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Z UPANJEM V NOVO LETO 2021

Novo leto se je začelo. Tudi v tem letu bodo vse poti vodile iz
Jutrove dežele skozi puščave življenja in neskončnost minevanja
v večer življenja. Toda te poti nam lahko izpolni romanje v duhu
do Absolutnega, lahko smo na poti do Boga. Odpri se, moje srce,
in potuj! Zvezda ti kaže pot. Na to pot ne moreš vzeti mnogo.
Samo vstani in hodi.
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BOŽIČNI PRAZNIKI KOT JIH ŠE NISMO
IMELI
Za nami so božični prazniki. Letos so bili drugačni od drugih. Vse
je potekalo v znamenju covida 19. V naši župniji je bilo kar nekaj
družin, kjer so njihovi člani zboleli in zato smo morali biti še toliko bolj
pozorni in se držati navodil. Po pričevanju nekaterih, ki so zboleli za to
boleznijo smo zvedeli, da je bolezen resna in pobezana z dokaj velikimi
težavami. Zato se je bilo potrebno držati navodil in se izogibati okužbe.

Jaslice so letos postavile Katarina Slakonja in Barbara Les
Adventni čas je potekal brez tistega običajnega pričakovanja. Tako
nismo imeli božične devet dnevnice in tako nismo spremljali Marijo in
Jožefa na njuni poti v Betlehem. Za spovednika smo na 3. adventno
nedeljo povabili kapucinskega redovnika Luka Modica. Škoda, da se
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duše je potrebno še posebej v kriznih časih. Pri mnogih je tako
prevladoval nepotrebni strah, kar pa ni dobro. Zato dajem vse
priznanje tistim, ki so imeli pogum in šli k spovedi in tudi bili za
praznike pri sv. maši.

Ohranili smo kljub vsemu spomin na jaslice
V glavnem so bile cerkve v Sloveniji zaprte za bogoslužje. Ker
skoraj do zadnjega nismo vedeli, ali bodo cerkve sploh odprte, nismo
načrtovali jaslic v naši župnijski cerkvi. Mislili smo, da bomo lahko
božične praznike obhajali samo v družinskem krogu.
Nekaj dni pred božičem pa nam je NIJZ dovolil, da se cerkve lahko
odprejo za omejeno bogoslužje. Tako je novomeški škof, Andrej
Glavan za našo škofijo dal dovoljenje, da imamo lahko bogoslužja po
cerkvah, držati pa se moramo NIJZ, torej dokaj stroge in omejevalne
predpise. V drugih škofijah so tudi med božičnimi prazniki ostale
cerkve zaprte, tudi v Brežicah, Dobovi in sosednjih župnijah. Božični
prazniki so tako potekali dokaj nenavadno.
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-4Tako smo v zadnjem času pomislili, da naredimo jaslice tudi v
župnijski cerkvi. Potrebno je bilo nabrati mah. Skupaj s s. Katarino sva
ga šla nabrati v Krakovski gozd. Barbara Les in Katarina Slakonja ter
Tara in Vita Les so potem postavile jaslice in tako pričarale vsaj malo
božičnega vzdušja. Nabavili so tudi smreke in jih okrasile z lučkami.
Lepo se jim zahvaljujem za vso pomoč.

Na Čatežu so bili postavljeni številni panoji z zanimivimi sporočili
Božično mašo smo imeli na Vel. Malencah. Udeležilo se je primerno
število ljudi. Polnočnico, ki je bila zaradi izjemnih razmer že ob 19,00
uri, se je udeležilo malo ljudi. Pričakoval sem jih več. Spet je verjetno
pri ljudeh prevladal strah. Zorne maše na božični dan se je udeležilo
primerno število ljudi, to pa ne velja za glavno mašo ob 10,00. Res
škoda, da niso bili otroci deležni božičnega blagoslova. Sv. mašo je imel
p. Jože Roblek, ki je pri naših sestrah na okrevanju. Od svojih faranov
bi pričakoval več poguma in zvestobe.
Sicer so pa nam na Čatežu pripravili kar lepo decembrsko v
vzdušje. Po vasi so bili postavljeni različni panoji z domiselnimi
besedami in
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sporočili. Seveda so nas še posebej razveselile jaslice v Tomšetovem
podu. Turistično društvo Čatež se je kljub vsej pandemiji potrudilo in
pripravilo lepo adventno in božično vzdušje po celi vasi.

ZAHVALA IN PROŠNJA V NOVEM LETU

Gospod, eno leto je zate samo en trenutek. Za nas
pa je 365 dni dolgo, široko, globoko, nepregledno.
Vsako leto je za nas natlačeno z dobrim in slabim.
Eno pa je re: Vsako leto nas privede bliže k tebi.
Za nami je eno leto – s prevoženimi cestami, z
ovinki in nezgodami, pa tudi s srečo in uspehi in
mnogimi lepimi doživetji.
Gospod, vsak dan je nov. Daj, da bi rasli v tvoji dobroti. Novo
leto, naj bo kakšno koli, bo s teboj dobro.
Zahvaljujemo se ti za 365 dni, ki so za nami. Prosimo pa te za
novih 365 dni, ki se odpirajo pred nami.
5

