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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2023, mesec: MAREC številka: 03
 

   LETO:2023  Mesec: MAREC  št.3  
 

 

DDUUŠŠAA  LLEE  PPOOJJDDII  ZZ  MMAANNOO……  
 
 

V svoje 
trpljenje, smrt in 

vstajenje 
povzema 

Kristus zgodovino  
vsakega 

človeka in vseh 
ljudi  

z bremenom  
njihovega 

trpljenja in grehov, 
z možnostmi, 

da presežejo  
sami sebe in se 

posvete.  
(sv. Pavel VI.) 

-        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
     ČATEŽ OB SAVI 
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KKRRIIŽŽEEVV  PPOOTT    NNAA  SSVV..  VVIIDD  
Postaje križevega pota, ki vodijo na Sv. Vid so postavljene. 

Postavljene so na kamnite skale in so večne. Obkrožajo jih drevesa in 
petje ptic. Družbo jim delajo tudi cvetlice, te zgovorne častilke 
nebeškega Stvarnika. Človek, ki stopa mimo njih ne more ostati 
ravnodušen. Kristusov obraz ima za vsakega človeka sporočilo. Njegove 
oči prodirajo v notranjost človeka in mu sporočajo, kaj vse je Bog storil 
za ljudi. Zato se, pohodnik, zaustavi za kratek čas ob vsaki postaji in 
spoznal boš, kaj je Kristus storil za  človeka. Prisluhni v duhu Njegovim 
besedam. Če boš to naredil, ne boš nikoli več ostal neprizadet ob  

pogledu na Križanega. Od sedaj 
naprej, odkar so postavljene na poti 
na Sv. Vid postaje križevega pota, se 
mora v srcu tistih, ki stopajo mimo 
nekaj spremeniti. Gledaj z očmi te 
podobe, gledaj jih pa tudi s srcem. 
Bistvo je  nevidno, če gledamo samo s 
telesnimi očmi, zato moramo gledati 
s srcem.  

V tem duhu prisluhni tudi tem 
Jezusovim besedam. Sporočena ti 
bodo spoznanja, ki jih do sedaj nisi 
poznal in bodo napolnila tvojo včasih 
tako prazno dušo. 

»Prostovoljno sem se napravil 
odgovornega za vse grehe, napake in 
izrodke človeštva skoz vso njegovo 
zgodovino. Nase sem prevzel vsa 
bogoskrunstva, hudodelstva, zablode 
in pregrehe. Vse leži na meni. In z 

vsem tem bremenom na plečih so me pribili na križ. Nebeški Oče me je 
prišel pogledat. Nagnil se je iz nebes, da me je pogledal na križu in se mi 
zazrl v moj obraz. 

Moj Oče v nebesih  je tiste tri ure boja s smrtjo na križu gledal name  
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iz nebes in mi opazoval na obrazu tragično premikanje vseh obrazov. 
Bilo je grozno. Vendar sem se takrat odločil. 'Oče odpusti jim saj ne 
vedo kaj delajo.' In moj Oče jim je odpustil. Moj Oče jih ni obsodil. Moj 
Oče jih je imel rad, ker so bili na mojem obrazu. Ker sem dal svoj obraz 
zanje. Ker so potem oni bili moj obraz. 

Nisem umrl samo jaz na križu. Vsi ste se strnili vame. In vsi ste 
umrli z mano. Imel sem nešteto obrazov. Neskončno število obrazov. Na 
mojem mrtvaško bledem, razmesarjenem  obrazu, na ranah, praskah, 
prahu, hladu,  krvi in pljunkih so odsevali vsi vaši obrazi. 

Še nikoli se ni na nobenem zaslonu 
zvrstila tako ostudna, tako surova in 
sprevržena množica obrazov. Moj Oče ni 
odmaknil pogleda od mojega obraza in na 
njem je prepoznal vse vaše obraze. Obraz 
odpadnika, ki kuje razkroj za Boga in 
njegovo Cerkev. Obraz kriminalca in 
morilca, mrzel, preračunljiv, odvraten. 
Obraz ruskih čet, ki surovo pobijajo ljudi 
v  Ukrajini. Obraze prostitutk in njihovih 
zvodnikov in uporabnikov njihovih 
storitev. Zoprne čeljusti  bogoskruncev. 
Nagnusna grda slinasta usta zapeljevalcev. 
Obraze s črnimi kolobarji pod očmi, 
znamenjem sladostrastnega in poželjivega 
ognja. Zamegljene in sluzave zenice 
zasvojenih z mamili. Nežno sapo pijancev, 

