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AALLII  JJEE  VV  HHOOSSTTIIJJII  RREESS  JJEEZZUUSS??  
 
 »Pri prvem svetem obhajilu boste prvič prejeli Jezusa,« je župnik Pavle 

učil male veroukarje, ki so bili tik pred prejemom zakramenta prvega 
svetega obhajila.  

Naslednji dan so se otroci tudi v šoli med odmorom pogovarjali o tem in 
poslušali so jih drugi, ki niso 
hodili k verouku. Malega 
Toma, ki bi rad bil z njimi, a 
ga doma niso pustili, je vedno 
kaj zanimalo.  

»Dobili boste Jezusa? 
Kako pa?« je bil radoveden. 

Urška je hitro odgovorila: 
»V mali beli hostiji! To je čisto 
mali beli kruhek.« 

»In kako je lahko v njem 
Jezus?« je Toma vedno bolj 
zanimalo. 

Zdaj je Urška vedela, da 
ne bo mogla sama dobro 
razložiti, zato mu je rekla: 
»Tom, pridi jutri z nami, ko 
bomo v cerkvi vadili za prvo 
obhajilo. Tam ti bo gospod 
župnik vse razložil!« 

 
                                                                                    Foto Ivanšek 
Naslednjega dne je Tom res šel z njimi. Ko ga je župnik videl, je bil prav 

vesel. Tom je samo tiho sedel, poslušal in gledal, kako so se vadili sprejemati 
hostijo na roko in jo nesti v usta. Naenkrat pa ni mogel več ostati tiho in je 
vprašal: »Kaj niste rekli, da dobite prvič hostijo šele v nedeljo?« 
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Sošolci so ga malo jezno pogledali, župnik Pavle pa se je z njim prijazno 

pogovoril: »Dobro, da sprašuješ, tako se boš veliko naučil. Vidiš, to je samo 
vaja in naše hostije so navaden kruhek, ker še niso posvečene.« 

»Posvečene, kaj to pomeni?« je hitel spraševati Tom. 
»Posvetimo jih pri maši, ko postanejo Jezusovo telo, znamenje njegove 

navzočnosti med nami.« 
»Kaj je hostija potem res Jezus?« ga je zanimalo. 

Foto Ivanšek 
»Tako rečemo, da prejmemo Jezusa, saj hostija pove, da je Jezus res 

med nami v podobi kruha,« je skušal župnik čim preprosteje razložiti. 
Tom je precej nesrečno gledal in mu ni bilo veliko jasno. »Moj ati pravi, 

da so to neumnosti, ki se ne dajo dokazati! Zato se norčuje iz babice, ko gre 
k maši.« 

Župnik, ki je to dobro vedel, je žalosten gledal Toma. Njemu in vsem 
otrokom je lepo povedal:  »A se vam zdi, otroci, da se da v svetu prav vse  
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dokazati z razumom? Naše življenje je polno skrivnosti – in ena od najlepših 
skrivnosti je prav naša vera, ki presega naš razum.« 

Urška pa ni mogla biti več tiho in je dodala: »Veš, Tom, tudi to je 
skrivnost, da tebe vleče med nas, četudi se tvoj ati iz vsega norčuje. Ti tako 
rad opazuješ zvezdno nebo – a lahko tam vse razumeš?« 

Tom je zamišljeno rekel: »Dobro vem, vse to je tako čudovito in 
skrivnostno. Bolj ga odkrivaš, več je vprašanj …« 

Župnik Pavle je bil vesel takega odgovora, saj je otrokom lahko razložil 
še to: »No, vidite, tako bo tudi z vašo vero v Jezusa: bolj ga boste spoznavali, 
več vprašanj vam bo postavljal – in vedno bolj vas bo privlačil.« 

 

NNAAŠŠEE  PPRRVVOO  OOBBHHAAJJIILLOO  

Foto Ivanšek 
Prvo sv. obhajilo je praznik, ki se ga vsako leto najbolj razveselim. K 

prvemu sv. obhajilu pristopijo otroci, ki že znajo razlikovati posvečeno 
hostijo od navadnega kruha in se z vero v srcu združijo s svojim največjim  
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prijateljem Jezusom. Njihova nepokvarjena srca so zelo blizu božjim 
resničnostim. 