-6-

KAKO NAJTI RESNIČNO ŽIVLJENJE

Jaslice v kapeli naših sester
»In Beseda je postala meso in se naselila med nami« (Jn 1,14). Janezov
evangelij ne pripoveduje idilične zgodbe o Jezusovem rojstvu v betlehemskem
hlevu. V njem je skrivnost Božjega učlovečenja prikazana v podobah o
hrepenenju tedanjega sveta. Ob koncu prvega stoletja so ljudje hrepeneli po
tem, da bi se tema, ki zagrinja človeštvo, razsvetlila, in bi sredi kaosa našli
pravo pot.
Tudi mi hrepenimo po luči, po tem, da bi se nam odprle oči in bi prepoznali
resnico, da bi v vsem odkrivali Božjo resničnost. Janez želi ljudem svojega časa
odgovoriti na vprašanje, kako najti resnično življenje. To se danes sprašujemo
tudi mi: Kako bi moje življenje uspelo? Kako živeti, da bi lahko rekli, da
resnično živimo? Kot nekoč tudi danes ljudje čutijo, da večkrat bolj životarijo,
da živijo tja v en dan, da njihovo srce ostaja prazno in je njihovo življenje
nerodovitno. Življenje želi rasti, cveteti, obroditi. Šele ko se v človeku naseli
beseda, ko v njem le-ta postane meso, tedaj človek izkusi resnično življenje, nam
govori Janez. Z besedo za meso Janez ne misli grešnega mesa, pač pa vse tisto,
kar je zemeljsko, slabotno, minljivo, v nasprotju z nebeško-božjim.
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V učlovečenju svojega Sina je Bog nesmrtno seme svojega Božjega življenja
posadil v naše umrljivo meso, da je le-to lahko zacvetelo.

SVETO PISMO
Ko bi govoril vse jezike sveta, Svetega
pisma pa ne bi živel, nisem nič.
Ko bi imel vse znanje, a se ne bi
napajal iz svetopisemske resnice, sem
nekoristen.
Nimam kaj svetovati, moje besede bi
izpuhtele v praznino pozabe.
Sveto pismo je sidro človeškega
razuma, ogenj srčnosti in domovanje
ljubezni.
Nobena knjiga, ki je bila kdaj koli
napisana, kjerkoli in od kogarkoli, se ne
more z njo meriti.
Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo
tako, da bi jo čim prej predstavil bralcem.
Sveto pismo pa je nastajalo skoraj
1500 let. Kakor da večna beseda, ko se
zliva v zgodovino sveta, ne prenaša hitenja. Zvezki Stare zaveze, 46 po
številu, so se zlagali večino tega časa. Knjige Nove zaveze, 27 po številu, pa
so se rojevale skozi eno stoletje.
Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem pismu, sprva niso zapisovali.
Učitelji, navdihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja ustno izročali
naslednjim rodovom.
Kakšna kolektivna pamet in volja, da je sleherna Božja beseda ostala
živa!
Kakšna ljubezen do nebeškega dvora in njegove trajne govorice!
Sveto pismo je knjiga o Bogu in človeku.
Je večplastno pričevanje, ki vedno znova preseneča z novimi
vsebinskimi odkritji.
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-8Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se zmorejo spustiti v njegova
najgloblja spoznanja.
Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne bi vsebovalo. Knjiga knjig je
večno mlada, večno aktualna, večno resnična. Drugače biti ne more.
Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se ponižno srce prikloni
nedosegljivemu Učitelju.
Človek izroča svojo majhnost Bogu, da bi se ga dotaknila živa beseda.
Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo Božje ustave, ki je življenje.

OČE IN MATI – VLOGA V VZGOJI

Božji blagoslov v družini, kjer vlada ljubezen
»Mati, ki otroka obdaja z nežnostjo in sočutjem, mu pomaga
vzpostaviti zaupanje in skusiti, da je svet prostor, ki ga sprejema kot
dobrodošlega. To omogoča razvijanje občutka lastne vrednosti, ki
pospešuje zmožnost za prijateljski odnos in usposablja za vživljanje v
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resničnosti. Močneje ga zaznamuje zmožnost za orientiranje, s
spodbujanjem k sprejemanju naporov in angažiranju, ko je treba oditi
v širni in zahtevni svet. Oče z jasno moško identiteto, ki v donosu do
žene izkazuje naklonjenost in podporo, je prav tako potreben kot
materina skrb. Obstajajo spremenljive vloge in naloge, ki se v vsaki
družini prilagodijo konkretnim okoliščinam, vendar pa jasna in točno
določena prisotnost obeh likov – ženskega in moškega – ustvarja
prostor, ki je najprimernejši za otrokov razvoj.
Treba je premisliti, čemu hočemo izpostaviti otroke. Zato ni mogoče
iti mimo spraševanj, kdo skrbi za njihovo zabavo in razvedrilo, kdo
preko zaslonov vdira v stanovanje, kakšnemu vodstvu prepuščamo
otroke v prostem času … Nikoli n zdravo prepuščati otrok samemu sebi.
Starši morajo svoje
otroke in mladostnike
usmerjati in pripravljati, da bodo znali
obvladati situacije, v
katerih se lahko pojavijo raznovrstne nevarnosti (nasilje, izsiljevanje, zloraba, droge …).
Starševska vloga
zajema vzgojo volje in razvijanje dobrih navad ter čustvenih nagnjenj
k dobremu. To pomeni, da obnašanje, ki se ga je treba naučiti, in
nagnjenja, ki jih je treba razviti, prikažemo kot nekaj zaželenega. Prav
tako je nujno potrebno, da otroka ali doraščajočega pripravimo do
spoznanja, da imajo slaba dejanja posledice. Otrok, ki je bil deležen
ljubeče graje, namreč čuti, da ga upoštevajo, zaznava, da je nekdo, da
njegovi starši priznavajo njegove zmožnosti. To ne zahteva, da bi bili
starši brez napake, temveč da zanjo ponižno priznati svoje omejitve in
pokažejo svoje prizadevanje, da bi se poboljšali. Temeljnega pomena je,
da z disciplino ne pohabimo otrokovih želja, ampak da z njo prebudimo
željo po stalnem izpopolnjevanju.