prekvašeno z vinom. Spačene čeljusti roparjev in tatov, skopuhov in 
izkoriščevalcev. Bledico ponočnjakov, potopljeno v pregrehah. Trpko 
režanje obupa, sovraštva, jeze, razočaranja. Kužne čeljusti z  gnilimi zobmi 
zavistnežev. Razrvane poglede perverznosti. Čutil sem kako mi gre čez 
uboga križana usta opijska cigareta, kozarcev viskija, droga, strup, 
bruhanje, gnoj, smrtni boj, smrt.  

Kako neskončna bolečina in kako neskončna ljubezen na mojem 
obrazu. Moj Oče je opazoval ta mimohod iz nebes  in odpuščal; bili ste že 
moji bratje. Moja mati Marija je upirala oči vame in gledala mimohod  
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obrazov z zemlje, od znožja križa. Tedaj sem rekel: 'Ženska, poglej svoje 
sinove.' In po meni je sprejela vse. Postala je mati vseh. Vse ima neskončno 
rada. Ker vas je vse videla na obrazu svojega Sina. Zdaj razumeš, kaj je 

pomenila moja odrešitev. Dojemaš 
norost ljubezni, ki je mogla dati obraz 
vsem vam? Si mi zdaj  že upaš položiti vse 
te obraze na obličje? Prepričan sem, da 
mi ne boš nikoli več polagal na obraz 
lažnivih mask.« 

Se spominjaš, kaj je dejal Kristus? 
Pojdi in bodi junaški, poberi antipatični 
in ostudni obraz svojega sovražnika in ga 
ponesi h Kristusu. Pojdi, približaj se 
temu obrazu. Ponesi ga h Kristusu na 
križu. Naj obležita drug na drugem. 
Poteze na potezah. In zdaj poglej: 
Kristus na križu ima obraz tvojega 
sovražnika. Zapri oči. Malo odpri usta. 

Približaj se Kristusovim nogam. In jih poljubi. Poljubil si Kristusa, ki ima 
obraz tvojega sovražnika. Zdaj ga ne sovražiš več. 

Kristus se ti nasmiha zadovoljen in hvaležen. Ovija te ubran in božajoč 
večni glas. »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« In začutil boš, 
da se ti v srcu brez sovraštva in zamer začenja buditi ljubezen. 

KKAAKKOO  OOVVRREEDDNNOOTTIITTII  ZZAAKKRRAAMMEENNTT  
SSVVEETTEEGGAA  ZZAAKKOONNAA??  

Na srečanju s starši otrok, ki obiskujejo verouk, smo obravnavali 
temo: Kako ovrednotiti zakrament svetega zakona. Spoznanja do katerih 
smo prišli bi radi podelili tudi z vami, zato je nastal ta zapis. 

1.Na začetku smo naredili kratek pregled, kako se je o tem 
vprašanju razmišljalo, govorilo v različnih obdobjih našega življenja. 
Ugotovili smo, da so se prakse govorjenja, poučevanja in konkretnega  
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življenja zelo spreminjale in da se še danes spreminjajo. Od učenja in 
polemik o tem, ali so sploh spolni odnosi dovoljeni pred zakonom, 
postopoma vedno večjega popuščanja na tem področju in do pogostega 
menjavanja spolnih partnerjev in vse težjega vzpostavljanja trajnih 
zvez.  

2. Naš cilj pa je bil, da poskušamo ugotoviti, kaj je sploh smisel 
postavitve zakramenta svetega zakona.  

Zato smo na 
začetku prebrali božjo 
besedo Mt 19,1-12, v 
kateri Jezus postavi 
zakon kot neločljivo 
zvezo, ki si jo je Bog 
zamislil že od začetka. 
Udeleženci so bili 
povabljeni, da povedo, 
kako oni razumejo to 
božjo besedo, zakaj 
Jezus postavi ta zak-
rament in kaj njih 

moti oziroma nagovarja.  
Prišlo je do zanimive podelitve mnenj. Naj jih nekaj navedem: 

