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   LETO: 2023  MESEC: JANUAR  št. 1 
 

SREČNO  LETO 2023 
Usmiljeni in dobri 
Bog, hvala ti za to 

jutro. 
Podaril si mi, da 

sem lahko zdrav 
vstal. 

Blagoslovi ta 
dan. 

Blagoslovi delo 
mojih rok, 

da bo vse, kar 
vzamem v roke, 

postalo 
blagoslov za druge. 

Blagoslovi leto, 
ki je pred nami. 

 
 
 

        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
     ČATEŽ OB SAVI 
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NNEEKKAAJJ  BBII  VVAAMM  RRAADD  PPOOVVEEDDAALL  
 
Pred leti je Erna Meško napisala knjigo, ki ji je dala naslov Rada bi 

vam povedala. To je bila preprosta kmečka žena in mati. Zelo je bila 
razgledana. Ljudje so knjigo z veseljem brali. Podobna je bila v 
razmišljanju kot Ivan Oman, nekdanji član predsedstva Slovenije in 
ustanovitelj Kmečke stranke. V svoji  knjigi  je Meškova opisala svoja 
bogata doživetja iz svojega življenja in zapustila ljudem nekaj modrih 
in koristnih naukov. Na začetku novega leta bi rad tudi sam napisal 
nekaj stvari, ki sem jih opazil v tem letu pri svojem dušnopastirskem 
delu. Ne zamerite mi, da bom malo bolj kritičen. To bom naredil z 
namenom, da ljudje malo razmislijo in stvari tudi popravijo. 

TTEEŽŽKKAA  ZZAAPPUUŠŠČČIINNAA  PPOO  CCOOVVIIDDUU  

BBoožžiiččnniiccaa  pprreedd  jjaasslliiccaammii..  NNaassttoopp  KKrriissttiinnee  ZZoorrkkoo  iinn  BBaarrbbaarree  LLeess  
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MMllaaddii  ssoo  uuppaannjjee  ttuuddii  vv  tteežžkkiihh  ččaassiihh;;  bbllaaggoosslloovv  oottrrookk  pprrii  bboožžiiččnnii  mmaaššii..  
Kovid, ki je prišel iz Kitajske in se potem razširil po celem svetu, 

seveda tudi v Slovenijo, je zapustil velike posledice. Mnogi ljudje so 
umrli, drugim je pustil težke posledice na njihovem zdravju. Povzročil 
je tudi veliko gospodarsko škodo. Zaprte so bile tovarne, veliko podjetij 
je propadlo, zapirale so se meje, trpel je turizem. Covid še vedno traja 
in sam Bog ve, ali se bo sploh kdaj končal. S strahom gledamo na 
Kitajsko, kjer pišejo, da bo v naslednjih mesecih umrlo več milijonov 
ljudi. Pred krematoriji so več kilometrov dolge vrste čakajočih krst. 

OOPPUUŠŠČČAANNJJEE  SSVVEETTEE  MMAAŠŠEE  
Covid  je naredil tudi veliko škodo na verskem področju. Spomnimo 

se, kako smo morali imeti zaprte cerkve, bogoslužja se je smela 
udeleževati samo peščica ljudi in celo naš največji praznik veliko noč, 
smo obhajali ob zaprti cerkvi. S tem se je naredila velika duhovna 
škoda. Mnogi ljudje so prenehali hoditi k sv. maši in so tako izgubili stik 
z vero. Tudi na tem področju velja ista zakonitost kot v naravi. Če  
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rastline nimajo vode se posušijo in ljudje, ki ne jedo, umrejo. 
           Tudi naša čateška župnija pri vsem tem dogajanju ni nobena 
izjema. Tudi zdaj, ko ni več omejitev, mnogi ljudje ostanejo ob nedeljah  
doma. Po moji oceni je takih 25%, ki so pred covidom hodili k maši, 
zdaj jih pa več ne videvam ali pa pridejo zelo poredko. Vprašal sem 
mlado dekle, zakaj ne vidim pri maši več njenih sorodnikov. »Zdaj po 
koroni so se povsem odvadili,« je bil njen odgovor. To me seveda kot 
župnika žalosti. Opuščanje nedeljske maše pelje ljudi v nezvestobo 
Bogu. Iz zgodovine pa vemo, da je nezvestobi sledil vedno božji opomin 

v obliki kazni. 
Zato sem toliko bolj 

vesel vseh tistih, ki ste ostali 
zvesti in vas videvam pri 
nedeljski maši. Na misel mi 
prihaja svetopisemski dogo- 
dek, ko je bila pred Izraelce 
postavljena odločitev ali 
bodo izpolnjevali božje za-
povedi ali pa bodo služili 
malikom in tujim bogovom. 
Mladi Jozue, to je tisti, ki je 
izraelski narod pripeljal v 
obljubljeno deželo, je za-
trdil: »Jaz in moja hiša 
bomo služili Gospodu!« 

KKAAJJ  PPAA  SSPPOOVVEEDD  
Druga duhovna rana, ki 

jo opažam je opuščanje sv. 
spovedi. Človek mora biti 
zelo domišljav, če reče, da 
nima nobenega greha. Tak-
šnega človeka bi morali 
postaviti na naše oltarje, da 
bi ga tako po božje častili. 