Foto Ivanšek 
Letošnjo skupino je prvi dve leti pri verouku  pripravljala s. Katarina. 

Z veliko iznajdljivostjo se je približala čutenju otrok in jim s pomočjo iger, 
risanjem in aktivnim sodelovanjem približavala bogastvo Jezusovega 
oznanila. Vzljubila je otroke in otroci so vzljubili njo. Zato sem jo tudi 
povabil, da se je zadnji mesec pridružila neposrednim pripravam na 
slovesnost prvega sv. obhajila. Naučila jih je nekaj pesmi in ritmičnega 
nastopa, ki so ga izvedli med mašo. Iz njih je izvabila energijo, ki so jo mladi 
vedno pripravljeni deliti tudi drugim. 

Ko sem bil še kaplan v Trebnjem in pozneje na Vrhniki, smo se vedno 
srečali z veliko skupino prvoobhajancev. V Trebnjem jih je bilo okoli 60, na 
Vrhniki pa vsako leto po 120. Prvoobhajilne slovesnosti so bile tako zelo 
veličastne. Ko sem prišel na Čatež, sem se moral sprijazniti z veliko manjšim 
številom. V prvih letih mojega župnikovanja  je bilo še okoli 20 otrok,  
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pozneje pa se je to število vedno bolj zmanjševalo.  Se pa tako človek lažje 
posveti vsakemu posamezniku. 

Foto Ivanšek 
Ni se lahko staremu duhovniku približati mlademu rodu. Njihov svet je 

popolnoma drugačen od  sveta starejših. Tako mu preostane samo eno, da 
prosi Boga za potrpljenje in da jih vzljubi takšne kot so. Tako tudi  nas Bog 
ljubi  takšni kot smo.  

Gledal sem te letošnje prvoobhajance. Tukaj je Tobija, vedno živahen 
fantič in dolgotrajno sedenje mu preveč ne diši. Tisoč stvari mu je rojilo po 
glavi. Nemalo pa sem bil presenečen, ko je začel pripovedovati 
svetopisemske zgodbe o izgubljeni ovci, o usmiljenemu Samarijanu in 
izgubljenemu sinu. Njegova mati mu je priskrbela knjige s svetopisemsko 
vsebino in mu tako omogočila, da je lahko črpal  večno modrost iz svetega 
pisma. To mu bo koristilo tudi v življenju. Bil sem presenečen, da mali mož 
pozna vsa glavna mesta evropskih in drugih držav. Popolnoma drugega 
značaja pa je Anej, zelo zadržan in tih. Med veroukom se je rad poigral s  



7

7 
kako igrico in človek bi se mislil, da ne sledi veroučnemu poučevanju. To pa 
je samo navidezno. Ko sem ga vprašal, naj ponovi tisto o čem sem govoril, je 
na moje presenečenje obnovil snov skoraj dobesedno. Vesel sem ga bil, ker 
je s svojo mamico rad prihajal k šmarnicam in devetdnevnici in tako 
pokazal  resnost svoje priprave. Potem pa je bil tukaj še tretji fant, Tristan. 
K verouku  je navadno prišel s kolesom in s čelado na glavi in še s kakšnim 
rekvizitom, s katerim se je zamotil. Po srcu je športnik in tudi glasbenik in 
nekoč mi je predlagal, da bi prinesel k verouku še bobne. Fant je želel 
popestriti verouk  tudi s temi inštrumenti.  