Najprej so se pojavljali dvomi, ali je zakon sploh nekaj smiselnega, če 
pa se danes tako redko sklepa in tudi tako pogosto razpada, kljub temu, 
da oni sami čutijo, da je zakon za njih nekaj lepega, da jim je pomoč, 
ker jim zveza, v kateri je polega moža in žene navzoč tudi Bog, pomaga, 
da z božjo pomočjo lepše skupaj živijo in lažje premagujejo probleme. 
Nato je en udeleženec povedal, da je moška narava nagnjena k temu, da 
bi življenje živel brez odgovornosti in ti zakon, zvestoba, ki jo obljubiš 
pomaga, da živiš bolj odgovorno življenje. Drug poudarek je bil, da če 
skleneš zakon lahko rečeš: to je moj mož ali to je moja žena, če pa ne 
skleneš zakona, si ves čas v dilemi, kdo je sploh ta oseba, ki živi z menoj. 
Prišli smo tudi do ugotovitve, da ni nujno, da tisti ki so poročeni živijo 
boljši odnos od tistih, ki niso. Kajti ni dovolj samo sklenitev zakona, 
ampak je pomembno, da je ta zakon sklenjen s pravim namenom, hkrati  
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pa je zelo pomembno, da ta odnos ves čas gradimo, da delamo na 
odnosu.  

Ustavili smo se pri Jezusovi besedi, ki pravi, da je Mojzes dovolil 
ločitev zakona zaradi vaše trdosrčnosti. To pomeni, ker imamo trdo srce 
(srce ki ne ljubi) je Mojzes dovolil ločitev zakona. Bog pa želi, da bi bil 
zakon trajen, kar bi bilo možno, če bi imeli ljubeče srce.  

3. Sledilo je naše razmišljanje o spolni revoluciji, ki smo ji bili priča 
od 2. polovice 20. stoletja in ki traja še danes.  Ali je spolna revolucija 

pripomogla k večji sreči 
ljudi, k boljšim odnosom. 
Vsi smo se strinjali, da ni 
prinesla niti večje sreče 
niti boljših odnosov.  

Skušali smo ugotoviti 
na čem sploh temelji spol-
na revolucija. Pri tem smo 
bili vsi enotnega mnenja, 
da temelji na poudarjanju 
užitka in egoizmu (postav-

ljanju sebe v ospredje). Sledilo je premišljevanje o tem, ali je lahko 
delovanje, ravnanje, ki si postavlja za končni cilj užitek dobro za 
človeka. Takoj nam je bilo jasno, da to ne more biti res pri užitkih pri 
hrani, niti pri pijači, še manj pri drogah in užitki z zasloni, ravno tako 
pa so se vsi soglasno strinjali, da to ne more biti cilj pri spolnosti, ker 
pripelje, do velikih problemov, največji pa je popredmetenje človeka. 
Človek v sočloveku na vidi več druge osebe ampak le še predmet, ki ga 
uporabim, za svoj interes, ki pa je ta, da želim dokazati svojo vrednost, 
oziroma zapolniti svojo praznino. 

4. Naša temeljna potreba 
Sledilo je premišljevanje o tem, kaj je naša temeljna potreba, od 

česa je odvisna moja vrednost, kdo sem. 
Naša temeljna potreba, ki pa se je pogosto zavestno sploh ne 

zavedamo ali si je ne priznamo je: da bi bil brezpogojno ljubljen, 
vreden.  

 



7

7 
Če tega ne čutim, nastane v meni praznina, ki jo skušam zapolniti 

na več načinov: 
• Ali nekaj narediti, da bom vreden ljubezni. To lahko vodi v 

deloholičnost, obsedenost z videzom, aktivizem, prizadevanje, da 
bi bil priden, lahko tudi izgorelost… 

• Ali verjamem, da mi bo vrednost  dal nekdo drug, ki je v mojih 
očeh pomemben. To vodi v iskanje idealnega partnerja, iskanje 
družbe »pomembnih ljudi« in izogibanja »nepomembnim… 

• Ali z nečem omamim 
to praznino, da je ne čutim 
tako močno.  Si privoščim 
nek užitek, ki me potolaži, 
kar pa vodi v zasvojenost z 
užitkom in vedno manjši 
učinek le-tega, hkrati pa 
vedno bolj veča praznino v 
meni. 

