem polju imela par konjev. 
Bila je to vprežna živina, pomembna za delo na polju, v gozdu in pri 
drugih opravilih. Predno so jo vpregli, so ji morali dati na vrat komat. 
Komati so navadno viseli na steni pred hlevom in so bili okrašeni z 
okraski iz  
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svetlečih kovin navadno iz medenine. Nove komate je torej delal zotlar, 
njihov tapetniški del pa se je moral vsako leto obnoviti. 

Zotlar je za svoje delo 
uporabljal več orodja. Na delovno 
mizo je tako položil razne nože, vsa 
mogoča šila, dreto, čebelji vosek in 
še posebno pripravo s katero je 
stisnil skupaj usnje, da je lažje šival. 
Jože je bil čokat mož, srednje 
postave, imel je debele ustnice in 
strog pogled. Tisti, ki so ga prvič 
videli, so se ga ustrašili, sploh, če so 
še slišali njegove besede. Bile so zelo 
robate in včasih tudi začinjene s 
kakšno vulgarno besedo in kletvijo. 
V resnici pa stric sploh ni bil tako 
slab, kot je bil videti na zunaj. 
Mogel bi celo potrditi, da je bilo v 
njem dobrohotno srce. Delal je 
navadno pod kakšnim kozolcem ali 
drugim gospodarskim poslopjem. 
Poleg potrebnega materiala je pa 
imel eno zahtevo; na mizi je moral 
biti liter vina. Če ga gospodinja ni 

prinesla, je nekaj časa grdo gledal in če vina ni bilo, je izginil. Za to 
njegovo navado z vinom so vedeli  vaški pijančki. V pričakovanju, da 
bodo tudi oni deležni kozarčka vina, so ga radi obiskali. Če je kakšnega 
od njih še pravočasno opazil, je liter hitro spravil na varno in 
zabrundal: »Že spet prihaja tisti požeruh, da mi bo vino spil«. 

Strica Jožeta so ljudje radi poslušali. Imel je polno zakladnico svojih 
zgodb. V pripovedovanju je bil realist in se ni posluževal olepševanja. 
Ponosen je bil na svoj poklic in znanje, ki si ga je pridobil in za njegovo 
uslugo so ga prosili ljudje tudi iz daljnih krajev. Bil je strokovnjak na 
svojem področju in njegovo delo ni poznalo reklamacije. Tudi za svoje  
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delo ni postavljal visokih računov in če ljudje niso mogli plačati, je znal 
tudi počakati ali celo pozabiti. 

 Jože je bil komunist. Še danes ne vem, kdo ga je pridobil za partijo, 
kajti v partijo so takrat vstopali samo povzpetniki. On pa gotovo ni bil 
med njimi. Bil pa je zelo ponosen, da so ga ljudje upoštevali in zlasti, če 
ga je upoštevala takratna vladajoča garnitura. Ta je v njem videla 
osebo, ki bi si jo dalo izkoristiti za delo na terenu. Zanimiv je bil že 
začetek njegovega pripovedovanja. Jože je večino svojega prostega časa 
preživel v gostilni na Križaju. V njej je pustil ves svoj denar. Tukaj se 

je srečeval tudi z vodilnimi 
ljudmi našega kraja. 
Pripoved je takole začel: 
»Včeraj sem bil na 
Križaju. Pri glavni mizi so 
sedeli tile. Tukaj na tem 
koncu je sedel Ficko, (ko-
mandir milice v Kos-
tanjevici ), na tem mestu je 
sedel Križajski Nack 
(gostilničar), na tem mestu 
Durska Mica (povojna 

partijska aktivistka in poznana po svojem vulgarnem govorjenju in 
preklinjanju), tu tovariš iz komiteja, ter tu predsednik občine iz 
Krškega«. Potem pa je prišlo tisto glavno. »Kdo je pa sedel tukaj, zraven 
predsednika?« Petkrat je potrkal po mizi, pogledal po ljudeh in slovesno 
rekel: »Tukaj pa sem sedel jaz, Vičev Jože«. 