Foto Ivanšek 
Med prvoobhajanki so tudi tri deklice. Pa začnimo z Vito. Vita je 

latinsko ime in pomeni življenje. Vita je polna življenja. Nomen est omen, 
pravi latinski pregovor.  Njeno ime izraža tisto, kar ona v resnici je, polna 
življenja. Pozna se, da hodi na treninge gimnastike in ritmike. Tako smo 
lahko ogledovali njene akrobacije kar med veroukom. Odlična pa je bila 
tudi pri znanju verouka in izdelavi domačih nalog. Tudi njo sem bil vesel,  
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ker je prihajala redno k devetdnevnici pred obhajilom. Eneja je resno in 
urejeno dekle. Verouk je vzela zares in prav tako obisk nedeljske maše. Še 
lepše pa je vzela pripravo na sv. obhajilo Z babico se je udeleževala 
devetdnevnice in tudi šmarnic. To je pa tudi zagotovilo, da se bo  Eneja 
razvila v dobro dekle in jo bodo imeli radi vsi ljudje. Lara Savina je doma iz 
Dobenega. Tudi ona je zelo živahno in bistro dekle in tudi svet športa ji ni 
tuj. S svojim sodelovanjem pri verouku se je tudi ona lepo pripravljala na 
svoj najlepši dan. Pričakujem, da bo še naprej zvesta vsemu dobremu. 

Foto Ivanšek 
Slovesnost prvega sv. obhajila je lepo potekala. Pri njej so dobili 

pomembno vlogo očetje, ki so pred obnovitvijo krstnih obljub svojim 
otrokom izročili krstno svečo. S tem so pokazali, da so oni najbolj pomembni 
člen v izročanju krščanskih vrednot svojim otrokom. Prvoobhajancem sem 
pri nagovoru spregovoril o Jezusu, njihovem najboljšem prijatelju in o 
dečku Žaku iz župnije Dobrepolje, ki se je tako zelo veselil svojega prvega 
obhajila pa je žal tragično umrl  
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samo  nekaj dni pred tem dogodkom. Povedal sem jim zato, da bi bili Bogu 
hvaležni, da so smeli dočakati ta njihov dan. 

Na koncu obhajilne slovesnosti se je lepo zahvalila s. Katarini in župniku 
mamica Barbara. 

 

OOGGEENNJJ  SSVV..  DDUUHHAA,,  NNAAŠŠAA  BBIIRRMMAA  

foto Ivanšek 
Brez Sv. Duha ne bi bilo učlovečenja, ne bi bilo Cerkve, ne bi bilo našega 

posvečenja. Kljub temu je v praktičnem življenju mnogih kristjanov Sveti 
Duh »neznani Bog«. 

Na človeške oči razgibavajo zgodovino strasti, pred božjimi očmi, torej 
v globini, pa vodi zgodovino delovanje Svetega Duha. Prepričani moramo 
biti, da tudi v današnjem svetu prisotnost Sv. Duha oblikuje nekaj novega. 

Če naj pričakujemo boljši svet, potem je danes res treba junakov. To 
pomeni: ne zadostuje neko povprečno krščanstvo, ki se izživlja v  
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šablonskem izpolnjevanju osnovnih dolžnosti, ali kot smo vajeni iz pretekle 
dobe, v izpolnjevanju zapovedi. Danes je treba pričevalcev, ki bodo pokazali 
evangelij tako živo, da bodo svet prepričali. To pa je junaštvo. Kajti v 
mlahavosti in povprečju modernega življenja more biti močna pridiga le 
izpoved junaka, izpoved ne z besedo, ampak z življenjem. 

Foto Ivanšek 
Velikokrat imamo kristjani na ustih molitev: Pridi S, Sveti Duh. 

Vprašanje je, koliko je v tej molitvi naše srčne stiske, hrepenenja po 
odrešenju in posvečenju, trpljenja zaradi umazanosti, v kateri živimo. Pa le 
taka molitev more prodreti oblake. 

