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ŠMARNICE IN ČAŠČENJE BOŽJE
MATERE MARIJE
Marija ne sodi med najzgodnejše krščanske podobe. Za prve kristjane
je bilo pomembno najprej pokazati na Kristusa kot Odrešenika, kot
Zmagovalca nad smrtjo. Ko pa se skozi prva stoletja oblikuje krščanski
Credo, dobi tudi Marija svoje mesto. Efeški koncil leta 431 razglasi Marijo
za Bogorodico, za resnično porodnico, mater, in za resnično Božjo Mater.
Odtlej se začnejo množiti podobe Marije, ki pa so vedno povezane s
Kristusom, saj Marije ne moremo nikoli ločiti od Kristusove skrivnosti.
Bistvena teološka vsebina prvih marijanskih podob se je na vzhodu
ohranila na svetih ikonah, čaščenje Marijinih podob pa prav tako
poznamo na Zahodu.
Verniki so nato do Marije
začeli gojiti poseben odnos in
tako skozi stoletja niso nastale
zgolj upodobitve, temveč tudi
številne pobožnosti. Ena takih
je šmarnična pobožnost, brez
katere si Slovenci težko predstavljamo mesec maj. Gre za
vsakodnevno ljudsko pobožnost Mariji v čast. Slednjo
sicer poznajo tudi drugod po
svetu, pri nas pa je leta 1855
dobila izvirno ime po cvetlici,
ki ta mesec cvete po naših
gozdovih in vrtovih. Že leta
1842 je Davorin Trstenjak
objavil prevod francoske knjige Mesec Marije. Leta 1851 so pobožnost
začeli ljubljanski bogoslovci, v naslednjih nekaj letih so jo poznali tudi
drugod in zdaj ni cerkve ne vasi, kjer se ne bi zbirali k branju »šmarnic«,
molitvi lavretanskih litanij in petju Marijinih pesmi, med njimi tudi nekaj
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posebnih šmarničnih. Vsebina šmarničnega branja ni bila vedno izključno
marijanska; verniki so ob branju in poslušanju spoznavali tudi različne
svetnike in svetniške osebnosti, pa tudi nekatere verske resnice.
Ob vsem tem je najpomembneje, da nas lahko še danes druži Marija,
ki tudi preko šmarničnega druženja ustvarja vez med nami, njo in njenim
Sinom.

ŽUPNIJA IN DUHOVNI POKLIC

Sveti Janez Krizostom nam odkrije lepoto župnijske skupnosti, ko
pravi, da je župnija zedinjenje duhov, soglasje duš, vez ljubezni in molitev
duhovnikov. Katekizem Katoliške cerkve pa nam pove, da je župnija
evharistična skupnost in srce liturgičnega življenja krščanskih družin, kraj
molitve, sodelovanja pri svetem bogoslužju in medsebojne pomoči. Hudo je,
če se vse skupaj zaključi za štirimi zidovi cerkve ali domačega doma. Po
Jezusovem zgledu smo poklicani k nenehnemu potovanju k drugim.

Foto Ivanšek

Prva Cerkev je glede tega zelo dejavna. Marsikomu je edina skrb
njegovega krščanstva, da naroči sveto mašo, da bo na tisti in tisti datum, da
kolikor toliko obiskuje sveto mašo in moli. Biti kristjan pomeni, da mi ni
vseeno, kaj se dogaja z mojimi župljani. Preveč smo ujeti v ritem svojih
težav, predani temu svetu. Premalo iščemo. Seveda ne gre samo za vidne
poti. Potuje naj vsaj naša molitev. Le–ta je pravzaprav temelj vsakega
našega iskanja. Ob tem bomo po Božji milosti našli ljudi, ki se bodo
velikodušno odločili in izbrali duhovni poklic.
Župnija je tudi kraj, kjer Gospod kliče v duhovniško in redovniško
življenje, v svobodno izbrano neporočenost in v devištvo iz ljubezni
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do Božjega kraljestva. Vsem, ki menijo, da imajo tak poklic, je sveti Janez
Pavel II. dejal: »Vztrajno molite, da boste prišli do potrebne jasnosti. Potem
pa izrecite veseli Da.« Bog prav gotovo kliče tudi mlade iz naše župnije. Mi
jim pomagajmo in vztrajno molimo, da bodo prišli do prave jasnosti.
Naj se nas torej dotaknejo besede svetega papež Janeza Pavel II., ki je
dejal: »Župnija je krščanska skupnost, pred katero je svetal zgled Dobrega
pastirja in ki se zbira okrog svojega župnika in duhovnikovih sodelavcev.
Zato vam pravim: Ljubite svoje duhovnike! Cenite jih, poslušajte jih, hodite
za njimi. Vsak dan molite zanje. Ne pustite jih samih, ne k oltarju ne v
vsakdanjem življenju. Nikoli ne nehajte moliti za duhovne poklice in za
zvestobo tistih, ki so se že posvetili Gospodu in dušam.«

KAJ JE RESNIČNA LJUBEZEN, KI JO OD
NAS ŽELI JEZUS?