Po: papež Frančišek, Radost ljubezni
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ZIMSKI VEČERI NEKDAJ

Zimski dnevi so bili na kmetih zelo prijetni. Po navadi je že decembra
zapadel sneg in pobelil z visoko plastjo njive in travnike. Po naporni jeseni
se je prilegel počitek. Kmečki ljudje si tudi v zimskem času niso dali miru.
Možje so spletli kakšno novo košaro ali koš, napravili grablje in drugo
kmečko orodje, žene pa so pletle predivo, štrikale jope in nogavice, ter šivale
in krpale obleke. Otroci so bili na snegu in se predajali zimskim igram. Za
trenutek so prišli v hišo, se malo pogreli ob topli peči in spet pohiteli k svojim
priljubljenim igram. Bolj pogumni možje so zapregli konje in odhiteli v
bližnji gozd, da so pripeljali na vlak kakšno drevo.
Ko je zmanjkalo dela so v roke vzeli knjige. Takrat še ni bilo radija in
televizije in je knjiga postala velika prijateljica. V prejšnjih časih se je veliko
bralo. Ljudje so si sposojali knjige. Neka naša vaščanka je bila prijateljica
knjig. Zanjo so rekli, da je ob določenih dneh v letu šla s košaro na glavi, v
kateri so bile naložene razne kmečke dobrote jih prodajat v enajst
kilometrov oddaljeno Krško. Po opravljeni kupčiji je imela navado, da je
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-11odšla v knjigarno kupiti knjigo. Preprosta kmečka žena je v tako v svoji hiši
imela pravo knjižnico in je knjige tudi rada posojala drugim. Nekdaj je bila
znana Slovenčeva knjižnica, ki je izdajala zelo zanimive in lepe romane in
povesti in pa Mohorjeva družba z vsakoletno knjižno zbirko. Težko
pričakovane so bile večernice, skrbno izbrana knjiga z lepo in privlačno
vsebino.

Mama mi je pripovedovala, kako so bili v naši hiši tudi strici in tete, ki
niso znali brati. Komaj so čakali zimske večere, da so poslušali branje iz
kakšne zanimive knjige. Mama, ki je znala lepo brati je postala kraljica
zimskih večerov. Njo so izbrali, da jim je vsak večer brala, medtem ko so
drugi ružili koruzo ali fižol. Bila je navihana in znala je izkoristiti svoj
privilegirani položaj. Svojim stricem in tetam je rekla: »Brala bom, če boste
vi namesto mene storili to in ono«. Zgodilo se je, da je stric namesto nje
nanosil drva v hišo, tete pa so morale počistiti hleve in opraviti druga dela,
ki bi jih morala ona narediti. Pripravljeni so bili narediti vse, da so lahko
potem z velikim zanimanjem sledili vsebini knjige, ki je bila na vrsti za
branje. Seveda so drugi dan obnavljali vsebino in jo po svoje komentirali.
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Tako so potekali na vasi zimski večeri.
Stari oče je bil še posebno veliki prijatelj knjig. Večkrat mi je pravil, da
je bil v šoli zapisan v zlati knjigi kot dober učenec. Učitelj je nagovarjal
njegovega očeta, da bi ga dali v šole. To ni bilo mogoče, ker je bil določen za
naslednika na kmetiji. Danes bi lahko rekli, da je bil izgubljen talent.
Čeprav je bil kmet, ni bil nikoli s srcem kmet, ker ga je srce vleklo drugam
in bi se v kakšnem drugem poklicu veliko bolj znašel. Pri vojakih se je naučil
nemškega jezika in tako sem videl na domači mizi veliko nemških knjig. V
sosednji vasi je namreč na Globelem, kjer je bila pristava grofov Auspergov,
živela neka Nemka. Bila je poročena z nekdanjim avstrijskim oficirjem.
Nikoli se ni naučila slovenskega jezika in se ni vključila v življenje vaščanov.
V mojem starem očetu je našla sogovornika, s katerim se je lahko
pogovarjala v svojem nemškem jeziku. Seveda je bil star oče ponosen nad to
svojo veljavo. Ona mu je tudi posojala nemške knjige.
Takšni so bili naši predniki. Ni jim bilo dano iti v šole, z branjem knjig
pa so si pridobili potrebno izobrazbo. Še danes si ne morem predstavljati,
kako si je mama zapomnila do potankosti vsebino knjig, ki jih je prebrala
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življenja.
Kakšno veliko vlogo je imela v naši hiši knjiga, pove tudi
pripovedovanje moje mame. Njegov stari oče Franc je bil zvest naročnik
Mohorjevih knjig in drugih časopisov, ki so takrat izhajali. Zlasti skrbno je
vsako leto izbiral božično zgodbo, ki so jo po molitvi rožnega venca vsako
leto prebrali na sveti večer. Versko vsebino svetega večera so znali povezati
z dobro knjigo. Takšni so bili naši predniki, ki so se plemenitili ob dobri
knjigi in verski literaturi.

Vse to njihovo pridobljeno znanje je našlo svoj odmev tudi v otrocih.
Spominjam se, da mi je stari oče naučil vzgojno pesem, ki si jo je kot otrok
naučil iz Čitanke. To je tista stara pesem Stoji učilna zidana, pred njo je
stara jablana in govori o porednih fantičih, ki so razdrli gnezdo senice in
pobili njene mladiče. Segla mi je globoko v srce. Pesem je imela močno
sporočilo. Še danes slišim besede starega očeta, ki so mi opominjale, da
moram spoštovati božje stvarstvo. Človek se ne more zamisliti lepše vzgoje.
V spominu pa mi je ostala tudi pripoved, ki govori o veliki materinski
ljubezni. Zgodba pripoveduje o fantu, ki se je zaljubil v neko pokvarjeno
dekle in jo je imel za ljubico. Popolnoma ga je omrežila in mu zmešala glavo.
Dekle je vedela, da ima še mamo, ki jo ima rad. Pokvarjenka ni prenesla, da
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-14bi fant delil svojo ljubezen še s katero drugo osebo. Nekega dne mu je rekla:
»Če me želiš imeti še naprej za svojo ljubico potem dokaži, da me imaš bolj
rad kot vse drugo. Pojdi domov, ubij svojo mamo, izreži njeno srce in mi ga
prinesi«. Fant je to naredil. Ubil je svojo mamo, izrezal njeno srce in ga
nameraval odnesti k ljubici. Na hišnem pragu se je spotaknil, materino srce
mu je padlo iz rok in se je zakotalilo po tleh, ob tem pa ljubeče spregovorilo:
»Sinko ali si se zelo udaril, ali te boli…«? Mamina ljubezen do otroka je
neizmerna in pokazala se je v trenutku, ko je njen lastni sin nad njo storil
najbolj gnusno dejanje, ki ga človek more narediti.