In tvoja osebna stiska: nejasnost glede bodočnosti, spolna stiska, 
problem ljubezni, nerazumljiva zagrenjenost ali kar naj že bo; ali ni to 
razlog, da kričiš v notranjosti svoje duše: Pridi, Sveti Duh. 

To je nekaj besed. Povedane so zato, da se ne bi zaustavili samo pri 
zunanjosti sv. birme, temveč se zazrli v njeno globino. Sv. birma je nekaj 
zelo pomembnega za kristjana. 
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IINN  ZZGGOODDIILLAA  SSEE  JJEE  SSVV..  BBIIRRMMAA  

foto Ivanšek 
Zadnji dve leti sta  potekali v znamenju covida. V nekih trenutkih se je 

svet obrnil na glavo. Zaprle so se cerkve, šole, podjetja. Ljudje smo hodili 
okoli z maskami. Nismo se mogli nikoli prej misliti, koliko škode lahko 
povzroči mali virus. 

To se je pokazalo tudi pri verouku. Za nekaj časa je bil verouk v 
učilnicah ukinjen, po zoumu pa ga tudi nismo imeli. Zato sem bil zelo 
zaskrbljen ali bodo birmanci sploh pripravljeni na zakrament sv. birme. 
Naredili smo to, kar smo lahko naredili. Tako slabo pripravljenih 
birmancev, nisem imel še nikoli. Od njih bi moral zahtevati več resnosti in 
tudi znanja. Po drugi strani pa sem se bal, da bi jih vsaka prisila še bolj 
odtujila od vere. 

Ni lahko delati z pubertetniki. V njih je veliko upornosti. V teh letih  
mlad človek zapušča otroški svet in stopa v svet odraslosti. V njih je eno  
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veliko vretje in vse se spreminja na njihovem telesnem in spolnem razvoju, 
na področju čustvovanja in razumnosti. Problemi so tudi z vero. Z otroško 

vero nima tak človek kaj 
početi, odrasle pa še nima. 
Zato vero čuti kot neko 
utesnjenost in maše mu 
postajajo dolgočasne. Še 
posebno je težko tistemu 
otroku, ki nima podpore in 
zgleda svojih staršev. 

Seveda so bili med njimi 
tudi taki mladi, ki so vzeli 
stvar zelo zares. To se je 
pokazalo v njihovi disciplini, 
rednem obisku verouka in 
sv. maše. Prepričan sem, da 
jim bo to zelo pomagalo v 
njihovem bodočem življen-
ju. Samo vera je tista stvar, 
na kateri je mogoče zgraditi 
zdravo osebnost. Vera je kot 
dober temelj pri hiši. 

Svet v katerega stopajo 
ti mladi ne bo lahek. Čakajo 
jih velike preizkušnje na 

vseh področjih. Čeprav imajo danes vsega na pretek in jim družba ponuja 
vabljivo svobodo, bodo kmalu spoznali, kako so jih žejne pripeljali skozi 
nešteto rek. Zasvojenost, alkohol, mamila, razbrzdana spolnost niso še 
nikomur prinesle srečo. 

Pred birmo bodoče birmance obišče birmovalec, ki je navadno škof. 
Naša novomeška škofija ima mladega škofa v osebi dr. Andreja  Sajeta. Tudi 
njemu je vse novo in se po svojih močeh trudi, da bi v teh težkih časih za 
vero, potrjeval vero v ljudeh. Pri srcu so mu duhovniki in mladina. Kot 
predsedniku slovenske škofovske konference mu je zaupana odgovorna 
služba v Cerkvi v Sloveniji. 



13

13 
Z neko nestrpnostjo smo vsi pričakovali njegov obisk. Njegova 

preprosta drža, umirjenost in prijazna beseda nas je kmalu pomirila. 
Vprašanja niso bila težka. Zanimalo ga je, če vedo za svojega krstnega 
zavetnika in geslo, ki so se ga izbrali iz sv. pisma. Mimogrede je dajal 
spodbude in razlago. Na koncu je še staršem in botrom namenil nekaj 
spodbudnih besed. 