Foto Ivanšek

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli
ljubezen.« (Jn 13,35)
Kristjani so si izmišljali in si izmišljamo marsikaj, da bi iznašli kašno
drugo osebno izkaznico.
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So taki, ki hodijo k maši, taki, ki hodijo okoli z rožnim vencem v rokah,
pa taki, ki se za nekaj časa umaknejo v kakšen samostan ali živijo kot
puščavniki in taki, ki organizirajo slovesne procesije, slavljenja …
Vendar osebna izkaznica kristjanov ostaja vedno le: medsebojna
ljubezen. V njej je bistvo.
Duhovniki v talarjih, redovnice v svojih oblačilih, pa križi okoli vratu,
križ na suknjiču, zlati križi na prsih, črna oblačila z rdečo ali vijolično
obrobo, prstani …
Vendar pa mora resnični razpoznavni znak kristjanov ostati vedno le
medsebojna ljubezen.
Kaj pa maše, zakramenti, molitve, rožni venci …?
Ti so vir, iz katerega je treba črpati to ljubezen, ki ni ljubezen po meri
človeka, temveč Kristusova ljubezen do nas: popolna ljubezen vse do
žrtvovanja samega sebe.
Kaj pa je potem z oblačili, pokrivali, prstani, križi na verižicah …?
Ta v sebi res ne nosijo nobenega bistva. Slednje, nikoli ne pozabi, se
skriva v dejavni medsebojni ljubezni!

LETOŠNJA VELIKA NOČ - COVID

S kako velikim veseljem pričakujemo vsako leto
pomlad. Kdo izmed nas se ne razveseli prvih
zvončkov, trobentic in drugih pomladanski cvetlic.
Občudujemo spomladansko prebujanje, ki se pokaže
na naših drevesih. Zaustavljamo se ob cvetoči
marelici, jablani… Okušamo mamljivi vonj, ki se
razširja po deželi. Prebujajo se ptice in nam
postrežejo čudovite melodije. Razveseli nas glas
kukavice in pozdravimo prihod prvih lastovk.
Narava, ta velik božji dar, nas napolnjuje z novim
upanjem.
Na spomlad pa pričakujemo še nekaj, kar nas
napolnjuje še s posebnim pričakovanjem. To pa je
velika noč, naš največji krščanski praznik. Jezusova
smrt na križu in njegova velikonočna zmaga
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nad smrtjo nas ožarja z novim upanjem. Kristusovo vstajenje ni samo
upanje za prihodnost. Že naša sedanjost je ožarjena z velikonočno svetlobo.
Svet in stvari, ki nas obdajajo, naše delo in napori, naše ljubezni in
prijateljstva, naše bolečine in smrt, vse je spremenjeno v luči Jezusovega
vstajenja.
Z Gospodovim vstajenjem se nam odpirajo vrata brezkončne
prihodnosti. Za našo dušo in naše telo. Za celega človeka. Za našo dušo bo
nekoč konec ugank in nejasnosti, ko bomo prišli h gledanju iz obličja v
obličje. Naše borno telo pa bo Gospod preobrazil. Poveličano bo in bo
podobno njegovemu poveličanemu telesu.
Dano mi je, da kot duhovnik že
vrsto let podoživljam veliko noč, ki mi
vsako leto prinese v mojo dušo
neizmerno veselje, mir in srečo. V moči
tega praznika živim skozi vse leto.
Moja letošnja velika noč že v tretje
ni bila takšna, kot bi si jo želel. Prejšnji
dve leti je bila zaznamovana s covidom
in zaprtimi cerkvami. Sam sem sicer
opravil vsa velikonočna bogoslužja,
toda to ni to. Duhovnik lahko v polnosti
preživlja te praznike v občestvu s
svojimi farani. Hudo pa je, ko se
zalomi. In meni se je zalomilo tudi to
leto.
V četrtek pred cvetno nedeljo sem
že začutil pekoče grlo. Čudno se mi je zdelo, ker nikoli ne pijem nič hladnega.
V petek sem pričel pokašljevati in menil sem, da gre za prehlad. Čutil sem
se še toliko močnega, da sem šel spovedovati v Leskovec in v Brežice. Zvečer
sem naredil test in bil je negativen. To me je malo potolažilo. Noč je bila vse
bolj težavna. Suh kašelj je postajal vse bolj pogost in pričela me je oblivati
vročina. Zjutraj sem opravil še enkrat test in bil je pozitiven. V meni se je
pričelo vse podirati.
Na cvetno soboto imamo v župniji celodnevno češčenje, povezano s tremi
mašami. Na pomoč je priskočil kapucinski redovnik p. Jurij in seveda
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velikodolinski župnik g. Zdešar, popoldan pa sta se jim pridružila še gospod
dekan Tone Trpin in križevski župnik France Novak. Sam sem vse
dogajanje spremljal iz sobe. Biti sem moral v izolaciji. Za hrano so poskrbele
naše sestre. Rečeno mi je bilo, da so mnogi farani opravili spoved in tako
izkoristili to enkratno priložnost. Tega sem bil zelo vesel.
Za cvetno nedeljo pravijo, da je mala velika noč. Popestrena je z
blagoslovom oljčnih vejic
in butaric. Vsako leto sem
se je razveselil, ker je
povezana z branjem poročila o Jezusovemu trpljenju. Prizadene me to branje,
ker me povezuje z najbolj
usodnimi dogodki iz Jezusovega življenja. To branje
me toliko gane, da mi priteče iz oči tudi kakšna
solza. Človeško srce ni kamen, da bi ga ne prizadela Jezusova ljubezen. Tudi tokrat je priskočil na
pomoč pri spovedovanju veliko dolinski župnik Janez. Pred mašo in po maši
pa je spovedoval še br. Jurij. V dveh dneh je bilo na njegova ramena
naloženo veliko breme.