Prav tako si mi je vtisnila v spomin pripoved, ki govori, kako je prišlo
na morju do brodoloma. Po božji previdnosti se je iz ladje rešila le mati, ki
je imela dojenčka. Morski tok je njen splav pripeljal do nekega samotnega
otoka, ki je bil popolnoma pust. Na otoku ni bilo hrane in mati je vedela, da
bo umrla od lakote. Kaj pa otrok? Mu lahko reši življenje? Naredila je to,
kar je edino zmogla v tem položaju storiti. Mati si je prerezala žile na roki,
pritekla je kri in otrok jo je pil. Mati je izkrvavela in umrla. Čez nekaj dni
so reševalci našli na otoku mrtvo mater, otroka pa še živega. Rešila ga je
mamina kri, njena neizmerna ljubezen, ki je bila pripravljena na največjo
žrtev.
Takšne in podobne zgodbe so bile kažipot v mojem življenju. Ko sem se
že naučil brati, sem sem na podstrešju našel ilustrirano sv. pismo. Žal je bilo
dokaj raztrgano, kljub temu pa sem lahko prebral marsikatero
14

-15svetopisemsko zgodbo, ki se mi je vtisnila v spomin. Še danes jih imam v
spominu. Danes sem prepričan, da bi si lahko osvojil svetopisemske zgodbe
še bolj, če bi bilo sv. pismo bolj ohranjeno.
Vem, da se nekdanji časi ne bodo več povrnili. Bili so lepi. Danes zimske
večere kroji televizija in druge vsebine, ki jih lahko človek spremlja po
različnih medijih. Ne rečem, da se ne najde med njimi tudi dobra vsebina,
bojim pa se, da je premalo tistega, kar bi človeka plemenitilo.

MOJE » SREČANJE » S KORONA
VIRUSOM

Letošnje leto se je kot prestopno začelo dokaj spodbudno in
optimistično, lahko bi rekel čisto normalno. Prva dva meseca sta bila v
okviru pričakovanj za začetek leta. No in prišel je mesec Marec
pričakovali smo bolj toplo vreme in prebujanje pomladi, doživeli pa
smo epidemijo COVID virusa.
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pojavu nekega čudnega in močnega virusa sem pomislil : Saj to je tam
daleč nekje, to se mene ne tiče in to se dogaja le Kitajcem ker vedno
nekaj coprajo pa jim je zadeva ušla izpod nadzora. Bodo to že nekako
uredili.«

In ni minilo veliko časa ko se je virus pojavil v Evropi in dokaj hitro
tudi v naši soseščini (Italija, Avstrija….. ). Takrat sem postal malo bolj
pozoren in dokaj redno spremljal poročanja o tem virusu.
Kmalu so kar grozljive novice začele prihajati iz nam ne tako
oddaljenega kraja Bergamo v Italiji. Novice so bile zastrašujoče, toda
še vedno sem bil nekako prepričan da se kaj takega pri nas ne more
zgodit.
Dobili smo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in bil sem
pomirjen češ sedaj bomo upoštevali te ukrepe in bo virus izginil in nas
več ne bo strašil in ogrožal. Prihajala je Velika noč in željno sem
pričakoval PASHO – prehod iz sužnosti v svobodo, zmago življenja nad
smrtjo kar je za nas kristjane pomembna zadeva. Toda namesto
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-17praznovanja smo dobili nove ukrepe saj se virus ni preveč menil za naše
varovalne ukrepe.
Prišel je mesec Maj, mesec šmarničnih pobožnosti in mesec naše
Nebeške Matere Marije. Bogu sem hvaležen da smo lahko skupno kot
občestvo častili Marijo in se družili pri nam tako ljubi cerkvic Sv. Vida.
Koncem maja so se zadeve koliko toliko umirile in že smo v začetku
Junija slavili konec epidemije. Začel se je čas dopustov in glavna tema
naših pogovorov ni bil več virus in njegovo delovanje pač pa smo večino
pozornosti namenili pripravam na dopust , kdaj in kam bomo odšli in
za koliko časa. Čas dopustov je hitro minil in že se je bližal začetek
pouka v šolah, naši pogovori so se sukali o preživetem dopustu, kje vse
smo bili kaj smo doživeli ipd.

Toda glej ga zlomka, kaj kmalu po začetku pouka smo ugotovili da
se je vrnil tudi naš ne povabljen gost, ta presneti virus. Tudi on je bil na
dopustu in sicer v istih krajih kot smo bili mi, toda ker nismo bili
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-18pozorni in nismo pravočasno zaprli mej se je vrnil v naše kraje in nam
dal vedeti da je zopet tu.
Tokrat sem postal bolj pozoren na dogajanje okoli sebe in začel
dosledno spoštovat vsa pravila in priporočila kako se obnašat v družbi
in kako samozaščitno delovat, na žalost sem opažal, da se veliko ljudi
vede neodgovorno in da podcenjujejo resnost situacije. Dogajala smo se
razna druženja, ni se dosledno spoštovalo pravilnega nošenja mask,
pozabljalo se je na potrebno razdaljo med ljudmi, ipd.
Dokaj hitro je začelo rasti število okuženih, hospitaliziranih in
število bolnih kateri so
potrebovali posebno
terapijo da so lahko
preživeli. Kmalu je na
žalost začelo naraščat
tudi število umrlih in
tedaj sem ugotovil da
nas je virus v poletnem
času prelisičil in presenetil, saj se je samo
potuhnil in čakal na
naše napake. Ulovil
nas je nepripravljene in bili smo kar malo zbegani, saj nismo mogli dojet
da se to nam dogaja tukaj in sedaj.
Nekako smo še kar dobro preživeli mesec September in začel se je
Oktober in razna jesenska opravila med ostalim tudi trgatve. Ker sem
vseskozi dosledno upošteval vsa navodila in priporočila glede
samozaščitnega delovanja sem nekako upal da se ne bom okužil z
virusom. Tudi vsi domači smo se zavedajoč nevarnosti in resnosti
morebitne okužbe ravnali samozaščitno in upoštevali vsa navodila in
priporočila o preprečevanju okužbe. Potem pa kot strela z jasnega se
je v naši družini pojavil ta neželeni gost – virus. Po opravljenem
testiranju kjer smo bili vsi pozitivni smo ugotovili da je k nam prišel na
obisk korona virus.
Obiskal je vse člane naše družine in to verjetno zaradi tega da bi ne
bili »ljubosumni » drug na drugega. Začelo se je pri rahlo povišani
18