Seveda če imaš samega sebe za merilo svojega  življena boš opravičil vse  

MMaammiiccaa  AAnnaa  ss  ssvvoojjoo  hhččeerrkkoo  
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svoje nečednosti. Človek mora svoje življenje primerjati z Jezusovim in 
se vprašati, kaj bi Jezus naredil v določeni situaciji. Ljudje so vedno 
čutili potrebo po očiščevanju duše;  Indijci se kopajo v reki Ganges, 
muslimani se obredno umivajo večkrat na dan, drugi opravljajo razne 
daritve. Tako se vsi zavedajo svoje nečistosti in grešnosti. 

VVllooggaa  ooččeettaa  pprrii  vvzzggoojjii  oottrrookk  jjee  nneennaaddoommeessttlljjiivvaa..  BBllaaggoosslloovv  oottrrookk  bboožžiičč  22002222  
Pri nas imamo vsaj trikrat na leto tujega spovednika; in to za božič, 

veliko noč in vse svete. Žal vidim, da tudi tisti, ki so pri maši ne 
pristopijo k spovedi. Rajši živijo v duhovni umazaniji, so obremenjeni 
z grehi in hudič jih zadržuje v svoji sužnosti. Greh rodi smrt, pravi 
apostol Pavel. Človek, ki ne umiva svojega telesa smrdi, umazanija pa 
je vzrok mnogih bolezni. To isto velja za duhovno življenje. S 
spovednikom prihaja Kristus, da človeku odpusti grehe. Če ga ne 
sprejmemo, bo odšel naprej in lahko se zgodi, da se ne bo več vrnil. 
Spoved človeka osvobaja in mu vrača življenje božjega otroštva. 
Opažam, da k spovedi ne gre mladina, čeprav nekateri že živijo v 
intimnih spolnih odnosih s svojimi partnerji. 
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NNAAŠŠAA  SSKKRRBB  ZZAA  OOSSTTAARREELLEE  IINN  BBOOLLNNEE  
Tukaj mislim tudi na naše ostarele ljudi. Starost in bolezen jim 

preprečuje, da ne morejo iti več k sv. maši in prejeti zakramente. In 
prav bolan in starejši človek še posebej potrebuje Boga in njegovo 
pomoč. Moja želja je, da bi tudi starejši ljudje, vsaj za božič in veliko 
noč prejeli sv. zakramente. Pri nas je navada, da obiščem bolnike in 
ostarele vsaj za prvi petek. Grem seveda samo k tistim, ki me povabijo, 
ker se nočem vsiljevati. Tako me je letos samo ena oseba povabila, da 

sem jo za božič obiskal. 
Velika bolečina me spremlja 

ob misli, da veliko naših ljudi 
umira neprevidenih. Na prehod iz 
življenja v večnost gredo nepri-
pravljeni. Kako se bodo ti ljudje 
srečali ob smrti s svojim Stva-
rnikom in Sodnikom? Na zadnjo 
pot gredo obloženi s svojimi grehi, 
morda tudi s težkimi in ob tem 
srečanju lahko slišijo najbolj 
usodne besede: »Ne poznam te.« 
Tako se lahko eni prebudijo ob 
smrti za nebesa, drugi pa za večno 
smrt. Najlepše bi bilo, da bi vsak 
človek, ki se ima za kristjana, že 
za časa svojega življenja izrazil 
prošnjo, da mu ob bolezni pos-
krbijo obisk duhovnika. Duhov-
nik ob tem srečanju moli za 
zdravje in olajšanje, on ne prinaša 
smrti. Večkrat se zgodi, da se 
bolniku ob prejemu sv. maziljenja 

povrne zdravje ali pa mirno sprejme  smrt, ko ni več pomoči. 
Najlepše je, če se duhovnika pokliče, ko je bolnik še pri zavesti in na 

domu. Sicer gremo tudi v bolnišnico, vendar je tam delitev zakramentov 
manj primerna, zlasti, ko gre za spoved. Kot duhovnik z  

  NNaavviihhaannaa  AArrjjaa,,  bboožžiičč  22002222  
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bolečino spremljam človeka pri pogrebu na njegovi zadnji poti, ko vem, 
da bi lahko poklical duhovnika in tega ni storil. Misel na poslednje reči, 
ki človeka čakajo, nas morajo strezniti. Ali se zavedamo, kaj je to 
večnost; biti večno v nebesih ali biti za večno pogubljen? 

MMII  PPAA  NNEE  BBOOMMOO  DDAALLII  KKRRSSTTIITTII  OOTTRROOKKAA  
Pred kratkim sem bil v 

neki naši vasi. Malo smo se 
pogovarjali o tem in onem in 
žena mi je rekla: » Koliko je 
otrok v naši vasi, kjer jih 
njihovi starši niso dali več 
krstiti«. Na to, na kar pred 
dvajsetimi leti niti pomislili 
nismo, se  danes žal dogaja. Pri 
verouku sem imel še mame in 
očete teh otrok, jih pripravljal 
na odgovorno življenje in jim 
polagal na srce, naj svojim 
otrokom omogočijo tudi vero, 
to največjo dediščino naših 
prednikov. Z lahkoto so poza-
bili na svoje dolžnosti. Na-
mesto, da bi svojemu otroku 
pokazali pot do Boga, jim o 
Bogu nič ne govorijo. Kako se 
bodo ti starši enkrat srečali z 
Bogom, ko jim bo postavil 
vprašanje: »Ali ste svojemu 
otroku pokazali pot do mene?« 