KDO ME BO NADOMESTIL?

Cvetna nedelja je bila za nami, meni se je bolezensko stanje iz dneva v
dan poslabševalo. Začele so se nove skrbi. Zavedal sem se, da za praznike
še ne bom zdrav. Kje naj dobim namestnika? Kar nekaj duhovnikov v
škofiji je tudi zbolelo in rezervnih duhovnikov ni bilo več na razpolago. Ali
bo letošnja velika noč potekala brez svetih maš? Ta skrb me je še bolj mučila
kot sama bolezen. Pisal sem kapucinskemu provincialu v Ljubljano in od
njega sem prejel pozitiven odgovor. Tako je posijal sončni žarek v temo
mojega srca. Br. Primož, kapucinski provincial bo opravil obrede svetega
tridnevja in ostal bo med nami še za veliko noč.
V zavesti, da je tako vse urejeno, sem veliko lažje prenašal svojo bolezen.
Začel sem piti sirup Panatus, ki mi je umiril kašelj, tablete angal pa so mi
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pomagale, da so tudi bolečine v grlu pojenjale. V roke sem vzel stari
molitvenik od stare mame: VEČNA MOLITEV PRED JEZUSOM V
ZAKRAMENTU LJUBEZNI. Prebiral sem ure molitve, ki so me povezale
z Jezusovim trpljenjem in trpljenjem Božje matere Marije. Bral sem tudi
zapiske Ane Katarine Emmerich, ki jih je imela o svojih videnjih trpljenja
našega Gospoda Jezusa Kristusa. Bog je tej mistikinji dal dar, da je lahko
v duhu spremljala celotno Jezusovo življenje. Ogledal sem si tudi nekaj
filmov, ki prikazujejo Jezusovo trpljenje. Tudi to je milost, da sem lahko te
dneve preživljal v duhovni poglobljenosti. Druga leta so bila sama akcija in
trenutki za molitev so se težko našli. Tudi obredi vel. četrtka, petka in sobote
so v cerkvi lepo potekali, ker so pri njih sodelovali naši liturgični sodelavci,
vešči branja in nastopanja.
Foto Ivanšek

Tudi letošnji blagoslov jedil na
veliko soboto je bil nekaj posebnega.
Duhovnika za blagoslov ni bilo mogoče
dobiti, zato sva se s. Jašo dogovorila, da
bo blagoslov opravila s. Bakhita z vodo,
ki sem jo blagoslovil pred samimi
blagoslovi. Slišal sem, da so ljudje ta
blagoslov sprejeli z razumevanjem. Avto
je vozil moj bratranec Branko, ki pozna
to pot, pri blagoslovih pa je pomagal še
ministrant Lovro Kožar, ki je vedno
pripravljen priskočiti na pomoč.
Naši prazniki so tudi vsako leto
povezani s petjem našega cerkvenega zbora. Kot župnik zelo cenim njihov
trud in njihovo pripravljenost. Ob veliki noči pevski zbor poje pri obeh
mašah, da tako povzdigne celotno slovesnost. Vsako leto jim tudi pripravimo
velikonočni zajtrk. Težko je najti osebo, ki bi ob obilici svojega dela, lahko
prevzela še to skrb, a vedno se najdejo dobri ljudje, ki so pripravljeni tudi
to narediti. Že nekaj let pripravi ta zajtrk gospa Milena Slemenšek, ki je s
svojo družino več let preživela v starem župnišču in bila natakarica na
Motelu. V tem času ji je umrl mož Miran, s katerim sta bila tesno povezana.
Tudi letos je pripravila zajtrk, tako kot ga samo ona zna. Vse je bilo lepo
aranžirano in narejeno z ljubeznijo.
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OBHAJAL SEM PASHO

Kako sem pa te zadnje dni sam preživljal? Minilo je že sedem dni in
nemalo sem bil razočaran, ker je bil test še zmeraj pozitiven. Rečeno pa mi
je bilo, da nisem več kužen. Naša neokatehumenska skupnost, vsako leto
obhaja na zelo slovesen način pasho ali velikonočno vigilijo. To z drugo
besedo pomeni, da noč pred veliko nedeljo njeni člani prebedijo ob
poslušanju božje besede, petjem in seveda s sv. mašo. Tako so delali tudi prvi
kristjani. To je vrhunec velikonočnega praznovanja, ki ga vsak
neokatehumen z veseljem pričakuje skozi vse leto.