-19temperaturi skoraj pri vseh članih družine. Toda kaj kmalu so se težave
začele potencirat in sicer v smislu izgube vonja, okusa, slabega počutja,
izguba moči, kašljanje, hitro smo se utrudili, občasno se je pojavilo
oteženo dihanje, pričeli smo smrkat, bili smo brez voljni, utrujeni in
pričeli smo izgubljat kilograme toda na žalost bolj mišično maso kot pa
maščobne obloge. Skratka naše počutje je bilo milo rečeno zanič.
Eden od družinskih
članov pa je bil zaradi
problemov z dihanjem teden
hospitaliziran in sicer na
infekcijski
kliniki
v
Ljubljani. Po vrnitvi domov
nam je pripovedoval kako
resne
zadeve
so
v
bolnišnicah. Ob potrditvi na
okuženost s korona virusom
smo bili ustno obveščeni da
moramo biti v izolaciji dva tedna. V koliko se po preteku tega časa
počutimo dobro in nimamo več nikakršnih simptomov okužbe potem se
lahko normalno vrnemo v družbo, seveda upoštevajoč vse previdnostne
in zaščitne ukrepe. Odločbe o izolaciji oz. karanteni pa smo dobil šele
04.11.2020 to je deset dni po preteku ustno odrejene izolacije,
Bogu sem neizmerno hvaležen in vsak dan se mu zahvaljujem da je
varoval in obvaroval našo družino vsega hudega. Hvaležen sem tudi
vsem Angelom varuhom za vso varstvo in pomoč. Prepričan sem, da
nas je sam Bog obvaroval vsega hudega in da se lahko zahvalimo za vso
milost katero nam je podelil v teh za našo družino težkih trenutkih.
Spoštovane župljanke in spoštovani župljani resnično vas prosim in
vam toplo polagam na srce da ne podcenjujete virusa in njegove moči,
saj smo dnevno priča vseh hudih posledic njegovega delovanje. Raje
naredimo en zaščitni ukrep več kot premalo. Ko ščitimo in varujemo
sebe potem varujemo in ščitimo tudi druge. Uresničujmo Jezusovo
naročilo ko nam pravi » LJUBITE SE MED SEBOJ KOT SEM VAS
JAZ LJUBIL…«
Milan Kreačič
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KARITAS v naši župniji v letu 2020

Drage sestre in bratje v moči Milosti Božje,
prav lepo pozdravljeni na PRVO ADVENTNO NEDELJO, na
nedeljo KARITAS v letu 2020.
Tako bi vas v cerkvi v živo nagovoril na prvo Adventno nedeljo –
nedeljo KARTITAS. Toda letos so vse stvari »zahvaljujoč« korona
virusu drugačne, tako je tudi drugačno naše praznovanje tedna
KARITAS.
Kot vedno se teden KARITS začne s ponedeljkom in sicer je bil letos
to ponedeljek, 23.11.2020, in se zaključi na prvo Adventno nedeljo 29.11.2020.
V letošnjem izredno razgibanem letu nas je nagovarjal in vabil k
sočutju, dobroti, k poslušanju vseh in vsakega, posebej pa vseh, ki
potrebujejo pomoč, in h konkretni solidarnosti z geslom
20
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» SLIŠIM TE » .

Vsako leto, tako tudi letos obeležujemo in praznujemo teden
Karitas, toda letos je malo drugače, saj obeležujemo 30. letnico
organizirane oblike delovanje Karitas v Sloveniji. V naši župniji pa smo
na tem področju aktivni nekako že devet let. Upam, da bomo našo
deseto letnico delovanja lahko praznovali v nekem bolj normalnem
času.
Letos nas nagovarja
geslo » SLIŠIM TE« in nas
vabi k sočutju, poslušanju
in
slišanju
pomoči
potrebnih, dobroti in
solidarnosti z ljudmi v
stiski, toda ta naša
solidarnost
naj
bo
konkretna.
Vsako
človeško srce, saj tako bi
naj bilo, je sposobno in
zmožno dobrote, ljubezni do bližnjega in je poklicano k dobroti, katero
lahko tudi izkaže. Iz vsakega srca pa lahko pride dobra želja, misel,
spodbudna beseda in tudi dobro delo.
Vsak dan smo priče raznovrstnim novim odkritjem in napredku na
vseh možnih področjih, toda navkljub temu je še vedno veliko ljudi, ki
potrebujejo našo pomoč. Lačnih je veliko ljudi, predvsem otrok, ki
umirajo zaradi podhranjenosti, na drugi strani pa ogromno hrane
zavržemo (po nekih podatkih je zavržene hrane cca 30%).
Mlada družina potrebuje svoje stanovanje, da si uredi življenje,
starejši potrebujejo pomoč pri dnevnih opravilih, potrebujejo bližino
nekoga, s katerim se bi pogovarjali, potrebujejo druženje. Družina z
dvema otrokoma živi v pomanjkanju navkljub temu, da oba starša
delata. Nekdo je ravnokar izgubil službo, drugi se je moral izseliti iz
stanovanja, saj mu prejemki ne zadoščajo za normalo življenje in še bi
lahko našteval mnoge situacije, toda prepričan sem, da tudi vi poznate
mnogo takšnih žalostnih zgodb.
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-22Toda navkljub vsem težkim situacijam je tu Bogu hvala v nas še
vedno prisoten nek čut za solidarnost, da znamo prisluhniti in slišati
ljudi v stiski in jim na svoj najboljši način tudi pomagati. Trenutno smo
kar malo omejeni pri nudenju teh pomoči, saj se ne smemo družiti in
obiskovati pomoči potrebnih. Kar pa lahko naredimo je to, da smo sedaj
v tej situaciji povabljeni, da se nekako še bolj približamo in zbližamo z
Bogom in s pomočjo te Božje Milosti in topline, z molitvijo, povemo
vsem do katerih ne moremo, da jih imamo v mislih in se jih spominjamo
v svojih molitvah.