V čem je rešitev tega 
problema. Vsi prisotni smo se strinjali, da noben od navedenih načinov 
ne pripelje, do zapolnitve praznine, ki je zastala v meni.  

Ugotovili smo, da so rane posledice greha, ki je bil v tem, da smo 
namesto ljubezni od ljudi okoli sebe doživljali dejanja, ki so nas 
prizadela, ponižala, smo se zaradi njih počutili zavrnjene, zlorabljene. 
Vsa te rane v nas delajo praznino, ki pa jo lahko po mnenju vseh 
prisotnih napolni samo Bog, ki te notranje ozdravlja občutka, da nisi 
ljubljen in vreden, s tem, da ti daje samega sebe, ki je brezpogojna 
ljubezen. Po pričevanju udeleženke, praznine v njej ne more napolniti 
njen mož, lahko jo napolni le Bog. Pravzaprav gre pri tem za trikotnik. 
Na vrhu je Bog, ko se bližam Bogu se hkrati bližam tudi možu ali ženi. 
Bolj poznam Boga bolj poznam moža oz. ženo. Hkrati pa mi ravno 
odnos z drugim človekom pomaga, da se bližam Bogu, ker mi pomaga 
odkriti svoje rane in s tem omogočiti, da jih izročam Bogu, ki jih zdravi, 
tako se čutim vedno bolj ljubljenega in lahko ljubim sebe in človeka ob 
meni. 



8

8 
Zato je pomembno, da v odnosu vztrajam, ker le tako, preko odnosa 

ozdravljam. Kajti vedno smo v skušnjavi, da bi pobegnili iz odnosa, ko 
se pojavi trpljenje, namesto, da bi se soočili z vzrokom trpljenja, ki je v 
meni.  

Med seboj smo si 
podelili, kako je za ženo 
pomembno, da ima dob-
rega moža in za moža, da 
ima dobro ženo, ker le 
tedaj dobro funkcioni-
ramo, če se čutimo ob 
svojih možeh, ženah lju-
bljeni in spoštovani. 
Vendar to ne pride samo 
od sebe temveč je treba 
delati na odnosu. Tako je 
povedala ena udeležen-

ka, kako njej in možu pomaga graditi njun odnos zakonska skupina, ki 
jo obiskujeta, ker se pri njej pogovarjata o temah, ki se tičejo njunega 
odnosa, medtem, ko bi se sicer pogovarjala samo o temah, ki se tičejo 
vsakdanjih »tehničnih« in logističnih problemov, kuhanje, 
pospravljanje, otroci…  

Tako preko odnosa rastemo v ljubezni, bolj ko ljubim bolj se čutim 
ljubljen. Bolj postavljam drugega pred sebe, manj egoizma je v meni, 
bolj je moj odnos dober, bolj se počutim srečen. 

5. Kaj lahko storimo, da bi pomagali drugim? 
Spoznali smo, kako pomembno je, da se o tem pogovarjamo, da 

ozavestimo, kaj je pomembno in tako najprej sami bolj težimo, da bi to 
dosegali, hkrati pa lahko pomagamo tudi drugim, da tudi oni ozavestijo, 
kaj je pomembno in zakaj je to pomembno. Zavedamo se,  da bodo 
otroci morali tudi sami izkusiti bolečino, ki jo povzroča greh, ker človek 
žal pogosto ne verjame, da je nekaj slabo, dokler tega sam ne izkusi. 
Kljub temu pa jim lahko pomagajo tudi pričevanja tistih, ki glede tega 
že imajo izkušnjo.  
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Vsekakor pa je pomembno, da delamo na tem, da se bodo naši otroci 

čutili ljubljene, da se z njimi pogovarjamo tudi o negativnih vplivih in 
ranah, ki jih prejemajo od sveta v katerem živijo, jim  pomagamo 
začutiti, da so dragoceni in da so v očeh Boga vedno ljubljeni. Tako bodo 
samozavestnejši pri hoji po pravi poti. Kot je dejala ena izmed 
udeleženk, kako močan vtis je naredil na svojega moža, na začetku 
njune skupne poti, ko ga je vprašala: »Ali ti misliš to zvezo kratkoročno 
ali dolgoročno? Mene kratkoročna zveza ne zanima.« To je njenega 
fanta tako šokiralo in mu dalo mislit, da je močno spremenilo njegov 
pogled. Rekla pa je, da če takrat ne bi čutila svoje vrednosti, tega ne bi 
bila sposobna reči. 