Letošnja pasha-Čatež ob Savi
Za tako praznovanje je potreben duhovnik. Seveda so pomislili na
mene. Sam sem bil tisti večer tako napet, ker nisem vedel, kaj naj naredim.
Zvečer me je oblila vročina in zazdelo se mi je, kot da gorim. Mislil sem, da
se mi je povrnila vročina. S strahom sem zmeril temperaturo in začuda; bila
je normalna. Zavpil sem od veselja in se Jezusu zahvalil. Odločil sem se, da
bom vodil pasho. Začel sem se ohlajati in počutil sem se normalno. Z lahkoto
sem s svojo skupnostjo prebedel v molitvi celo noč. Bog je velik in bil je
usmiljen s svojim hlapcem. Po nekaj dnevih odsotnosti sem bil spet v
skupnosti, ki je celonočno bogoslužje čudovito izpeljala.
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Kako neizmerno sem bil srečen, ko sem se na veliko nedeljo pri maši ob
10. že pridružil somaševanju. Po dolgih dneh je bilo to moje prvo srečanje s
farani, ki sem jih tako pogrešal. Tako sem bil deležen vsaj malo
velikonočnega veselja, ki ga lahko človek v polnosti doživi samo v skupnosti.
Opoldan sem se tudi pridružil prazničnemu kosilu pri naših sestrah, ki ga je
tudi takrat pripravila gospa Jožica Stezinar.
Na velikonočni ponedeljek sem se zjutraj testiral. Test je bil negativen.
Končno sem se počutil zdravega in sem že lahko maševal. Ob 11. smo imeli
tudi mašo na Stankovem, kamor gremo vsako leto v naš Emavs. Presenetila
me je polna cerkev in seveda lepo sončno vreme. Po maši sem se na kosilu
pridružil pri Martinovih, prijateljem Janeza Jamnika, znanega podjetnika,
ki je umrl iznenada za posledicami kapi in smo zanj imeli sv. mašo. Maše
na Stankovem so se udeležili prijatelji pok. Janeza in tudi tisti trgači, ki se
vsako leto udeležijo trgatve pri Martinovih.

HVALA VSEM SODELAVCEM

Velikonočni prazniki so za nami in čutim se dolžnega, da se zahvalim
vsem tistim, ki ste v teh dneh priskočili na pomoč. Začel bi kar s ženami iz
Prilip, ki ste za te praznike počistile in okrasile cerkev. To sta bili Horvat
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Sonja in Božena Pangerčič. Lepa in okrašena cerkev zelo pripomore k temu,
da se vse odvija praznično.
Prav tako se lepo zahvaljujem vsem tistim sodelavcem, ki ste sodelovali
pri bogoslužjih z branjem božje besede. Sveto tridnevje spada med vrhunce
velikonočnega praznovanja. Lepo oznanjena božja beseda se lahko samo
tako vtisne globoko v naše duše. Tudi velikonočna procesija potrebuje večje
število sodelavcev in vsem tistim, ki ste radi priskočili na pomoč, iskreni Bog
povrni. Tukaj gre posebna zahvala Kristini Zorko, ki je prevzela celotno
organizacijo. Pri tem seveda ne smem pozabiti naših ministrantov in
raznašalcev velikonočnega ognja po vaseh.
Velikonočnega praznika ni brez sodelovanja cerkvenih pevcev. Postne
pesmi nas povežejo z Jezusovo dramo, z njegovim zveličavnim trpljenjem.
Velikonočnemu veselju pa nas pridružijo lepe velikonočne pesmi, ki
odsevajo naše neizmerno veselje
nad Jezusovim vstajenjem. Vsem
pevkam in pevcem gre moja
zahvala, posebna zahvala pa
seveda velja našima organistoma
Ignacu in Juretu. Hvala Bogu, da
ju imamo.
Zelo sem hvaležen Mileni
Slemenšek, ki je tudi za letošnjo
veliko noč pripravila velikonočni
zajtrk za naše pevke in pevce. V to
delo je vložila veliko svojega truda
in dela. V dneh, ko ima vsaka
gospodinja veliko dela že v
domači hiši se težko najde še čas
za dodatno delo. Ta problem mi
pomaga rešiti prav Milena.
Milena je to storila z
ljubeznijo in tudi v
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spomin na leta, ki jih je preživela v našem kraju s svojim možem Miranom
in hčerkama Darjo in Matejo.
Motor naših praznikov so pa seveda naše sestre, ki poskrbijo za čiste
prte na oltarjih, za molitev in seveda za skrb, ki so jo imele za kapucinske
redovnike. Vsako leto jim postrežejo s hrano in prenočiščem. S. Bakhita je
pa letos po vaseh blagoslovila velikonočna jedila. Hvaležno se moramo
spomniti na Jožico Stezinarjevo, ki nam vsako leto za praznike poskrbi za
kosilo.
Veliko hvaležnost pa dolgujem br. Juriju Slamniku, ki je pri nas
maševal in spovedoval na cvetno soboto in cvetno nedeljo. Posebno zahvala
pa gre kapucinskemu provincialu br. Primožu Kovaču, ki me je nadomeščal
za sveto tridnevje in za veliko noč.
Bog povrni vsem tistim, ki ste priložili svoj dar pri blagoslovu
velikonočnih jedil in seveda za denarne prispevke, ki ste ji darovali pri
velikonočnem ofru. Denar bom namenil za kurilno olje v cerkvi in
župnijskem domu.