Zato vas tako kot vsako leto, letos še posebej, in ponovno vabim, vse
tako sodelavce KARITAS, druge sodelavce in razne prostovoljce, vse
ljudi dobre volje – usmiljene Samarijane, da se ozremo na številne stiske
družin, posameznikov, predvsem pa starostnikov, ki se srečujejo z
raznimi problemi in stiskami in jim v njihova življenja prinesemo
kanček veselja, pomoči, sočutja in predvsem človečnosti ter
dostojanstva.
Po svojih močeh smo sodelavci KARITS in ljudi dobre volje v
iztekajočem se letu v naši župniji izvedli sledeče aktivnosti - delitev
pomoči in sicer:
OBLIKE POMOČI V LETU 2020
POMOČ V hrani – PAKETI – razdelili smo več kot 100
paketov.
o POMOČ pri nabavi KURJAVE (olje, drva)- letos smo zagotovili
pomoč trem družinam.
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o -23o V času od Božiča (2019 ) do treh kraljev 2020 smo obiskali bolne in
ostarele in jim namenili skromno priložnostno darilo, toda največ jim
je pomenil pogovor in pripravljenost, da jim prisluhnemo, zato vsem
nam polagam na srce - dajmo obiskujmo starejše in bodimo vzor
mladim ljudem, da se nas bodo spomnili, ko bomo tudi mi sami potrebni
takega obiska in pozornosti.
o Vsako leto smo imeli v času pred 1. novembrom na razpolago sveče
KARTIAS, toda letos nam to ni uspelo in sicer zaradi znanih zadev v
zvezi s korono. Upamo, da bomo prihodnje leto uspeli zagotoviti te
sveče, saj nam vaše donacije za sveče predstavljajo kar večino naših
dohodkov.

Na leto s hrano pomagamo približno desetim družinam in tako vsaj
malo omilimo stisko vsem pomoči potrebnim.
Kot ste iz tega poročila lahko razbrali, nekaterih vrst pomoči letos
našim župljanom nismo podelili, za kar sta lahko le dva razloga. In sicer
ali smo tako dobro stoječa župnija ali pa da ne znamo prepoznati stiske
23

-24ljudi, oz. da imamo premalo sodelavcev Karitas, ki bi na terenu
prepoznali stisko naših župljanov. Zato vse, ki ste pripravljeni pomagati
pomoči potrebnim, toplo vabim, da se nam pridružite.
Tu in sedaj se za nesebično pomoč pri delu v ŽK in za karitativno
delovanje, predvsem pri zaznavanju potreb po tovrstni pomoči, iskreno
zahvaljujem našim sestram.
Naj vam in vsem vam dragim ob koncu tega poročila, v tem
Adventnem času in v pričakovanju Božiča, rojstva našega Odrešenika,
ki je Ljubezen sama, zaželim v svojem imenu in v imenu vseh
sodelavcev ŽK, veliko Božjega Blagoslova, Milosti, miru, veselja,
radosti in vse dobro tudi v novem letu 2021.
Milan Kreačič – tajnik ŽK Čatež ob Savi