Ta družba mu je torej zmešala glavo do te mere, da je ves svoj denar 
zapravil. Ti ljudje so pili na račun njegove naivnosti. Kljub svoji 
partijski izkaznici ga nisem nikoli slišal, da bi zanikal Boga ali govoril 
čez duhovnike in Cerkev.  

Ob  njihovi domačiji je kapela, domača svetinja, na katero so bili 
zelo ponosni. To so bili časi, ko so bila mnoga verska znamenja podrta 
in oskrunjena zaradi protiverskih fanatikov. Nekega dne je Dorska 
Mica v gostilni govorila o nameri, da bo porušila njihovo kapelo. To  
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govorjenje pa je Jožeta komunista razjezilo in ji je dejal: »Če boš 
poskušala to narediti, te bom iz našega bližnjega kuhinjskega okna 
ustrelil«. Jože je kljub svojemu komunizmu spoštoval verske vrednote 
in svetinje svoje domačije. 

Ti povojni časi so bili resnično nori. Človek ne more razumeti vso 
žlehtnobo posameznikov. Tako je bil nekaj let po vojni požagan visoki 
evharistični križ na Starem gradu nad Sv. Križem. Kmalu se je 
razvedelo, kdo je to naredil. Poznal sem tega človeka in zagnusil se je 
mnogim ljudem. Ljudje so ga prezirali in moral se je odseliti iz 
domačega kraja. Svoje življenje je končal s samomorom. Skočil je v 
Krko iz Kandijskega mostu v Novem mestu. Pekoča vest mu ni dala 
miru. Danes nekaj podobnega delajo ponosni nasledniki zveze 
komunistov, ki jim je sovražno vse, kar je povezano z vero. 

Jože je žalostno končal svoje življenje. Na stara leta ni mogel več 
delati, začel je izgubljati svoje prijatelje in za pijačo zapravil še tisti 
denar, ki ga je zaslužil. Nekega zimskega dne so ga našli mrtvega v 
njegovi skromni sobi. Preprosto je zmrznil. 
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PPRRVVAA  SSEEJJAA  NNOOVVEEGGAA  ŽŽPPSS  

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in 
delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja 
izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost 
v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča 
soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v 
župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri 
tem povezuje delo duhovnika in laikov. ŽPS obravnava vprašanja, ki so 
povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, 
pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo 
uresničevanje. 

Novi člani so: Krejačič Milan, Vel. Malence 34, Tomše Martin,   
Cerina 26, Kovačič Martin,  Dvorce 5 B, Oštrbenk Jure, Žejno 16, 
Slakonja Ignac, Čateška ul. 13, Budič Igor, Dvorce NH, Zorko Kristina,  
Dvorce 10 A, Les Barbara Čateška ul. 7, Kožar Suzana  Vel. Malence, 
Slakonja Katarina, Čateška ul. 13, Mlakar Mateja,  Dobeno 3, 
Juratovac Jure,  Mrzlava vas 35, Tomše Martin-Martinov, Globočice 8, 
Hribar Sandi, Prilipe, Zevnik Klara,  Rimska c. 22, Tomše Maja,  
Globočice 13, Petrič Katarina, Dvorce NH in s. Bakhita. Za novo tajnico 
je bila izvoljena Kristina Zorko iz Dvorc. 



26

-26 

TTRRIIKKRRAALLJJEEVVSSKKAA  AAKKCCIIJJAA  

Koledniki so pravi mali misijonarji. Prinašajo upanje, predvsem pa 
veselje, ki ga današnji človek tako zelo potrebuje. Pojejo božične pesmi, 
voščijo ljudem praznike in prinašajo koledniški blagoslov. Obenem pa 
tudi zbirajo darove, ki so namenjeni slovenskim misijonarjem in 
njihovim človekoljubnim projektom po svetu. 

Naši fantje in dekleta so tudi letos bili pripravljeni, da veselo novico 
o Jezusovemu rojstvu sporočijo tudi prebivalcem naše župnije. Ljudje 
so jih z veseljem sprejeli in tako je tudi prav. Poleg božičnih in 
novoletnih voščil so opravili zelo plemenito dejanje. Zbirali so denar za 
potrebe naših misijonarjev. S temi darovi, ki jih zberejo koledniki, so 
bile narejene šole, ambulante, kupljena prevozna sredstva in tako dalje. 