JURJEVSKA NEDELJA

Foto Ivanšek

Našo župnijo že dolga stoletja varuje mučenec sv. Jurij. Zgodovina
pove, da je živel v Sveta deželi, kjer je bil rojen in umrl naš odrešenik Jezus
Kristus. Češčenje sv. Jurija so v naše kraje prinesli križarji, ki so osvobajali
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svete kraje. Sv. Jurij je v Sveti deželi, poleg sv. Katarine, še danes najbolj
češčeni svetnik. Ko so muslimanski Seldžuki na prelomnici tisočletja zavzeli
Sveto deželo in mesta Jeruzalem, Betlehem in Nazaret, je niso več mogli
obiskovati romarji. Zato nso se začele križarske vojne in vojaki križarji so
tudi v Evropi razširili češčenje tega svetnika. Prav v tistem času je nastajala
tudi naša čateška župnija in razumljivo je, da so za svojega zavetnika izbrali
sv. Jurija. Legenda pravi, da je sv. Jurij premagal zmaja. Zmaj pa je simbol
hudega duha. V našem kraju so takrat ljudje še verovali v čateža,
hudobnega duha. Zato se je našim prednikom zdelo primerno, da prvo
cerkev, ki je bila prvotno verjetno lesena, posvetijo sv. Juriju. Naloga sv.
Jurija torej je, da se bori proti silami teme, ki se tako rade naselijo v naša
človeška srca.
God sv. Jurija nas vsako leto poveže z varuhom naše župnije. Njegove
vloge so se naši predniki zelo zavedali. Zato se je okoli tega praznika
ustvarilo mnogo običajev. Eden, ki je še preostal do današnjega dne, je
oznanilo praznika s pesmijo po vaseh. V preteklosti so jo peli vaški pevci v
vsaki vasi. Bili so znanilci pomladi, ki v tem času prihaja v deželo in
povezana je bila s prošnjo, da bi Bog obvaroval deželo pozebe, ki je bila v
naših krajih pogost pojav. Ljudje so pevce obdarili z jajci in drugimi
mesnimi dobrinami.

Šoškova družina iz Dobenega
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Nekdaj je bilo na god sv. Jurija v župniji tudi celodnevno češčenje. S
tem je praznovanje sv. Jurija dobilo še novo vsebino. Farani so na ta dan
prihajali v cerkev počastit Jezusa v Sv. Rešnjem telesu. Častilcev je bilo
vedno manj in spremenjene pastoralne potrebe so pripomogle, da smo dan
celodnevnega češčenja prestavili na cvetno soboto. Dan celodnevnega
češčenja smo porabili tudi za pripravo na velikonočni praznik. Mnogi ljudje
lahko ta dan tudi opravijo sv. spoved.
Češčenja sv. Jurija je z leti vedno bolj pešalo. Zato smo temu
praznovanju dali novo vsebino. Povezali smo ga z obhajanjem važnejših
obletnic porok. To je v časih, ko ni družina več tisto, kar bi morala biti, ko
je toliko ločitev, ko mnogi živijo v izven zakonskih skupnostih, ko se mnogi
mladi ljudje več ne poročajo, so lahko prav ti zakonci, ki živijo skupaj že
vrsto let, živ zgled mladim in tistim, ki imajo zakonsko krizo, da je mogoče
vztrajati v zakonu vse življenje. Zato so naše oči še posebej usmerjene v
zakonske pare, ki imajo za seboj že 50 ali 60 let skupnega življenja.