Foto Ivanšek 
Prišel je dan sv. birme. Bog nas je obdaril z lepo sončno soboto. Izpred 

župnijskega doma se je odvijal sprevod. Iz lipovih cvetočih dreves se je 
razširjal  čudovit vonj, ki je dodal slovesnosti še poseben občutek. Ko je 
stopil sprevod na cesto, je zapihal rahel vetrič in nas spomnil na binkoštni 
dan, ko je Bog poslal na prvo krščansko skupnost Sv. Duha v vetru in ognju. 
Bil je to zelo pomemben trenutek za apostole. Sv. Duh jih je spremenil; prej 
so bili boječi, zdaj so postali pogumni, njihov razum je bil zatemnjen, zdaj 
so začeli govoriti v drugih jezikih in preprosti ribič Peter je imel svoj prvi  
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ognjeviti govor. Še isti dan je sprejelo vero v Jezusa  tri tisoč ljudi. Takrat 
sem si želel, da bi Sv. Duh naredil spremembo tudi pri teh naših birmancih. 

Sama slovesnost je lepo potekala. Škof je spregovoril o prvih binkoštih, 
o delovanju Sv. Duha, spodbujal mlade k osebni veri in tudi vsak kristjan 
naj bi nekaj pridodal k poživitvi vere. Ne morejo ljudje vse pričakovati samo 
od škofa. Pevci na koru, ki so prišli kljub delavniškemu dnevu, so dodali še 
poseben ton tej slovesnosti. Na koncu birmanske slovesnosti je sledila še 
zahvala očeta enega od birmancev  škofu  in škofu se je zahvali tudi eden od 
birmancev. 

foto Ivanšek 
Cerkvi je treba junakov-zato nam je dan dar moči. Cerkvi je treba 

spretnih junakov- zato nam je dan dar razumnosti. Cerkvi je treba gorečih 
junakov – zato nam je dan dar pobožnosti. Cerkvi je treba pametnih 
junakov- zato nam je dan dar modrosti. Cerkvi je treba učenih junakov-
zato nam je dan dar umnosti. Cerkvi je treba ubogljivih junakov-zato nam  
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je dan dar sveta. Cerkvi je treba junakov, ki se boje samo Boga-zato nam je 
dan dar strahu božjega. 

Foto Ivanšek 
Slovesnost je lahko še tako lepa na zunaj. To pa še nič ne pomeni, če ne 

rodi sadov. Sedem birmancev je drugi dan prišlo k nedeljski maši in vesel 
sem bil, da so bili med njimi tudi štirje naši ministranti. Sedem birmancev 
je že pozabilo na svojo birmansko obljubo. Spomnijo naj se na moje besede, 
ko sem jim govoril o Judeževem poljubu in naših poljubih Kristusu. 

 

PPOOLLEETTNNAA  ZZGGOODDBBAA--SSLLAADDOOLLEEDD  
Hodil sem  v nižjo gimnazijo v Kostanjevici. Osemletna osnovna šola 

v Sv. Križu, danes v Podbočju, ni imela v šolskem programu tujega 
jezika.  S takim spričevalom se nisi mogel vpisati v srednjo šolo. Mama 
pa je hotela, da bi šel v gimnazijo in tako dosegel višjo izobrazbo. Tako 
sem namesto v en kilometer oddaljeno šolo hodil v šolo, ki je bila štiri  
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kilometre oddaljena od domače vasi. Hodil sem v glavnem peš, kdaj pa 
sem vozil s kakim starim kolesom. Zlasti težko je bilo pozimi. Nisem 
imel zimskih oblačil, čevlji so premakali in še dežnika nismo  imeli.  
Izgovorov pri naši hiši nismo poznali. Streznile pa so me mamine 
besede: »Če ne boš šel v šolo, boš pa večno gazil mraševsko blato ali pa 
tem bom dala za pastirja«. V deževnem času je bilo v naši nižinski vasi 
blata res v izobilju, tako na dvorišču, kot na vaških poteh. Zato je bila 
želja vsakega vaščana, da se čimprej odseli v boljše kraje. 