Naši misijonarji pa denar uporabijo tudi, da kupijo hrano za lačne 
otroke in mnogim omogočijo šolanje. Hvala kolednikom in tudi vsem 
darovalcem denarja. Bog vam povrni, dobri ljudje. 
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ZZAAHHVVAALLAA  SSOODDEELLAAVVCCEEMM  
Vsako leto z veseljem pričakujemo božične praznike. V naše duše 

prinašajo veselje, srečo in mir. Da pa so ti prazniki lepo preživeti, so 
potrebne tudi priprave. Božiča ni brez lepih jaslic v domači župnijski 

cerkvi. Tudi letos so se našli dobri ljudje, ki so jih bili pripravljeni 
postaviti. Za mah sva v krakovskem gozdu preskrbela s. Bakhita in jaz, 
za elektriko je poskrbel  Igor Budič, same jaslice pa so delale tudi letos 
Barbara Les in Katarina Slakonja, ter še dva člana Lesove družine,  
gostilničar Frenk in njegov zet Žiga, otroci in sestre. Na pomoč so jim 
prišel še bratranec Branko Pacek, ki je postavil smreke. Lepo se 
zahvaljujem tudi krasilcem iz Vel. Malenc. Za božično večerjo in kosilo 
se lepo zahvaljujem Jožici Stezinarjevi. Posebna zahvala pa gre seveda 
tudi našim pevkam in pevcem in organistoma Ignacu in Juretu. Hvala 
tudi vsem, ki ste prišli k maši in dali svoj dar pri ofru za potrebe župnije. 
Hvala tudi vsem, ki ste pripravili cerkev v Mrzlavi vasi in na Vel. 
Malencah. Posebno zahvalo si pa zasluži Kristina Zorko za vsestransko 
pomoč. 
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VVAABBIILLOO  VV  ZZAAKKOONNSSKKOO  SSKKUUPPIINNOO  

Živimo v času stiske in zmede. V takih časih pomen družine in 
dobrih odnosov v njej izjemno narašča. Pomembno je namreč, da se v 
stiski človek lahko h komu stisne. H KOMU - ne le k čemu. Ne le k topli 
peči – četudi to rahlo pomaga - niti ne sam vase, pač pa v topel objem 
drugega: mož k ženi, žena k možu, otrok k mami ali očetu, ostarel človek 
v toplino objema svojih bližnjih. 

Sliši se enostavno, pa vendar je danes sredi negotovosti, strahu in 
velike razdeljenosti – tudi znotraj družin – včasih težko najti toplino 
bližine. Peč, ki naj seva toplino odnosov, se ne zakuri kar sama od sebe; 
pač pa se moramo odločiti, da ogenj prižgemo, da stalno nalagamo drva 
in poskrbimo, da jih ne zmanjka. 

Mi verjamemo, da nam nebeški Oče omogoča, da lahko drva 
naberemo, da imamo kje kuriti in da vir toplote nikoli ne bo ugasnil. To 
verjamemo zato, ker je nebeški Oče dober (prim. Lk 18,19), saj nam 
daje, za kar ga prosimo in tudi vé, kaj potrebujemo. Na nas pa je, da  
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naredimo korak: da iščemo Njega, ki je vir dobrega, trkamo in Ga 
prosimo. Tako bomo našli, odprlo se nam bo in bomo prejeli. (prim. Mt 
7,7-8). Tudi toplino odnosov med nami. 

Bog je v Svetem pismu veliko obljubil. Njegove obljube so zanesljive 
in so vir našega upanja v teh dneh. Gre namreč za svetopisemsko 
upanje, ki je v resnici zanesljivo pričakovanje, da se bo nekaj zgodilo. 