Barbara Les, Kristina Zorko in Mateja Kus
Po dveh letih premora, smo lahko ta naš farni praznik spet lepo
preživeli. Dali smo mu nov poudarek, da je to praznik, ki ga mora župnija
preživeti kot skupnost, ki je povezana z druženjem. Tako so se lahko naši
zakonski slavljenci po maši zadržali skupaj z drugimi farani pri ocvrtih
jajcih in mesnih dobrotah, ki so jih dobili v dar naši pevci, ko so po vaseh
oznanjali sv. Jurija.
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Jurjevska nedelja je najprej potekala v cerkvi, ki se je po dolgem času
spet napolnila. Na naše povabilo se je odzvalo 17 parov, kar je lepo število
za našo majhno župnijo. To me zelo veseli, ko vidim, da so družinske
vrednote še vedno zelo cenjene. Na začetku se je s kora oglasila jurjevska
pesem. Kristina Zorko je z izbranimi besedami nagovorila slavljence in
celotno oltarno občestvo. Vsak zakonski par pa je pred duhovnikom obnovil
svoje poročne zaobljube, ljudje pa so ga nagradili s ploskanjem. Na koncu
maše so pevci še pred oltarjem zapeli slavljencem pesem, ki jim je
spregovorila o ljubezni.
Med mašo nam je sicer malo zagodla ploha, dež pa je ob koncu maše že
ponehal in posijalo je celo sonce. Spet se je oglasila pesem in harmonika,
ljudjem se je postreglo z ocvrtimi jajci in mesnimi dobrotami. Tak način
praznovanja jurjevske nedelje pozdravljam, ker se tako farani še bolj
povežejo med seboj.

Jože in Marija Budič ter Drago in Justi Budič
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Foto Ivanšek
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Vsako leto posebno pozornost pritegnejo tisti slavljenci, ki obhajajo
zlato, biserno ali diamantno poroko. Letos smo tako imeli smaragdno in
diamantno poroko. Diamantno poroko, 60 let, sta obhajala Marija in Jože
Budič iz Podgračenega. Oba sta znana kot delavna človeka, zavezana zemlji
in družinskemu življenju. Mož Pepi se poleg kmetije bavi tudi s
čebelarstvom, dejaven pa je tudi pri vsakem drugem kmetijskem opravilu,
žena Marija pa kot gospodinja pomaga po svojih močeh pri gospodinjstvu.
Smaragdno poroko, 55 let, sta obhajala Drago in Justi Budič iz Dvorc. Tudi
ona dva sta znana kot pridna človeka. Mož Drago je bil več let
avtoprevoznik, žena Justi pa je svoj čas delala v čateški vrtnariji. Oba sta
redna obiskovalca nedeljske svete maše. Lepo sta vzgojila svoje otroke.
Vsem skupaj želimo obilo božjega blagoslova in potrebnega zdravja.
Župnija se jim zahvaljuje za lepo pričevanje družinskega življenja.

POROČNI PRSTAN

Foto Ivanšek

Neke noči se je kralj sprehajal po vrtu svoje palače. V siju lune se je
ustavil ob ribniku. Začel je metati kamenčke vanj in opazovati kroge,
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ki jih je ustvarjal. »Podobna kot ti krogi na vodi je moja ljubezen do
kraljice,« je premišljeval, »saj nima ne začetka ne konca.«
Naslednji dan je poklical zlatarja in mu naročil, naj naredi zlat
krog, ki se bo prilegal kraljičinemu prstu. Ko je kralj izročal kraljici ta
zlati prstan, ji je dejal: »Ta okrogli prstan, ki nima ne začetka ne konca,
je zagotovilo moje ljubezni do tebe – nima ne začetka ne konca in je
večna.«
In skozi stoletja je izročanje poročnega prstana znamenje in
potrditev obljube, ki si jo data zakonca: obljuba zvestobe in ljubezni, ki
se ne neha, ampak postane z zakonom večna.

ZAHVALA OB VELIKEM TEDNU:

Bog povrni br. Primožu Kovaču kapucinskemu provincialu, br.
Juriju Slamniku, sestram,
bralcem, ministrantom, pevcem,
raznašalcem ognja: Sandi Hribar, Kaja Pangerčič, Naja Češnovar,
Jaka Šoško, Enej Mlakar, Tomše Andrej in Janja Ajster, Amadeja
Kovačič. Za sodelovanje pri procesiji: Igorju Budiču, Pavlovič Petru,
Robiju Račiču, Zorko Alešu, Tomše Martinu ml., Šoško Saši, Kovačič
Martinu, Kreačič Milanu, Tomše Mateji in Francu Tomšetu.

ZAHVALA OB JURJEVSKI NEDELJI:
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Hvala vsem, ki ste darovali kruh, pecivo in pa tistim, ki ste darovali
svoj čas, svoje roke: Les Barbari, Frenku Les, Žigi Junkarju Kristanu,
Katarini Slakonja, Zorko Alešu in Alenu, Hotko Francu in Tatjani,
Hotko Katji, Tomiju Krajncu, Račič Robiju, Tomše Tinetu in Sonji,
Hribar Milanu, Martini in Sandiju, Mateji Kus, Tomše Mateji, Kreačič
Tatjani in Milanu, Tomše Martinu ml. ter Martinovim za breze in vino,
Bratanič Sandiju ter TD Čatež ob Savi za sobotno čiščenje in pripravo
prostora.