Veliko je bilo dogodkov v 
mojem otroštvu in spomin na 
nekatere še do danes ni zble-
del. Spominjam se, da je ob 
dnevih, ko je sonce že dobivalo 
svojo moč, pripeljal pred šolo 
'sladoledar'. Tako smo ga 
imenovali. Pred šolo se je 
pripeljal z belim triciklom. 
Prišel je iz Cerkelj. Bil je to 
mlad mož, po rodu je bil iz 
Kosova, torej Albanec, ki so 
znani kot dobri slaščičarji. V 
Cerkljah se je njegova družina 
verjetno naselila zato, ker je 
bilo v kraju letališče in v 
kasarnah je bilo nastanjeno 
veliko vojakov. Ti pa so se tudi 
v času služenja vojaškega roka 
radi privoščili kakšen sladki 
priboljšek. 

foto Ivanšek 
Mož je nosil na glavi belo kapico, imel je črne brke in bil dokaj 

prijazen do otrok. Pot iz Cerkelj v Kostanjevico je bila dolga in 
makadamska cesta ni bila preveč prijazna za tricikel, ki ga je moral 
vsak dan poganjati.  Danes bi se kaj takšnega težko zamislili. Ljudje so 
morali za svoje preživetje marsikaj narediti, včasih  biti tudi 
pripravljeni na  velike žrtve. 
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V času, ko je zaslutil, da se pouk na šoli končuje, se je pripeljal pred 

šolsko dvorišče. K njemu so prihiteli šolarji, kričali so in se prerivali, da 
ubogi sladoledar ni več vedel, kaj naj dela. Istočasno je moral s žličko v 
posebne posodice iz testa nalagati sladoled in sprejemati denar. Danes 
se več ne spominjam, kako sem prišel do nekaj tistega drobiža, ki je 
zadostoval za kepico sladoleda. Mož mi je na mojo željo izročil sladoled, 

nekaj časa sem stegoval  
roko z denarjem. Ko ga 
nisem mogel takoj izročiti, 
sem se umaknil, ne da bi 
plačal. Sladoled je bil bo-
žansko dober. Kako lepo bi 
bilo, če bi si ga lahko 
privoščil vsak dan. Seveda 
se ga nisem mogel. Denarja 
pri hiši za še bolj potrebne 
stvari ni bilo. Spominjam 
se, da sem iz šole šel mimo 
pekarne. Kako mamljivo je 
dišalo iz nje po sveže peče-
nem kruhu. Zlasti okusne 
so bile žemljice. Kako sre-
čen bi bil, če bi si jo mogel 
privoščiti. Bili so to časi 
pomanjkanja in današnji 
otroci, ki imajo vsega 
dovolj, tega ne morejo 
razumeti. 

                                                                           Foto Ivanšek 
Tisti dan mi je bilo dano pojesti kepico sladoleda. Zadovoljen sem 

se napotil proti domu in zazdelo se mi je, kot da živim v Ameriki. Tisti 
dan pa nisem nosil na sebi samo torbo s knjigami in zvezki ter z vsemi 
drugimi pripomočki. S seboj sem nosil glas vesti, ta skrivnostni glas, ki 
mi je kar naprej govoril, kaj smem in kaj ne smem narediti. Včasih mi  
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je bil prav nadležen in mi ni dal pravega miru, ko sem storil kakšno 

hudobijo ali povzročil mami 
bolečino. Ta glas vesti se mi je 
kar naenkrat oglasil in prišel v 
moje srce kot strela z jasnega. 
Rekel mi je:  »Vzel in pojedel 
si sladoled, ki ga nisi pošteno 
plačal, kot bi ga moral. Na-
merno si se potuhnil in za-
pustil kraj dogajanja. Ubogi 
sladoledar se vsak dan muči s 
svojim triciklom, da osrečuje 
otroke s sladkarijami, ti pa si 
postal neke vrste tat.« Noč ni 
bila mirna, slabo sem spal in 
se premetaval po postelji. Glas 
vesti pa se je oglašal in oglašal 
kar naprej, 'tat si, tat si, Bog 
je videl ta tvoj greh. Ne bom ti 
dal miru, dokler ta svoj greh 
ne popraviš. 