Kakšen bo takrat njihov odgovor.  
Slišal sem za pričevanje mnogih ljudi, ki so z bolečino pripovedovali 

o svojih iskanjih, o praznini in temi, o obupu in stranpoteh, ker jih starši 
niso versko vzgojili. Nekateri starši pravijo, da se bodo za vero že sami 
odločili. To so zelo nespametne besede. Odločaš se lahko samo za tisto 
stvar, ki jo poznaš. Če jo ne poznaš, se ne moraš nič odločiti. Človek ni  

PPrreedd  NNeežžoo  ssoo  ppoommeemmbbnnaa  lleettaa,,  bboožžiičč  22002222  
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 pujs, ki ga lahko zadovoljiš samo z nekaj hrane in nekaj obleke. Človek 
je duhovno in večnostno bitje, zato lahko na njegova temeljna vprašanja 
odgovori samo vera. Vera edina pove, kaj je dobro in slabo in  
izpolnjevanje božjih zapovedi so  predpogoj za urejeno družbo. Tam 
kjer ni vere, ni temelja in se vse podira. Ta kaos vidimo danes. 

VVEERROOUUKK  DDAA    AALLII  NNEE 

ŽŽuuppnniijjaa  ssee  vveesseellii  pprriiddnniihh  ssooddeellaavvcceevv;;  KKaajjaa,,  JJaakkaa,,  ŽŽiivvaa  iinn  SStteellaa  
Vsa pohvala velja tistim staršem, ki svoje otroke pošiljajo k 

verouku. Pri nas je verouk povezan tudi z obiskom nedeljske sv. maše. 
Samo veroučno znanje ni dovolj, pomembna je verska praksa. Otroku 
so življenjsko merilo njegovi starši in svet njihovih vrednot bodo enkrat 
postale tudi njegove vrednote. Če otrok ne vidi svojega očeta ali mater 
moliti, tudi sam ne bo molil. In če otrok ne vidi svojega očeta ali mamo 
pri maši, tudi sam ne bo imel mašo za neko vrednoto. Današnje okolje 
in tudi javno mnenje ni naklonjeno veri. Včasih je okolje tudi versko  
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vzgajalo. Danes je prav obratno, okolje lahko kaj hitro vzame vero 
otroku in zato je še toliko bolj pomemben zgled staršev. 

Nekateri starši menijo, da je cilj verouka prejem prvega sv. obhajila 
in zakramenta sv. birme. To je popolnoma zgrešeno. Cilj verouka je 
priprava otroka na odgovorno krščansko življenje, je odločitev za 
Kristusa, odločitev za pošteno življenje, odločitev za nebesa. Tako pri 
nas opažamo, da je kar nekaj birmancev, ki jih je po birmi prenehalo 
obiskovati sv. mašo. To je pa nezvestoba birmanskim obljubam in na 
nek način tudi nezvestoba do Boga. Nezvestoba pa ima za posledico suhe 
veje na drevesu Cerkve. Suhe veje ne dajo svojih plodov in Jezus pravi, 
da  jih sežgejo. 

 

KKLLAAVVRRNNOO  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  PPRRII  MMAAŠŠII  

JJaasslliiccee  ssoo  oottrrookkoomm  vveeddnnoo  zzaanniimmiivvee  
Malo čudno bi bilo, da bi šli kam na obisk, ljudi v hiši lepo in 

prijazno pozdravili oni pa nam ne bi odvrnili pozdrava. Bili bi tiho in se  
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za nas ne bi zmenili. Le kaj bi se mislili? Prišli bi do zaključka, da v tej 
hiši nismo zaželeni in bi nam ne preostalo nič drugega, kot da jo čimprej 
zapustimo. Ali pa človek, ki je povabljen na gostijo, kjer se je in pije, 
pleše in zabava, on pa ne je, ne pije in se ne zabava. Pri ostalih tak človek 
vzbuja začudenje; na gostijo je prišel pa ne je in se ne zabava. S svojim 
obnašanjem postaja moteč element. 

Na takšne primere pomislim včasih pri naših mašah, zlasti 
delavniških. Ljudje pridejo k maši in včasih niti ne odprejo svojih ust. 
Gledajo z neko odsotnostjo in se obnašajo kot, da se to njih nič ne tiče. 
Zgodilo se je, da je neki duhovnik ob takem obnašanju nekaj časa čakal, 
ko pa se ni nič zgodilo, je mašo nadaljeval v popolni tišini. Razumem, 
da včasih pridejo k maši ljudje, ki jim je maša nekaj čisto tujega in  zato 
tudi ne poznajo molitev niti odgovorov. Ne razumem pa ljudi, ki se 
imajo za kristjane pa imajo takšen klavrn odnos do maše. 

Rad mašujem pri maši, kjer so prisotni ljudje, ki glasno molijo in 
odgovarjajo. To je znamenje vere in odnosa, ki ga moramo imeti do 
Jezusove daritve. Na tem področju bi morali naši farani še marsikaj 
popraviti. 