To ni le pobožna človeška želja. 
Zanesljivo pričakovanje imamo 
zato, ker je obljube izrekel Bog, ki 
je vsemogočen. Mi imamo torej 
zanesljivo pričakovanje, da se Božje 
obljube v praksi uresničijo, četudi 
so nam sedaj še nejasne in neznane. 

Situacija – družbena, zdrav-
stvena, medosebna – ni dobra, a mi 
zajemamo iz upanja, da je Bogu 

jasno in znano, kaj se dogaja. To celo dopušča. Čeprav morda zdaj še 
ne moremo razumeti, zakaj, imamo upanje, da bo On slabo, ki ga v 
družbi in v družinah opazujemo, obrnil v dobro. Verjamemo, da bomo 
tudi mi - tako kot Egiptovski Jožef - lahko takole vzkliknili: "Hoteli ste 
mi sicer storiti húdo, Bog pa je to obrnil na dobro." (1 Mz 50,20). Bog 
namreč vse, celo húdo, obrne v dobro. Mi v to verujemo in to nam daje 
upanje. 

To so izviri, iz katerih črpamo družine – skoraj 5.000 nas je, po vsej 
Sloveniji in celo izven meja naše domovine - združene v skupnosti 
Družina in Življenje, kjer se učimo graditi odnose, za katere je vredno 
živeti in jih prenašati naprej. Vabljeni, da se nam pridružite na tej poti. 
Na naši spletni strani diz.si vas čaka brezplačen izvod naše revije. To je 
lahko vajin prvi (ali naslednji) korak. Prav danes, na nedeljo svete 
družine. 

Dragi možje, drage žene, dragi otroci, želimo vam obilje topline v 
vaših družinah, v vseh vaših odnosih. Naj bo leto 2022 leto zaupanja. 
Zaupanja v to, da Bog vse obrne v dobro! 

Zakonska skupina deluje tudi v naši župniji in se ji 
lahko pridružite. Prijavite se s. Jaši. 
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ŽŽUUPPNNIIJJSSKKAA  SSTTAATTIISSTTIIKKAA  
KRSTI 

V letu 2021 je bilo v župniji 13 krstov, leto prej 3. Krščeni so bili: 
Zdenka Orehini Horvat, Zarja Freja Ubovič, Lukas Kodrič, Žiga 
Frank, Iza Zevnik, Gašper Barbič, Jan Truden, Ana Kotnik, Lin Budič, 
Timotej Kovačič, Nejc Frelih in Ažbe Jagodič. Zelo se veselimo vsakega 
novega rojstva. Otrok pomeni prihodnost za družino in narod. Bodimo 
odprti za življenje. DA civilizaciji ljubezni in NE kulturi smrti. 

POGREBI 
V letu 2021 je umrlo in bilo cerkveno pokopanih 18 mož in žena. 

Leto prej 20. Umrli so:  Erjavšek Martin, Rimc Ivan, Kolar Justina, 
Petaci Marija, Hribar Marija, Škofljanc Vinko, Bašič Vinko, Šoško 
Antonija, Komučar Valerija,  Tomše Marija, Cirenski Franc, Šoško 
Martin, Jalovec Ivan, Pavlovič Jožefa, Tomše Jožef, Zofič Alojzija, 
Budič Peter. Tudi letos lahko opazimo, da je število smrti veliko večje 
kot pa rojstev. To pa ni dobro za župnijo. Poskrbimo tudi za naše bolne 
in ostarele farane in jim omogočimo v bolezni obisk duhovnika. Sedem 
od njih je umrlo neprevidenih, brez božje tolažbe. Vedno sem takoj 
pripravljen oditi vsakemu bolniku, samo povedati mi je potrebno. 

POROKE 
V letu 2021 so bili 4 poroke, leto prej prav tako 4. Poročili so se: 

Barbič Miha in Manca Prah, Horvat Iztok in Colarič Ines, Prah Matic 
in Slavica Ivandič, Budič Rok in Chiara Pokleka. 

PRVO OBHAJILO 
Pri prvem sv. obhajilu so bili: Gal Budič, Matic Kožar, Tilen 

Mežnar, Nik Vodopivec, Žana Frank, Žana Lenič, Kaja Tomše in Sara 
Tomše. 