 
                                                                     Foto Ivanšek 
Drug dan sem šel spet v šolo z odločitvijo, da bom stopil k 

sladoledarju in mu dal denar. Sladoledar misleč, da sem prišel po 
sladoled, mi je ponudil kepico sladoleda. Rekel se mu: »Ne, hvala, 
izročam vam denar, ki bi ga vam moral dati včeraj in ga nisem dal«. 
Mož me je presenečeno pogledal in mi rekel: »Fant, ker si tako pošten 
zadrži denar, za nagrado pa boš dobil še eno pošteno kepico sladoleda«. 
Vzel sem ga in glas vesti, ta moj zvesti spremljevalec, na vseh poteh 
mojega življenja mi je rekel: »Tako se dela fant. Bodi vedno pošten. 
Ljudje te bodo spoštovali in nagrajen boš za svoje delo morda že tukaj 
na zemlji, zagotovo pa v nebesih«. 

Naj bo ta moja zgodba namenjena vsem našim prvoobhajancem in 
birmancem, da se bodo vedno odločali za pošteno življenje in bi radi 
poslušali glas svoje vesti.  
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ZZAANNIIMMIIVVAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIIJJAA  

Vedno sem imel željo, da bi poznal župnike, ki so 
delovali v naši čateški župniji. Tako sem končno dobil 
sliko, na kateri je naš nekdanji čateški župnik Franc 
Zorko. Rojen je bil v Vel. Mraševem 30.01.1873. Po 
duhovniškem posvečenju je bil kaplan pri Sv. Petru v 
Ljubljani. Iz Ljubljane je leta 1911 prišel za župnika na 
Čatež, kjer je našel župnijo v velikem neredu zaradi pohujšljivega 
življenja duhovnika Alojzija Rudolfa, ki je živel na Čatežu še potem, ko 
mu je bilo odvzeto opravljanje duhovniške službe. Kljub mnogim 
neprijetnostim je osem let uspešno  pastiroval v župniji. Bil je to čas 
prve svetovne vojne, ko so mnogi naši fantje in možje umirali na 
različnih frontah. Leta 1917 je doživel strahoviti potres, ki je 
popolnoma uničil župnišče in zelo razdejal župnijsko cerkev. Farno 
cerkev je hotel obnoviti po načrtih arhitekta Vurnika tako, da bi imela 
dva zvonika. Ker nad tem načrtom ljudje in škofija niso bili navdušeni,  
se je razočaran umaknil in odšel l. 1919 za župnika v Kamno gorico. 
Znano je, da je imel za gospodinjo Apolonijo Špilek, doma iz Cerine, 
zelo pobožno ženo, ki se je po njegovi smrti vrnila v Cerino in živela s 
svojim bratom Antonom. Vaški otroci so se ob večerih radi zbirali pri 
njunih oknih, kjer sta glasno molila rožni venec. 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
Pred nami so  šolske počitnice in dopusti. V teh poletnih časih boste 

mnogi šli na morje ali v druge počitniške kraje. Prav je tako. Človek ni 
iz železa, zato potrebuje počitek. Prav pa je, da se v tem času ne pozabi 
na Boga, molitev in obisk nedeljske maše. V vsakem času potrebujemo 
božji blagoslov in varstvo. 