DDVVAAKKRRAATT  ŽŽAALLOOSSTTNNII  PPOOGGRREEBBII  

SSoonnččnnii  zzaahhoodd  vv  mmeessttuu  BBiišškkeegg--KKiirrggiizziissttaann  
Pogreb je vedno nekaj žalostnega. Poslavljamo se od človeka, ki 

nam je bil dragocen in zasluži naše spoštovanje in pietetni odnos. 
Sprašujem se, zakaj sploh prihajajo nekateri ljudje na pogreb.  
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Tiste trenutke uporabijo za medsebojni klepet in se obnašajo kot, 

da se jih pogreb nič ne tiče. Navadno se postavijo v skupino in potem se 
začne klepetanje kot na tržnici. Tako se je pred kratkim zgodilo na Vel. 
Malencah. Med mašo se je ob odprtih  vratih zbrala pred cerkvijo 
skupina ljudi, ki je ves čas klepetala in motila obred. Kje je tukaj 
obzirnost do žalujočih, če že kulture ni. 

JJuuttrroo  ssee  pprreebbuujjaa,,  sslliikkaannoo  nnaa  SSvv..  VViidduu  ddeecceemmbbrraa  22002222  
Vsakega normalnega človeka smrt prizadene. Poslavljamo se 

vendar od človeka, ki nam je veliko pomenil, smo ga poznali in z njim 
preživeli del svojega življenja. Vsak človek je vreden svojega 
spoštovanja pa če tudi je ubog in morda v očeh ljudi nepomemben. 
Latinski pregovor pravi: De mortibus nihil nisi bene. Po naše bi se 
reklo; o mrtvih govorimo samo dobro. Zato ob pokojnemu človeku 
prebudimo v sebi lepo misel, spregovorimo o njem dobro besedo in 
poudarimo predvsem njegova pozitivna dejanja. Verujoči človek se od 
rajnih poslavlja tudi z molitvijo in prošnjo k nebeškemu Očetu, da 
pokojnega vzame k sebi v nebesa. 

Poleg vsega tega lahko ob pogrebu izrečemo sožalje žalujočim, 
prinesemo šopek cvetja in morda celo venec. Vse to naj bo izraz našega 
sočutja, spoštovanja in hvaležnosti. Prestiž, pretiravanje ni nikoli na 
mestu. Od tega tudi pokojnik nima nič. Ob pogrebu pa se lahko naredi 
tudi kakšno dobro delo, ki ima trajni pomen. Tako so v Grosupljem z  
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darovi, ki so jih dobili ob pogrebu, zgradili novo cerkev, drugod so 
kupili v cerkvah novo opremo, mašne plašče in podobno. Zato sem vesel 
vseh tistih, ki namesto cvetja darujete za cerkvene potrebe. 

DDAARRUUJJMMOO  ZZAA  SSVVEETTEE  MMAAŠŠEE  
Najlepša stvar, ki jo 

lahko storite za pokojnika  so 
darovi za sv. maše. To seveda 
razume tisti, ki ima vero in 
veruje v večno življenje. 
Vemo, da je Bog sveti Bog in 
zato ne more nič nečistega 
priti k njemu. Naši pokojni 
so bili samo ljudje in tudi 
grešniki. Za svoje grehe se 
očiščujejo v vicah, ker si sa-
mi ne morejo več pomagati. 

Odvisni so le od božjega usmiljenja in naših molitev. Čas njihovega 
zasluženja je minil. S sv. mašami, ki so Jezusova daritev, lahko našim 
pokojnim najbolj pomagamo. Blagor tistim pokojnim, ki jim je bilo za 
njihov večni pokoj darovanih veliko sv. maš. Tako imajo nekateri 
pokojni veliko sv. maš, nekateri skoraj nobene. 

Pred kratkim sem govoril z nekim župnikom, ki je bil na manjši 
župniji kot je naša. Povedal je, da je moral oddati na leto po tristo maš, 
ki so jih potem opravili duhovniki, ki nimajo za maše. Pri nas opažam, 
da je le malo tistih družin, ki dajo za mašo na obletnico smrti. To je 
hotena ali nehotena pozaba na svoje pokojne, pa čeprav so jim zapustili 
vse svoje premoženje. Naročene obletne maše imajo prednost pred 
vsemi drugimi mašami. Zavedajmo se tudi, da mašni nameni niso 
namenjeni samo pokojnim. To so tudi nameni za razumevanje v 
družini, za zdravje, za nove duhovne poklice, za domovino, za srečen 
zakon in tudi maše, ki  so namenjene v zahvalo. 

Seveda moram na koncu povedati, da je v naši župniji veliko dobrih 
ljudi,  ki čutijo z župnijo in Cerkvijo. Te ljudi videvam pri sv. maši in se 
trudijo za lepe medsebojne odnose in so pripravljeni priskočiti na 
pomoč tudi pri raznih dejavnostih v župniji. 
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VVEELLIIKKAA  PPRRIIDDOOBBIITTEEVV--KKRRIIŽŽEEVV  PPOOTT  
NNAA  SSVV..  VVIIDDUU  

 
Tisti, ki ste se udeležili romanja v Medžugorje, ste se povzpeli na 

Križevac. Pot do vrha je zelo naporna. Strma pot je posuta z ostrim 
hercegovskim kamenjem, ob sami poti pa so postaje križevega pota. To 

nič ne moti na tisoče in tisoče 
romarjev, ki se skozi vse leto 
vzpenjajo ob postajah tega križe-
vega pota. Eni gredo celo bosi z 
okrvavljenimi nogami in tako 
podoživljajo Jezusov križev pot, ki 
ga je prestal za naše odrešenje. 
Mnogi tudi jočejo, tako jih ta pot 
presune. Pred kratkim je po 
svetovnem nogometnem prvenstvu 
poromal  v Medžugorje tudi naj-
boljši hrvaški nogometaš Luka 
Modrić in se na kolenih 
zahvaljeval Bogu in Mariji za velik 
uspeh hrvaške reprezentance. 