ŠE BESEDA ZAHVALE

Obletnica je tudi priložnost, da zakoncu poveste, kaj na njem najbolj
cenite in za kaj ste mu še posebej hvaležni. Ne bojte se pohvaliti ženo
oziroma moža ali dajati komplimentov. Praznovanje obletnice poroke
je pravi čas, da to storite. Besede hvaležnosti, izražene z ljubeznijo in
nežnostjo, spodbujajo razvoj in motivirajo k aktivnosti. Hvala vsem, ki
čutite v sebi, da to kar narediš za druge, delaš za Boga in s tem svoje
življenje bogatiš.
Hvala, ker čutite s svojo župnijo in dajete na razpolago svoj čas,
svoje roke, besede, dejanja, molitve, ker skupaj tvorimo vezi, ki nas
družijo v veliko Božjo družino. Gospod Jože Razinger mi je rekel v
pogovoru » kako se bomo gledali v nebesih, če se že tukaj ne moremo«.
Zamislimo se nad temi besedami in namesto da smo negativni in vse
vidimo narobe, raje objemimo svet okrog sebe, govorimo pozitivno,
podajmo roko tistim, ki nam gredo na živce, saj verjetno tudi mi gremo
komu na živce. Kar seješ, to žanješ. Če seješ negativno, to tudi dobiš.
Zaupaj Gospodu, On je premagal svet, mi pa se potrudimo, da
premagamo sebe in svoj ego. Hvala vsem, ker ste to kar ste. Bog nas ima
vse rad.
Kristina Zorko

OBUDILA SE JE LEPA NAVADA

Pred vasico, kjer sem preživel svoje otroštvo, stoji mala cerkvica.
Posvečena je Lurški Mariji. Cerkvico so pred več kot sto leti sezidali
vaščani s pomočjo številnih dobrotnikov. Na to svojo cerkvico so vaščani
čustveno navezani. Čutijo, da jih Marija, kot dobra nebeška mati varuje
na vseh poteh njihovega življenja. Tako kot je mati srce družine, tako
je tudi ta cerkvica srce vasi.
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V cerkvi je na oltarju čudovit kip lurške Marije. Njen mili obraz
pritegne vsakega obiskovalca. Marijin obraz je neverjetno lep. Srečanje
z njo človeka pomiri in obogati. Čez leto je v cerkvi večkrat sv. maša.
Vsako prvo nedeljo v maju, pa je žegnanje v spomin na njeno blagoslovitev.
Takrat se vaščani potrudijo, da jo praznično okrasijo.
Sam imam nanjo najlepše spomine,
ko je bila v njej v mesecu maju šmarnična
pobožnost. Takrat smo se v njej zbrali vsi
vaški otroci. K njej smo prihiteli bosi,
kajti zemlja je bila že blagoslovljena.
Najprej smo se igrali na mehki travi,
potem pa so prišle stare tete, ki so odprle
vrata in vsem nam je bilo dovoljeno
vstopiti v cerkev. Tete so zapele nekaj
Marijinih pesmi, zmolile rožni venec in
na koncu še Litanije Matere Božje.
Šmarničnega branja takrat še nismo
imeli. Danes vem, da so v tej majniški
pobožnosti korenine moje vere. Preprosta
majniška pobožnost me je povezala z
božjimi resničnostmi, ki so se vžgale v
moje srce.
Neizmerno sem bil vesel, ko sem
slišal, da se je ta pobožnost spet obnovila.
Na pobudo nekaterih mladih staršev, se
spet zberejo ob majniških večerih pri
cerkvi ljudje, največ je seveda otrok. Bere se šmarnično branje, zmolijo se
Litanije Matere Božje in tako na bogat način zaključijo dan.
Vse to kar ljudi povezuje, zlasti pa otroke, je nekaj zelo pozitivnega.
Tako se krepi vaška solidarnost, ki je predpogoj za medsebojno povezovanje
in pomoč, otrokom pa se približa svet verskih vrednost, ki lahko usodno
vplivajo na njihovo nadaljnje življenje.
Kako lepo bi bilo, da bi se nekaj takšnega obudilo tudi po vaseh naše
čateške župnije. Tukaj ni pomembno koliko ljudi se zbere. Jezus pravi, da
tam kjer sta dva ali trije zbrani v njegovem imenu, je on med njimi.
19

20

HITRO SO MINILA TA LETA

Foto Ivanšek

Jurjevanje v čateški fari je lep običaj, ki med drugim počasti in
izpostavi pomen zakonskega življenja in medsebojne pripadnosti dveh
zakoncev. Občudujeva pare, ki si znajo po dolgih letih skupnega
življenja še vedno (tudi javno) izkazati medsebojno spoštovanje in
naklonjenost. Še bolj mogoče pa sva vesela mladih parov, ki spoštujejo
to tradicijo. To je pomembno, da se namen in smisel tega praznovanja
ohranja tudi v prihodnje.
Hvaležna sva za 30 let skupnega življenja. Hitro so minila ta leta. V
teh letih sva se naučila biti drug drugemu opora, besede »v dobrem in
slabem«, ki jih izrečeš ob poroki so postale realnost v življenju. Dlje kot
traja skupno življenje, bolj se poznava, bolj sva potrpežljiva drug z
drugim. Vsak od najinih treh otrok je v družino prinesel nekaj novega,
soočen si z večjo odgovornostjo do družine in različnimi osebnostnimi
značaji, ki se morajo prilagoditi drug drugemu. Kot starša poskušava
biti zgled, biti iskrena do najinih otrok, to spodbujava tudi pri njih. Pri
tem nama je vera močna opora. Vesela sva, da tako čuti cela družina.
Verjameva, da se je vsem težavam navkljub, življenja potrebno
veseliti.
Suzana in Toni Petric
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SPOROČILA IN OZNANILA
ZAHVALA