ČUDNI ČASI
V Beli krajini je bil vrsto let župnik Franc Šifrer. Bil je Gorenjc in
že kot bogoslovec je bil zelo podjeten. Počitnice je po navadi preživel
tako, da se je zaposlil.
Tako si je prislužil nekaj
denarja za svoje šolanje.
Bil sem na njegovi novi
maši v Selcah in imel tako
priložnost, da se z njim veselim doseženega cilja. Ni
mu bilo lahko. Bil je že
starejši in imel je kar velike težave z učenjem. Zato
se je tudi veselil, da je z
veliko muko dosegel svoj
cilj.
Svojo podjetniško žilico je pokazal tudi kot kaplan. Tako je v
župniji, kjer je deloval., obnavljal neko staro cerkveno poslopje in se
lotil še drugih obnovitvenih del. Pri faranih je veljal za pridnega
duhovnika in so ga zato še posebej spoštovali.
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-25Za župnika je bil nastavljen v župnijo Suhor v Belo Krajino. Tukaj
je med vojno zgorelo župnišče in prvi redni župnik, ki je bil po vojni
nastavljen za župnika, si je stanovanje uredil kar v cerkvenem zvoniku.
Bil je to Vinko Šega, ki je bil kaplan na Grahovem prav v času, ko so
partizani napadli Grahovo, požgali cerkev in župnišče ter ubili veliko
domobrancev. Med njimi tudi zelo obetajočega pesnika Franceta
Balantiča.
Župnija Suhor ima nekaj
cerkvene posesti. Župnik France ni obupal in začel je
kmetovati. Doma je imel nekaj
neporočenih sester in nekega
dne je prišel domov z nenavadno prošnjo: »Pri meni je
takšno stanje. Nimam gospodinje in rabim pomoč pri delu.
Eno od vas prosim, da se odloči, da gre k meni. Če tega ne
naredite se bom oženil«. Sestre
so se te njegove grožnje ustrašile in k njemu v Belo krajino so tako prišle
kar mama in dve njegovi sestri. Tako so začeli kmetovati. Župnik je
nabavil nekaj krav in s pametnim kmetovanjem zgradil tudi novo
župnišče ter obnovil župnijsko cerkev.
Med odjemalci mleka je bila tudi tamkajšnja učiteljica. Bili so to še
tisti časi, ko je oblast sovražno gledala na Cerkev in nekaterim poklicem
še posebej naročila, da se odvrnejo od vere. Zlasti je to veljalo za
učiteljski kader, ki je moral razčistiti z vero. Bog varuj, da bi učiteljica
prestopila prag cerkve, dala krstiti svojega otroka ali naredila božično
drevesce. To bi bilo pohujšanje za otroke in slab zgled otrokom. Mnogi
učitelji so imeli zaradi tega velike težave.
Tako se je zgodilo, da učiteljica ni več prihajala po mleko v župnišče.
Župnika je to začudilo in ob neki priliki jo je vprašal, zakaj jo ni več po
mleko. Odgovorila mu je: »Moji nadrejeni so zvedeli, da hodim po
mleko k vam v župnišče. To se jim je zdelo zelo neprimerno in zagrozili
so mi, da bom izgubila službo, če bom s tem nadaljevala. 'Slab zgled
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-26dajete naši mladini in ostalim ljudem’. Tega sem se ustrašila, zato ne
prihajam več k vam po mleko. Tako je pač danes, morala sem se
prilagoditi sedanjim razmeram«.
Torej mleko, ki so ga podojili pri župnijski kravi je tako postalo
nevarno za učiteljico. Danes se lahko takemu ravnanju le nasmejimo,
včasih pa je bilo to resna zadeva. Tudi to se je dogajalo v najbolj
demokratični državi, ko je vladala komunistična svoboda. Nekateri pa
še kar sanjajo o tisti svobodi, ki ni bila nobena svoboda ampak
diktatura. Zanimivo pa je, da so ti nekdanji največji zagrizenci danes
največji demokrati. Volk menja dlako, svoje narave nikoli.

BOŽIČNA IN NOVOLETNA VOŠČILA

Veliko božični in novoletnih čestitk smo se v tem času
izmenjali. Nekatere med njimi so me obogatile z globoko
vsebino. Nekaj izmed njih, ki so jih poslale sestre iz
neokatehumenske skupnosti tudi objavljam.

Drage sestre dragi bratje vsem skupaj
en prav lep pozdrav. Ko se zaključuje leto,
je čas za oceno, kako smo ga preživeli, je
tudi čas, da se pripravimo na začetek
novega obdobja našega življenja. Kar težki
meseci se skoraj iztekajo zato dopustimo
Svetemu Duhu, da nam v teh zadnjih dneh
leta navdihne nove sanje velikodušne
načrte, poglede za naprej, polne upanja na
boljše dni. V tem letu je Sveti Duh naredil
veliko stvari v mojem življenju. Na
skrivnem je deloval v moji notranjosti in
me učil skrivnosti modrosti. Tudi iz
mojega trpljenja, neuspehov, napak in
stiske je potegnil dobre stvari, pa čeprav
jih ne morem videti. Zato se zahvaljujem temu sladkemu gostu moje
duše, za njegovo nežno potrpežljivost, predvsem pa za njegovo
neskončno ljubezen, ki daje smisel vsemu kar sem živela, da
26

-27bom morda jutri začela boljše leto. Bogu hvala za "Skupnost" za brate
in sestre. Bogu hvala za brata - prezbitra Joškota za njegovo prelepo
,UHQD
razlago Božje besede. Vsem prisrčen pozdrav.
Božji blagoslov ostaja, njegova Obljuba je tu-Kristus živi! Marija je
verovala, videla in v srcu ohranjala.Kaj pa mi?
Koliko si upamo na
pot ne da bi zares razumeli? Sprejmimo ga v
tem začetku Novega leta,
podarimo ga svetu, bodimo znamenje Njegove
neskončne Ljubezni! Srečno 2021
5HQDWD
Želim vam obilo
Božjega blagoslova, želim
vam naj se božja ljubezen
razlije na vas vse, želim
vam naj vam Sv. Duh
daje moči, veselite se vsakem novem dnevu, vsem
majhnim stvarem. Vztrajajmo v molitvi, objemimo Jezusa in pogumno
v novo leto Virdžinija

Božji blagoslov osta-

ja, njegova Obljuba je tu-Kristus živi!
Marija je verovala, videla in v srcu ohranjala. Kaj pa mi? Koliko si
upamo na pot, ne da bi zares razumeli? Sprejmimo ga v tem začetku
Novega leta, podarimo ga svetu, bodimo znamenje Njegove neskončne
5HQDWD
Ljubezni! Srečno 2021
Čeprav smo v teh časih bolj vsak za sebe, se je Jezus rodil prav za
vsakega in si želi da to Ljubezen in mir začuti vsak posebej v svojem
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-28srcu, zato vam vsem želim, da se danes resnično veselite in
radujete.
0DULMD

Branka hvala. Prosim nebeškega Očeta da bi me vodil tako kakor
je njegova volja, da bi se mu znala zahvaljevati za vse kar mi je v
življenju dal. To je moja velika zelja drugega niti ne potrebujem. Irena
Vse kar imam ni moje ampak je Dar od Boga. Prav je, da se tega
zavedam in, da s tem, kar mi je podarjeno služim Njemu, ki je ena sama
Ljubezen.
Tudi to kar ne razumem in je skrivnost je magnet, ki
privlači in me vodi ter prosim Gospoda, da se mu pustim voditi