 Leto 2022 bo v naši župniji 
zaznamovano z velikim dogod-
kom. Proti cerkvi, ki vodi na Sv. 
Vid, je postavljen nov križev pot. 

Postaje so narejene iz hrastovega lesa in so visoke po en meter. Naredil 
jih je umetnik in rezbar Vlado Cencelj, isti kipar, ki je naredil naše 
jaslice v naravni velikosti in so v Tomšetovem podu. Vlado Cencelj je 
nekaj otroških let preživel na Čatežu in ga na sam Čatež vežejo lepi 
spomini. Z veseljem je sprejel ponudbo Turističnega društva Čatež in 
se lotil zahtevnega dela, ki ga je opravil v rekordnem času. Znano je, da 
on svoje umetnine ustvarja z motorno žago. Podobe so zelo realistične, 
obenem pa tudi izražajo  

  1122..  ppoossttaajjaa--JJeezzuuss  uummrrjjee  nnaa  kkrriižžuu  
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duhovno vsebino. Delati Jezusove podobe je zelo zahtevno delo in dela 
jih lahko človek, ki ima v sebi vero. Spominjam se izjave akad. kiparja 
in plaketarja Vladimirja Stovička, ki je veljal za največjega plaketarja 
v nekdanji Jugoslaviji. »Najtežje mi je delati glavo trpečega Jezusa. To 
lahko dela samo človek z globoko vero«. Sam sem videl eno njegovo 
ponesrečeno podobo, ki je bila bolj podobna nekemu antičnemu heroju 
kot pa Jezusu. 

Od kod je prišla pobuda za 
postavitev križevega pota? Bledo 
se spominjam, da sem nekoč rekel, 
da bi bilo lepo, če bi imeli križev 
pot na Sv. Vid s prepričanjem, da 
se to ne bo nikoli zgodilo. Zato sem 
bil toliko bolj presenečen nad 
pobudo, ki jo je dalo čateško 
turistično društvo, ki ga vodi Le-
sova Barbara. Idejo je podprla 
tudi čateška krajevna skupnost s 
predsednikom Alojzijem Škrab-
lom in še nekaj drugih posa-
meznikov. Pridobili so tudi nekaj 
donatorjev, kajti sama izvedba je  
povezana z velikimi stroški. 

Izbrali so traso, da bi  se  izo-
gnili energijski poti, ki je sicer bolj 
prijazna za hojo in so izbrali staro 
pot, ki se imenuje Skoz Hruševje. 

Po tej poti so nekdaj hodili v šolo otroci iz gorjanskih vasi in tudi odrasli, 
ki so šli v Brežice ali k maši na Čatež. To je bila bližnjica, da so se 
izognili daljše poti skozi Cerino. Uporabljali pa so jo seveda tudi tisti 
Čatežani, ki so imeli svoje vinograde na sončni strani Sv. Vida. Zadnje 
čase se ta pot ni ohranila in sem jo nekaj let uporabljal sam, zato da sem 
na njej imel mir. Ker je pot malo bolj strma, sem jo moral opustiti 
zaradi težav, ki jih imam s srcem. 

 

JJeezzuuss  ttoollaažžii  jjeerruuzzaalleemmsskkee  žžeennee  
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Izvedbo postavitve križevega pota so zaupali Zofiču, po domače 

Glavenetu iz Podgračenega, ki ima pripravno mehanizacijo za takšna 
dela. Poskrbeti je moral za velike kamnite skale na katerih stojijo 
pričvrščeni kipi. S svojo ekipo mu je uspelo narediti neverjeten podvig. 
Na svojem mestu  so zdaj že vse postaje križevega pota. Zdaj morajo 
montirati samo še streho nad posameznim postajami zaradi zaščite pred 
dežjem. Streha bo iz hrastovega lesa, ki velja za najbolj trpežen les. 
Nameščeni bodo še napisi posameznih postaj in morebitni kažipoti. 

Postavljen križev pot bo spomin na vse naše prednike, ki so bili 
večkrat soočeni z velikimi teža-
vami. Zaradi nerodovitne zemlje so 
bile pogoste lakote. Družine so 
imele veliko otrok in lakota je po-
gosto potrkala na vrata njihovih 
domov. Pomislimo tudi na razne 
epidemije, ki so zahtevale številne 
žrtve. To je bila v srednjem veku 
kuga in kolera, v novejšem času pa 
španska gripa, ki je kosila pred-
vsem med mladimi ljudmi. Tukaj 
so bile tudi vojne, ki so jih vodili 
nori kralji in cesarji, trpeli pa so 
predvsem vojaki. Spomnimo se 
turških vpadov na naša ozemlja, 
požgane vasi in sužnosti, v katera 
so bila izgnana naše dekleta in 
fantje. V zadnji svetovni vojni pa je 
bilo v nemška taborišča izgnanega 

večina našega prebivalstva. Križev pot je torej postavljen v spomin in 
opomin, da se take strahote ne bi več dogajale. 