Za oljčne vejice je bilo zbranih 235 evrov in denar je bil poslan župniji
Šmarje pri Kopru, pri prvi nabirki za Ukrajino ste zbrali 584 evrov in denar
je bil poslan na Slovensko karitas. Na veliki četrtek je bilo pri maši zbranih
223 evrov za Ukrajino in na veliki petek 94 evrov za kristjane v Sveti deželi.
Denar je bil že poslan na škofijo Novo mesto, ki ga bo poslala na urad, ki
skrbi za kristjane v Sveti Deželi. Bog vam povrni za vašo velikodušnost in
čuteče srce.
************************************************************
Pri sv. krstu sta bila v velikonočnem
času prerojena Jakob Božič, tretji otrok
Mateja in Sabine Božič iz Rajca ter Nejli
Kristan Les, prvi otrok Žiga Junkarja
Kristana in Lotti Veronike Les. Čestitamo!
V večnost je odšel Golub Ivankovič
iz Brežic in bil pokopan na čateškem
pokopališču. Naj počiva v miru.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

Šmarnična pobožnost bo na Čatežu
vsak dan ob 19,00 uri, ob sobotah ob 18,00
uri. Na Sv. Vidu so šmarnice vsako nedeljo
ob 16,00 uri, na Vel. Malencah ob 19,00 v
cerkvi sv. Martina. Lepo vabljeni!
Sv. maša bo 28. maja tudi na Dvorcah ob znamenju sv. Miklavža ob
14,00. Maša bo za žive in mrtve Dvorčane.
Prav tako bo sv. maša 28. maja na Žejnem ob 18,00 uri. Maša je
namenjena prav tako živim in mrtvim iz vasi Žejno.
Praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA bo v četrtek 26.
maja. Sv. maši bosta ob 9,00 dopoldan in zvečer ob 19,00.
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S PESMIJO NA POT

Foto Ivanšek

Naš cerkveni zbor vsako nedeljo in praznike poje pri sv. maši. S tem
svojim petjem pripomore, da so naša bogoslužja lepa. Lepo zapeta
pesem pa potrebuje veliko vaj. Tako se naš cerkveni zbor vsak teden
zbira k pevskim vajam. Kot župnik cenim ta njihov trud in sem ga vesel.
S svojim petjem pa popestrijo tudi ostala naša praznovanja. Vesel sem,
da se vsako leto po naših vaseh oglasi jurjevska pesem in se tako ohranja
lep običaj. Ustvarjalnost je bila za naše ljudi nekaj značilnega; pri naših
prednikih je bila v službi odkrivanja lepega in plemenitega. Koliko
kulturnega bogastva je rodila ta ustvarjalnost. Bila je v nasprotju s
poganskimi običaji, ki so bili povezani s preobilno pijačo in jedačo, z
razuzdanostjo in poneumljenem človeka. Tako se je na jurjevsko
nedeljo pri maši oglasila jurjevska pesem, moški pevski zbor je pa tudi
na koncu maše zapel našim slavljencem lepo pesem.
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ZAKONSKI JUBILANTI

Foto Ivanšek

Že vrsto let v naši župniji obhajamo praznovanje važnejših obletnic
porok. V času, ko je družina vedno bolj razvrednotena, ko je toliko
ločitev, ko se mnogi mladi ljudje ne želijo več poročati, je toliko bolj
potrebno naglašati, kako je lahko samo urejena družina poroštvo lepše
prihodnosti. Zato sem zelo vesel vseh tistih parov, ki se odzovejo
mojemu povabilu. Tako so se odzvali naslednji pari:
Budič Jože in Marija, Budič Drago in Justina, Kovačič Martin in
Ljudmila, Šoško Martin in Ljudmila, Zevnik Franc in Renata, Ivanšek
Radovan in Fanika, Tomše Franc in Jožica Žejno, Sodec Silvo in
Ljudmila, Petrič Anton in Suzana, Budič Jože in Mira, Piškur
Aleksander in Petra, Prišelj Boštjan in Maja, Budič Robert in Jožica,
Kostadinovski Jonče in Simona, Truden Andrej in Petra, Oštrbenk
Jure in Ana, Božič Matej in Sabina. Naj vas na življenjski poti še naprej
spremlja božji blagoslov in varstvo Božje Matere Marije.
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OBLETNICE POROK 2022

Foto Ivanšek

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi.
Piše in ureja ga Jože Pacek, župnik
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