Vsak od nas je lahko luč v okolju v katerem živi in vsakdo lahko 
naredi nekaj, da bo v tem svetu dobro zmagovalo nad zlom. Bodimo luč 
in hvala vam, ki že ste luč, tudi zato, ker ste prišli in nam vsem s svojimi 
razmišljanji in podelitvami pomagate odpirati oči. Naj bo to v blagoslov 
vam in tudi drugim, ki bodo to brali.               s. Bakhita  

 

DDRROOBBTTNNIINNIICCEE,,  KKII  NNAASSIIČČUUJJEEJJOO  TTRREETTJJII  
SSVVEETT  

Pred kratkim me je presunila novica, da zadostuje 22 eurov, da dobi v 
najrevnejših državah, vsak šolski dan, vse leto, en otrok, en obrok hrane 
dnevno. Preverila sem, ker kar nisem mogla verjeti tej, tako nizki številki. 
In res je. Le 22 eurov letno je potrebno, da omogočimo otroku en reden 
obrok hrane dnevno, za vse šolsko leto, v najrevnejših predelih sveta. 
Osebno ne poznam nikogar, ki takšnega zneska ne bi zmogel darovati. 
Trdno sem tudi prepričana, da se Bog ne da preseči v velikodušnosti. Na 
naše dobro dejanje bližnjemu, nam Bog odgovori s še večjo 
velikodušnostjo, saj je vendar Bog in njegova darila so neprimerno večja 
od naših. Če pomagamo nekomu v stiski, pomagamo Njemu, ki je rekel: 
»Karkoli storite enemu mojih najmanjših bratov, storite meni« in nekje 
drugje v Svetem pismu podrobneje: »Lačen sem bil in ste mi dali jesti …« 

Organizacija, ki skrbi za prehrano najrevnejših otrok po svetu se 
imenuje Mary's meals (Marijini obroki). Fortunate je bil v 8. razredu,  



10

10 
ko so na njegovi šoli v Malaviju začeli deliti Marijine obroke. Do takrat 
je običajno,  tako kot ostali otroci v njegovem kraju, pojedel dnevno le 
en večerni obrok. Rednega zajtrka ni imel, malice v šoli tudi ne, zato je 
bil pri pouku težko zbran. V pismu, v katerem se zahvaljuje organizaciji 
Mary's meals, pravi: »Ko so začeli deliti redne obroke na šoli se je 
povečal vpis učencev, tudi manjkalo jih je manj…  ker smo v šoli dobili 
kašo, smo s sestrami in brati lažje zdržali, če doma ni bilo hrane ... rad 
bi opravil magisterij in dosegel doktorat.« Fortunate se je namreč z 
redno šolsko hrano tako okrepil, da je šel študirat kemijsko inženirstvo 
na Malavijski inštitut za tehnologijo. Zdaj ima 27 let, želi poučevati na 
akademiji in denarno pomagati revnim študentom. 

Zanimiv je nastanek organizacije Mary's meals. Magnus in njegova 
družina so leta 1983 romali v Medžugorje. Tam so, piše Magnus na 
spletni strani organizacije, kot družina poglobili vero in ob vrnitvi 
domov na Škotsko sta njegova starša preuredila svoje gostišče v 
molitveni center »Family House of Prayer«. Magnus je delal v 
ribogojnici v Argyllu na Škotskem. Leta 1992, ko sta z bratom 
Fergusom ravno pila pivo v domačem baru, so na televiziji pri poročilih 
predvajali posnetke vojne v Bosni in to ju je tako presunilo, da sta želela  
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pomagati. Večino preostale noči sta premlevala, na kakšen način bi 

lahko pomagala in odločila 
sta se pozvati lokalno skup-
nost za pomoč. Ljudje so se 
odzvali in začeli prinašati 
hrano, obleko, zdravila, de-
nar. Brata sta si vzela teden 
dni dopusta, kupila rabljeni 
Land Rover in se pridružila 
konvoju pomoči, ki je peljal 
v Bosno. Donacije sta pri-
peljala v Medžugorje. Ko sta 
se vrnila, so donacije še 
naprej prihajale in polnile 
hišo staršev.  