%UDQND

OHRANIMO ZVESTOBO BOGU

Preteklo leto se bomo
zapomnili po pandemiji kovida 19, ki je skoraj ves svet
obrnil na glavo. Ponekod se
je zaustavilo javno življenje, zaprle so se šole in
podjetja in tudi vrata cerkva so ostala zaprta. Mnogi
se sprašujejo zakaj nas je
vse to doletelo. Mnogi se
strinjajo s tem, da je to
božji opomin k streznitvi. Človek je postal ošaben, mnogi so pozabili na
Boga. V zgodovini so po takem pozabljanju Boga in razvratu ljudje
vedno doživljali nesreče.
Konec decembra je bil še potres na Hrvaškem okoli Petrinje in
Siska, čutili pa smo ga tudi v Sloveniji. Posledice so vidne tudi na naših
cerkvah. Ker živimo na potresnem območju, s strahom gledamo v
prihodnost. Bojim se, da vse to nas ni streznilo in mnogi ostajajo
zakrknjeni v svoji neveri in mlačnosti.
Bojim se, da je hudiču uspelo nekaj, kar sem se najbolj bal. Ljudi
28

-29odvrniti od sv. maše in cerkve. Vabim vas vse, da ohranite zvestobo
Bogu tudi v težkih časih. Tisti, ki ste zdravi pridite ob nedeljah k sv.
maši in ne zadovoljite se samo z bogoslužji na televiziji.

DOBROHOTNA BESEDA SVOJIM FARANOM

V teh težkih časih se je tudi naša župnija znašla v težkem položaju.
Že nekaj mesecev ni nedeljskih maš in tudi ne nedeljskih nabirk. Ostale
pa so nam položnice, ki jih moramo poravnati vsak mesec. Številke niso
majhne. Nekateri čuteči farani ste to začutili in ste po svojih močeh
pomagali z denarnim prispevkom. Vsem tem dobrotnikom sem
neizmerno hvaležen in Bog vam povrni.
Kljub
vsem
tem
denarnim stiskam izda-jam
še naprej Sopot-nika, ki
nam je ostala še edina vez
med menoj in farani. Z
njimi imam precej dela in
nekateri ga radi preberejo.
Vprašanje pa je ali bomo to
še zmogli? Zato sem tudi
vsem tistim, ki me pri tem
delu podpirate zelo hvaležen. Ne gre toliko zame
osebno. Sam imam še za enkrat toliko dohodkov, da se lahko skromno
preživljam.
Lepo pa se zahvalim vsem tistim, ki velikodušno priskočite na
pomoč našim sestram. Tudi one so vam hvaležne za vse vaše darove in
se vas rade spominjajo v svojih molitvah. Zavedam se, da so se mnogi
ljudje znašli v stiski. Če odkrijete koga, ki bi potreboval pomoč v hrani
v naši župniji, mi to sporočite in mu bomo preko Karitasa pomagali.
Nekateri ste tudi nakazali svoj denarni prispevek na Župnijo Čatež ob
Savi Rimska c. 12 8250 Brežice TRR: SI56 0237 3009 1283 720.
Vsem darovalcem se lepo zahvaljujem.
Hvala Jožici Stezinarjevi za božično kosilo in vsem drugim za
darove, ki ste jih prinesli.
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STATISTIKA ZA LETO 2020

V letu 2020 so bili v naši župniji krščeni samo 3 otroci, leto prej 7.
Tako malo otrok ni bilo še nikoli krščenih v naši župniji. Kaj to pomeni
si lahko samo mislimo. Župnija je v izumiranju in če bo šlo tako naprej,
nima nobene prihodnosti.
V letu 2020 so bili poročeni 4 pari, leto prej 1. Od teh parov je samo
1 ostal v domači župniji.
V letu 2020 je umrlo 20 faranov. Od tega je bilo 6 moških in kar 14
žensk. Smrt je pobirala pri ženskah. Najstarejši moški je bil star 102 let,
najmlajši 54 let, najstarejša ženska je bila stara 99 let, najmlajša 70 let.
Neprevidenih je umrlo 7 faranov. Poskrbimo, da bi se naši farani s tega
sveta poslovili okrepljeni z božjimi zakramenti.
*********************************************************

Pri birmi so bili Marko Ferenčak, Sandi Hribar, Leon Mlakar,
Zorko Miha, Eva Oštrbenk, Nika Špolar, Vita Les, Brina Budič,
Katarina Petrič in Klara Česnik.
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-31Kljub covidu 19 smo letos uspešno opravili prvo sv. obhajilo. K
obhajilu je pristopilo 7 prvoobhajancev. To so Nejc Ferenčak, Alen
Račič, Rostohar Beribak Nal, Filip Adlešič, Amadeja Kovačič, Hribar
Živa in Lana Piškur.

*********************************************************
NAŠI RAJNI
Naši rajni. Poslovili smo se od Vinka Baškovča iz Mrzlave vasi,
star je bil 91 let. Na Čatežu je umrl Jože Vovk, star je bil 102 leti.
Zanj je bilo darovanih 13 sv. maš. Domači so darovali večjo vsoto
denarja za cerkvene potrebe. Na Vel. Malencah smo se poslovili od
Jožeta Zorkota, star je bil 58 let. Zanj so bile darovane 3 sv. maše. Iz
Mrzlave vasi je bila doma Gramc Merica stara 82 let. Zanjo je bilo
darovanih 29 sv. maš, posamezniki so namesto cvetja dali svoj dar za
cerkev. Umrla je tudi Zinka Mlekuž, članica našega farnega sveta, ki
je nekaj let skrbno skrbela za cerkveno perilo in bila zvesta obiskovalka
naše župnijske cerkve. Zanjo je bilo darovanih 30 maš, njeni domači so
namesto cvetja darovali svoj dar za potrebe župnije. Vsem našim
pokojnim naj dobri Bog podeli večni mir in pokoj, vsem darovalcem za
cerkvene potrebe se najlepše zahvaljujem in Bog naj vam povrne.
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NEPOZABNA ZLATA MAŠA

HVALA VAM ZA VSE, MOJI DRAGI FARANI
Glasilo sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi.
Piše in ureja ga Jože Pacek, župnik
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