Zdaj se tudi sam vračam iz Sv. Vida ob postajah križevega pota. Pot 
se mi zdi še bolj prijazna in čutim posvečenost tega nam tako ljubega 
kraja. Nekega dne sem doživel tole. K 12. postaji križevega pota, ki je 
poleg sedanjega križa, se je bližala mati z majhnim otrokom. Ko je 
otrok  

JJeezzuuss  ppaaddee  ppoodd  kkrriižžeemm  
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zagledal Jezusa pribitega na križ je mamico vprašal: »Mami, kdo je pa 
ta? »Sledili so trenutki mamine kateheze. Stvar tako že služi namenu. 

 

BBLLAAGGOOSSLLOOVV  AALLII  PPRREEKKLLEETTSSTTVVOO  
Če postanemo le 

malo pozorni, vidimo, da 
se je zlo, o katerem smo 
govorili v prejšnjem So-
potniku, že kar udoma-
čilo med nami. Jezus pa 
nikakor ne varčuje s svo-
jimi darovi, vendar naša 
zaslepljenost, odtujenost, 
naš ego, nikakor ne do-
volijo, da bi spoznali, da 
je naš največji zdravnik 
Jezus Kristus. On je po 
prerokih, po svetnikih in 
tudi po čisto navadnih 
ljudeh, dal temu svetu 
besedo, ki je v veljavi 

2000 let in se ni spremenila, pa tudi nikogar ne sili, da se mora sedaj ali 
sploh kdaj odločit za njo. Dal nam jo je, da bi jo slišali, daje nam še 
danes ljudi, ki jo oznanjajo, ne samo z besedami, ampak tudi s svojim 
življenjem.  

Vsak dan, vsako jutro, moramo oči obrniti k nebu in prositi Boga, 
da nam pošlje Svetega Duha, da razsvetli naše misli. Kajti že naše misli 
lahko v naše življenje in v življenje naših bližnjih, pa tudi tistih, o 
katerih grdo mislimo, prinesejo zlo. Prositi moramo, da Sveti Duh 
razsvetli naše besede.  Tudi besede imajo moč razdiranja, marsikdo nas 
lahko zareče in se vrtimo v krogu, iz katerega ne moremo izstopiti. Zato 
moramo paziti na izbor svojih besed. Besede so tiste, ki gradijo ali 
razdirajo. V Svetem pismu piše, da je Beseda meso postala in ta Beseda 
gradi. Naše grde besede pa v  
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naše življenje odpirajo vrata zlu, ki pa ga ne čutimo samo mi, ampak 
tudi naši otroci, vnuki,… Ali pa so vrata zlu že odprta in je v našem 
življenju že od prejšnjih rodov. Prosimo pa tudi, da naj Sveti Duh 
razsvetli naša dejanja. Naj bodo naše roke, noge izvrševalke dobrega, 
lepega, naj se po njih razdaja vse tisto, kar prejemamo od Boga. 

Ne nagovarjam te, da opustiš svoje vzorce, svoj način življenja, 
nagovarja te Sveti Duh po besedi, ki ti je bila oznanjena, ki se oznanjuje 
vsak dan, da svoja oblačila opereš v Jagnjetovi Krvi, da jih očistiš, da 
postanejo bela, vendar ne samo oblačila.  Ko prejemaš Kristusovo telo, 
reci »Bog hvala ti, ker si našel mene grešnika, da se lahko dotaknem 
roba tvojih oblačil. Hvala, ker si mene ničvrednega grešnika obiskal v 
temi moje duše.«. 

Sveti Duh je tisti, ki nas lahko razsvetli, da bodo naše misli lepe  in 
bomo lepo govorili in dobro delali. 
Pri vsaki sveti maši dobimo veliko 
milosti. Spoznali bomo sami, kako je 
življenje lepše, če lepo mislimo, če se 
zahvaljujemo Bogu za vse, kar smo in 
kar imamo. Če bomo prosili, bomo 
prejeli. Ne tako, kot si nekaj zaželiš in 
greš v trgovino pa kupiš, ampak 
vsaka vztrajnost doseže veselje v 
Gospodu. Zavedajmo se, da mogoče 

tudi naši predniki, ki so že umrli,  niso imeli vse »pošlihtano« z Bogom 
in sedaj sedanji rodovi »hodijo« po trnju. Molimo, da nas sveti Duh 
razsvetli, da mi spoznamo, kaj je potrebno, da bi slekli starega človeka 
in oblekli novega.  

Vsak te stvari ureja na svoj način. V Svetem pismu piše, da je »naš 
Bog ljubosumni Bog in zato ne imejmo drugih bogov«. In vsak je 
odgovoren za svoje življenje, pa tudi za življenje svojih potomcev. Zelo 
pomembno je komu odpremo vrata. Vrata, ki jih mi odpiramo temi, so 
na široko odprta, vrata ki pa vodijo v večno življenje so zelo ozka.  Ko 
sem brala eno pričevanje, mi ne gre iz glave beseda vedeževalke, ki je 
rekla, da odkar se je odrekla vedeževanju, kljub temu, da je opravila 
življenjsko spoved, nima mirnega spanca, da jo cele noči preganjajo  
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demoni, s katerimi je sodelovala, vendar pa se ne boji tega, kar se ji zdaj 

dogaja, boji se, kaj bo z 
njo v večnosti.  Mi vsi 
verjamemo v to, kar 
vidimo in da bomo čim 
lažje šli skozi v tuze-
mskem življenju. Jaz pa 
se vsak dan sprašujem,  
kaj bo po teh letih. V 
večnosti je samo nes-
končnost. In kdo bo 
ostal, da bo molil za 
nas? Zato pazimo komu 
odpiramo vrata, svetlo-
bi ali temi.  Sami smo za 
to odgovorni. Vsak sam 
izbere blagoslov ali 
prekletstvo.  