Magnus je vzel leto dni 
neplačanega dopusta in pro-
dal svojo hišico z namenom, 
da bi lahko vozil pomoč v 
Bosno, dokler bi ljudje po-
šiljali donacije.  Tako je 
Magnus še 23 krat peljal 

tovor nujnih potrebščin v Medžugorje. Donacije pa tudi potem niso 
prenehale prihajati in tako se Magnus ni več ukvarjal z ribami. 
Ustanovil je dobrodelno organizacijo Scottish International Relief 
(SIR). Pomoč je razširil med drugim tudi na Romunijo, kjer je zgradil 
domove za zapuščene otroke. Pomagal je beguncem, ki so se vračali v 
Liberijo, z mobilnimi klinikami. Leta 2002 je, ko je peljal potrebno 
pomoč v jugovzhodno Afriko v Malavi, doživel še en prelomen trenutek. 
To je bilo srečanje s 14 letnim Edwardom. Emma, njegova mama je 
umirala zaradi aidsa na tleh kolibe, obkrožena s svojimi šestimi otroci. 
Rekla je, da lahko računa le še na molitev, da bi se našel nekdo, ki bi 
poskrbel za njene otroke po njeni smrti. Magnus je vprašal Edwarda, 
najstarejšega od šestih otrok, kaj si želi v življenju. Edward je 
odgovoril: »Želim si, da bi imel dovolj hrane in da bi nekega  
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dne lahko šel v šolo«. Rezultat tega preprostega odgovora je nastanek 
organizacije Mary's meals, ki je nasledila Scottish International Relief 
(SIR), saj je poslej Magnus večino moči in časa namenil redni prehrani 
revnih otrok.  Sprva je ta organizacija hranila 200 otrok v Malaviju, 
sedaj pa hrani 2.429,182 osnovnošolskih otrok v 18 državah Afrike, 
Azije, Vzhodne Evrope, Latinske Amerike in na Karibskih otokih. Tako 
je vzbrstelo novo upanje za boljšo prihodnost mlade generacije revnih, 
ki dobivajo hrano ne glede na vero.  

»Skromna lopa, v kateri smo pričeli zbirati nujne potrebščine, je 
sedaj duhovno središče te organizacije«, pravi Magnus, ki želi, da ga ta 
lopa nenehno opominja kako in zakaj je začel to delo. »Na svetu  je več 
kot 61 milijonov lačnih otrok« pravi, »ki za preživetje prosijo ali delajo 
in četudi nekateri od njih hodijo v šolo, se zaradi lakote ne morejo učiti. 
Cilj organizacije Mary's meals je, da dobi vsak najrevnejši otrok vsaj 
en obrok dnevno, v kraju, kjer hodi v šolo.«  

Če želite biti tudi vi del te lepe zgodbe, podarite upanje enemu od 
teh preostalih 61 milijonov najrevnejših otrok na svetu in nakažite 22 
eurov na spodnji račun. Naj zaključim z besedami Matere Terezije: »To 
kar delamo je le kaplja v oceanu, vendar če tega ne bi delali, bi bila v 
oceanu kaplja manj.« 

s.M.Katarina 
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PPOOSSTTNNOO  RRAAZZMMIIŠŠLLJJAANNJJEE  
 

»ODPUSTI NAM NAŠE GREHE, KAKOR 
TUDI MI ODPUŠČAMO SVOJIM 

DOLŽNIKOM« 
Molitev Oče naš molim odkar pomnim, včasih bolj, včasih manj. 

Nikoli pa se nisem poglabljala v te besede in ne v besede, ki sem jih slišala 
pri sveti maši. Da greš v nedeljo k maši, mi je bilo položeno v zibelko, ob 
vzponih in padcih, predvsem ob padcih pa sem začela misliti tudi jaz 
drugače.  In ko sem pri sveti maši poslušala zmeraj isto, je to postala 
rutina. Hvaležna sem Bogu, da me je predramil po Svetem Duhu, da sem 
začela iz poslušanja – slišati, o tem razmišljati, govoriti in tudi udejanjati. 