Tudi junijski in julijski Sopotnik sem združil v eno številko. To sem 
moral narediti tudi zaradi velikih tiskarskih stroškov. Posvetil sem ga 
dvema dogodkoma, ki sta v zadnjem času zaznamovali našo župnijo; to 
je prvo obhajilo in sv. birma. Vse vas vabim, da molite za birmance in 
prvoobhajance. Jutri bodo to možje in žene in od njih bo odvisna 
bodočnost našega naroda. 

********************************************************* 
V zadnjem času so bili krščeni: Teo Budič, drugi otrok Roka in 

Chiare iz Dvorc. V božjega otroka je bila prerojena tudi Zoja 
Žnidaršič, prav tako drugi otrok Mitja Žnidaršiča in  Maje Lorber iz 
Mrzlave vasi. Krščena pa je bila tudi Inja Lipej, drugi otrok Aleša in 
Matejke Komočar iz Dečnega sela. Srečnim staršem čestita tudi čateška 
župnija. 

Zakrament sv. zakona  sta prejela Aleš Rupar in Tjaša Tušar 
iz Mrzlave vasi. Čestitamo. 

********************************************************* 
V sredo, 29. junija godujeta prvaka apostolov Peter in Pavel. Sv. 

maša bo na Stankovem v nedeljo, 3. julija ob 11,00. 
********************************************************* 
Povišal se je dar za sv. maše. Odslej naprej je mašni dar 

23,00 evrov. Dar za maše se ni povišal že nekaj let. Vsem 
tistim, ki darujete za sv. maše in s tem podpirate tudi 
vzdrževanje duhovnikov se vam najlepše zahvaljujem. 
Zaradi svoje pozabljivosti sprejemam za maše samo v pisarni 
ali pa po nedeljski maši, ko imam s seboj knjigo, kjer 
zapisujem mašne namene. Če kdo meni, da njegova naročena 
maša ni bila opravljena, naj mi to sporoči in bova pogledala. 
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PPRRIIJJAATTEELLJJII  IIZZ  UUKKRRAAJJIINNEE  

DDrruužžiinnaa  iizz    UUkkrraajjiinnee  ss  šškkooffoomm  AAnnddrreejjeemm    SSaajjeettoomm  
Naše sestre so ponudile gostoljubje ukrajinski družini, ki je 

prebežala pred vojno, ki divja v Ukrajini. V Slovenijo so prišli pred 
nekaj dnevi. Živeli so v Mariopolu, v enemu izmed najbolj uničenih 
mest. Mož Pavel je invalid, zato so ga pustili prečkati mejo, oče od Nadje 
pa se  kot  vojak bori v ukrajinski vojski. V mestu Lvovu so se odločili, 
da pojdejo v Slovenijo, na Čatež pa so jih poslali iz Celja. S seboj so vzeli 
samo to, kar so lahko prinesli v potovalki, vse drugo jim je uničeno. V 
Ukrajini so zadnje čase doživljali težko Kalvarijo. Iz pogovora z njimi 
se da spoznati, da jih je vojna zaznamovala in jim pustila posledice. S 
seboj imajo sina, ki mu je ime Artemij. Zelo je živahen in seveda pogreša 
družbo svojih vrstnikov. Vsi so globoko verni kristjani in vera jim je v 
veliko tolažbo. Pri sestrah se vživljajo v novo sredino in jim tudi 
pomagajo. Žena Nadia je umetnica in za našo birmo je  na platno 
naslikala čudovitega goloba, ki sedaj krasi oltarni prt. 
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FFLLOORRJJAANNOOVVAA  NNEEDDEELLJJAA  22002222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOBBIISSKK  ŠŠKKOOFFAA  PPRREEDD  BBIIRRMMOO  22002222  



23

23 

LLEETTOOŠŠNNJJII  PPRRVVOOOOBBHHAAJJAANNCCII  SS  SSTTAARRŠŠII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO IVANŠEK 
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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: JUNIJ / JULIJ številka: 06 / 07
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LLEETTOOŠŠNNJJII  PPRRVVOOOOBBHHAAJJAANNCCII  ZZ  BBOOTTRRII  
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