Pred nami je novo 
leto. Odpravimo se v no-
vo leto skupaj z Marijo 
in Jožefom. Ne zahte-

vajmo preveč, pokličimo Svetega Duha, da nam  vsak dan odkriva naše 
strahove, naše »borno« življenje, molimo vsak dan za nekoga, ki 
potrebuje molitev; jeznega soseda, tečne sodelavce, sorodnike s katerim   
nimamo več stikov, bolnega prijatelja, neznanca, siromaka, župnika, 
moža, otroke, vnuke, umrle sorodnike. Vsak dan vsaj 5 minut 
namenimo pogovoru z Bogom, za nekoga. In prosimo, da naj  Sveti Duh 
očiščuje naše misli, naše besede in dejanja. 

Dragi bralec ali bralka, na poti sva skupaj, mogoče se poznava ali 
pa se ne poznava, vendar moliva in se zavedava, da se nekoč srečava. 
Hvala ti, ker moliš z mano in hvala Bogu, Jezusu in  Svetemu Duhu, ter 
vsemu nebeškemu kraljestvu, ker moli z nami.    Kristina Zorko   

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja ga Jože Pacek, 
župnik, lekorira s. Bakhita Škulj. 
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TRI KRALJEVSKA AKCIJA 

Tudi letos se je našla pogumna mladina, ki je ljudem sporočila 
veselo novico; rodil se je Jezus. Potrkali ali pozvonili so na glavna vrata 
in prijaznim ljudem, ki so vrata odprli, zaželeli obilo božjega 
blagoslova, ki naj jih spremlja skozi vse leto. Nekateri sicer niso odprli 
svojih vrat in se jih bodo ti kralji v bodoče izognili, drugi pa so bili veseli, 
da se ohranja v kraju lepi običaj, tako ljub našim prednikom. V 
preteklosti so kolednikom dali klobase, jajca in druge darove. Danes pa 
ima trikraljevska akcija prelepi namen. Zbirajo denarni prispevek za 
naše slovenske misijonarje, ki s tem denarjem gradijo cerkve, 
ambulante, šole in z darovi nasitijo mnogo lačnih otrok. Prispevki, ki  se 
tako zberejo, pridejo v roke misijonarjem, ki najbolje vedo, kam bodo 
denar namenili. Vsako leto tako pošljejo poročilo v kakšne namene je 
bil denar uporabljen. Hvaležni so za vse te darove. 
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BOŽIČNI PRAZNIKI SO ZA NAMI 
 
Verni ljudje z velikim hrepenenjem pričakujejo božične praznike. 

Na te praznike se tudi lepo pripravljajo. Po družinah se ob adventnem 
venčku zmoli molitev, otroci naredijo kakšno dobro delo in če se le da 
pridejo tudi k božični devetdnevnici. Božičnega praznika se ne da v 
polnosti obhajati brez božične spovedi. Jezus se lahko danes rojeva le v 
človeških srcih. To so naše jaslice. Letos smo božič obhajali v lepem 
vremenu. 

Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste pripomogli, da so prazniki tako 
lepo potekali. Za mah sva poskrbela s s. Jašo. Nabrala sva ga v 
Krakovskem gozdu. Brez mahu ni pravih jaslic, razni nadomestki ne 
morejo nadomestiti mahu. Za smreke sva poskrbela z bratrancem 
Brankotom, ki jih je tudi postavil. Tako je razbremenil čateško 
turistično društvo, ki je imelo namen poskrbeti za smreke. 
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Jaslice so nastajale pod vodstvom Lesove Barbare, ki so ji na pomoč 

pritekle še druge osebe. Med njimi sem videl Katarino Slakonja, Melito 
Budič, Milana Jamnika, Frenka Lesa, Ukrajinko Nadio in seveda 
nepogrešljivega Igorja Budiča, ki je poskrbel za elektrifikacijo in otroci, 
ki so naredili svoj prispevek. Za okrasitev in čistočo cerkve so poskrbele 
krajani iz Dvorc. 

ČČaatteešškkee  jjaasslliiccee  vv  nnaarraavvnnii  vveelliikkoossttii  
Zdaj imamo že nekaj let navado, da se pred polnočnico zberemo 

pred Tomšetovim podom, kjer so jaslice v naravni velikosti v prostoru, 
ki nam tako lepo pričara betlehemski dogodek. Dekleta oblečena v 
Marijo in angela ter fant, ki je predstavljal sv. Jožefa in še pastirček 
Matic so pripomogli k božičnemu doživetju. S svečkami v rokah smo 
tako pospremili sv. Družino v našo župnijsko cerkev. Tukaj je bilo božje 
Dete položeno v jasli ob petju najbolj priljubljene božične pesmi Sveta 
noč, blažena noč. 