SOPOTNIK 
Že več let se trudim, da vsak mesec napišem naše farno glasilo 

SOPOTNIK. Seveda je s tem veliko dela, veliki so pa tudi stroški 
tiskanja. Zato sem hvaležen vsem tistim, ki mi pri tem delu finančno 
pomagate. Vesel sem vsakega vašega daru. Sopotnik ima pomembno 
nalogo. Seznanja nas z novicami iz župnije, v njem se pa najdejo tudi 
duhovne spodbude. Pomagajte mi s svojimi prispevki. 
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OOZZNNAANNIILLOO  BBIIRRMMEE  IINN  PPRRVVEEGGAA  SSVV..  
OOBBHHAAJJIILLAA  

BIRMA: 
Zdaj je že znan datum sv. birme. Sv. birma bo na Čatežu v soboto, 11. 
junija 2022, ob 10. dopoldan. Birmovalec bo novi novomeški škof dr. 
Andrej Saje. Letošnje covidno leto ni naklonjeno temeljiti in zadostni 
pripravi birmancev na ta pomembni zakrament. Nekateri letošnji 
birmanci pripravo ne vzamejo odgovorno in resno. Ne hodijo k 
verouku,  niti jih ne videvam pri sv. maši. Zato resno razmišljam, da bi 
prejem birme nekaterim odložil. Vem, da nekaterih tudi ne spodbujajo 
njihovi starši. Zato pozivam vse tiste birmance in starše, ki so se odločili 
za prejem sv. birme,  da po novem letu prihajajo otroci redno k verouku 
in sv. maši. V kratkem bom starše povabil tudi na srečanje. 

PRVO SV. OBHAJILO: 
Zadnja leta datum prvega obhajila povežemo z dnevom sv. birme. Tako 
smo določili datum prvega sv. obhajila na nedeljo, 12. junija, ob 10. uri. 
S tem bo staršem birmancev in prvoobhajancev olajšano delo z 
ureditvijo cerkve. 

OBISK NEDELJSKE MAŠE: 
Besede, ki jih bom sedaj napisal veljajo tistim, ki sebe smatrajo, da 

so kristjani. Res je, da je covid precej vplival tudi na versko življenje in 
v nekaterih obdobjih zahteval nekatere omejitve. Kot kristjani, ki 
cenimo svoje zdravje in zdravje drugih, se držimo teh predpisov. Kljub 
temu sem trdno prepričan, da se ljudje ne moremo okužiti v cerkvi, če 
nosimo maske, si razkužujemo roke, ter se držimo distance. Zato 
nimamo nobenega opravičila, da ne gremo k sv. maši. Ptica ne more 
živeti brez peruti, riba ne brez vode, tako tudi kristjan ne more vztrajati 
v veri brez sv. maše. Zelo cenim tiste, ki ste ostali zvesti svoji veri in to 
tudi pokazali z obiskom sv. maše. Vsi se pripravljamo na večnost: Jezus 
pa je rekel: »Kdor bo mene priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz 
priznal pred svojim nebeškim Očetom«.  
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NNOOVVOOLLEETTNNOO  VVOOŠŠČČIILLOO  

Kristjan prihodnosti bo moral biti bolj samozavesten, odgovoren in 
pogumen. V sebi bo moral poživiti zavest, da družbi, v kateri živi, lahko 
veliko daje. Poživiti bo moral zavest Cerkve in razumeti, da služiti 
Kristusu danes pomeni, biti na razpolago svoji župniji. Povezovati se bo 
moral v majhne skupnosti enako mislečih in se zavedati odgovornosti, 
ki jo prevzema nase v skrbi za boljše človeške odnose, za novo kulturo, 
za domovino, ki ji pripada. Vse naj spremlja zavest, vera in zaupanje, 
da bo naš narod obstal, ker z nami živi vstali Kristus. Skupaj torej 
veselo, z upanjem in zvestobo v srcu stopimo s Kristusom  v leto, ki je 
pred nami. To vam želi vaš župnik Jože Pacek. 