Za lepo petje je poskrbel naš cerkveni zbor, ki se je zbral v polnem 
številu.  Mogočno petje je tako popestrilo polnočnico. Lepo se  
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zahvaljujem pevkam in pevcem, seveda pa še posebno organistu Ignacu 
in Juretu. 

Posebna zahvala gre tudi Jožici Stezinarjevi, ki vsako leto 
poskrbi za božično večerjo in kosilo. Poleg dveh sester smo bili na kosilu 
še trije duhovniki iz Brežic, župnik Janez iz Vel. Doline in še ukrajinska 
družina. Žal ni bilo med nami s. Jaše, ki je v Ivančni gorici skrbela za 
župnika Jurija, ki je zbolel prav za praznike in je ležal v postelji. 

Zahvaljujem se tudi vam, dragi moji farani za udeležbo pri sv. 
mašah in za vaše darove, ki ste jih darovali za vzdrževanje naše župnije. 
Lepo božično doživetje smo imeli tudi na mali polnočnici v Mrzlavi vasi 
in Vel. Malencah. Žal se mnogi niso mogli udeležiti sv. maš zaradi 
bolezni.  

Sem pa tudi letos zelo vesel  sv. maše na božični dan, ko se je zbralo 
veliko  otrok k božičnemu blagoslovu. Jezus se je rodil kot otrok in prav 
otroke je imel Jezus še posebno rad. 

Z ENO BESEDO; BOŽIČ JE BIL LEP IN NAJ NAM OSTANE V 
LEPEM SPOMINU.  BOG POVRNI VSEM ZA VAŠO ZVESTOBO. 
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SPOROČILA IN OZNANILA 
V božjega otroka je bila pri sv. krstu prerojena Neža Budič, tretji 

otrok Janeza in Suzane Budič. Čestitamo! 
Umrla je Jožefa Pavšič, doma iz Vel. Malenc, roj. 1. 03. 1949. Iz Vel. 
Malenc je bila tudi Josipa Srpčič, roj. 4.02. 1928. Zanjo sta bili 
darovani 2 sv. maši. K večnemu počitku smo tudi pospremili Pavico 
Križman, doma iz Čateža, roj. 16.06. 1938.  Zanjo je bilo darovanih 10 
sv. maš. Naj počivajo v miru. 
 

VVEERRSSKKAA  SSTTAATTIISSTTIIKKAA 
KRSTI 

V letu 2022 je bilo krščenih samo 7 otrok, leto prej 13. Med njimi 
sta dva dečka in 5 deklic. Veselimo se vsakega rojstva otroka in želeli bi, 
da jih bi bilo še več. 

POROKE 
V letu 2022 je bilo 6 porok, leto prej 4. Tega števila porok smo lahko 

zelo veseli. To je znamenje, da si ljudje želijo v zakonu trdnosti in 
božjega blagoslova. 

POGREBI 
V letu 2022 je bilo 20 pogrebov, leto prej 18. Veliko več je torej smrti 

kot pa rojstev in to govori, da je župnija v izumiranju. Od tega je bilo 6 
moških in 14 žensk. Smrt je torej bolj kosila med ženskami. Najstarejši 
moški je bil star 84 let, najmlajši 48 let, najstarejša ženska je bila stara 
91 let, najmlajša 77 let. Neprevidenih  je bilo kar 10. To je zelo žalostno. 
Ljudje umirajo brez svetih zakramentov. V poslabšanju bolezni 
pokličimo duhovnika, ki se bo vedno rad in takoj odzval. 

PRVO SV. OBHAJILO 
Pri prvem sv. obhajilu je bilo 6 otrok, 3 dečki in tri deklice. Vsi 

hodijo tudi naprej lepo k verouku. 
SVETA BIRMA 

Zakrament sv. birme je prejelo 13 birmancev, žal 7 od njih nisem 
po birmi več videl pri sv. maši. To je nezvestoba Kristusu in obljubam. 
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NOVOLETNO VOŠČILO 
Vsakič, ko vstopamo v novo leto, 

proslavljamo. 
Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu in z 

ognjemetom. 
Mnogi prešernega srca ali celo razvratno. 
Kakor da je koledarski začetek novega 

obdobja vreden, 
 da se spozabimo. 
Kakor da smemo ponoreti, ker smo življenju 

odtrgali dodatno leto. 
Drugi spet so otožnega srca. 

Bolečina minulega leta, tako čutijo, se seli v novo. 
********************************************************* 
Samo redki najdejo ob tej priložnosti pot do molitve. 
Do zahvale za prejete darove nebes. 
Do priznanja, da življenje na našem planetu 

skozi zgodovino in čas usmerja Bog. 
Letom prišteva leto, do dne, ko bo vse naredil na 

novo. 
Nizanje let je tako najprej spomin, da nas objema 

življenje, ki se stara. 
Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti svojemu 

zatonu, ki odpira vrata v večnost. 
In da se naša zemlja vrti proti točki, ko je ne bo 

več. 
Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto za 

prebivanje v njem. 
Tam ni novih let, ker ni ure ne časa,  
ampak je stanje in prostor novega življenja v 

brezčasni radosti. 
Samo tu na zemlji praznujemo dodajanje let. 
V nebesih pa bomo praznovali večno mladost zunaj slehernega štetja. 
In brez sosledja. Vse bo vedno pričujoče in zavedanje bo neminljivo. 

 