Vsi mi mislimo da živimo, če imamo polno mizo, polno shrambo, vse 
materialno zadovoljeno, prijatelje s katerimi se družimo, gremo kamor 
hočemo, delamo kar hočemo, govorimo kar hočemo. Vendar se ne 
zavedamo, da samo životarimo, kajti nikoli nismo res pristni, res 
ljubeči, naše oči se ne svetijo, naš pogled je mrk in togoten, naš jezik je 
strupen, naše misli v nas povzročajo bolezen in tako iz roda v rod. In ko  
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se zatakne, ko se zgodi vse drugo kot kaj dobrega, vse obračamo v slabo, 
iščemo krivce, obsojamo, ne zagledamo pa se vase in ne slišimo 
Jezusovih besed »Da smo tempelj Svetega Duha..«  

Mi  raje svoje slabe misli spreminjamo v govorico in dejanja in naše 
telo postane tempelj zla. In zlo, ki s sabo pripelje demone in ti nas 
napadajo, nagovarjajo nas, vlečejo, varajo in mi jih poslušamo. In tako 
postanemo sami svoji bogovi, kajti sebe dajemo v središče, vse je 
odvisno od nas, vse smo samo mi. In to je popolna tema, v življenju 
nismo zadovoljni z ničemer, vse kar je dobrega začnemo pod vplivom 
demonov zanikati, obračati na glavo.  

In ko te v določenem trenutku vseeno Sveti Duh brcne in ti reče:« 
Zbudi se iz životarjenja, Jaz sem življenje pridi bova skupaj živela«. 
Mogoče te kaj presune ali pa tudi ne. In takih brc smo vsi potrebni, 
potrebni smo otroške razigranosti, otroškega smeha, predvsem pa 
otroškega uma, ki je čist in neomadeževan. In, če pustiš temu Svetemu 
Duhu, da tvoje misli spremeni v dobre takrat se začne tvoje življenje.   
Ne pustimo, da slabe informacije v nas sejejo seme zla. Kristus ni veliko  
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premleval, ni ugovarjal, pustil je, da so šli do konca, potem pa je rekel 
»Kdor je brez greha naj prvi vzame kamen in ga naj vrže.« Prej pa ni 
ugovarjal, ni se pustil zavesti zlobnim jezikom, ni jih vzpodbujal, 
razpravljal z njimi, samo pametno je povedal. Mi pa imamo toliko 
razprav, toliko ugovorov pa kljub temu na koncu ne znamo nič pametno 
povedati. 

PPOONNOORREELLII  SSVVEETT  
Ko pogledamo okrog 

nas se dogajajo grozne 
stvari, vendar pa se kon-
čno zbudimo in bodimo 
hvaležni za vsako sekun-
do, ki  nam je dana. Ne 
čakajmo, da nas doletijo 
grozote. Zbudimo se se-
daj. Ne jezimo se, da so 
drugi časi, da je svet po-
norel. Tudi mi sami smo 

sodediči tega ponorelega sveta. In kot sodediči nosimo odgovornost do 
vseh bratov in sester v Jezusu Kristusu. Ne iščimo izgovore, da nismo 
mi krivi, da je nekdo v težki situaciji, namesto, da besedičimo stopimo 
v akcijo. Poglejmo v svoje življenje, začnimo živeti, pravilno dihati, 
ljubiti, predvsem pa v vsakem trenutku biti hvaležni.  Mogoče imamo 
probleme, nismo zdravi, ne moremo najti poti, sovražimo, imamo 
samomorilne misli, obtožujemo, se samo pomilujemo, sami sebe ne 
razumemo, imamo probleme z odvisnostjo … prelistajmo malo svoje 
življenje, a odpuščamo? Ne odpuščanje  je strašen greh, ki hromi 
celotno naše  življenje. Zlo ne odpuščanja, zamere spravljajo naše 
življenje v bolezensko stanje.  

Vsakemu izmed nas so se godile krivice ali pa se še dogajajo in je to 
zelo težko prebroditi, kajti iz semenca zla zraste veliko zlo sovraštva, 
grdih besed, ugovarjanja, preklinjanja. Družine se zaprejo v 
»prekletstvo«, ki hromi odnose, prinaša bolezen, razprtije, preklinjanje,  
nespoštovanje Božjih zapovedi, ekonomski propad, samomore, razne 
odvisnosti (hrana, alkohol, spolnost, droga, kajenje)….In prekletstvo  
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gre iz roda v rod, kakor navaja Sveto pismo, na 4 kolena.  Razmisli 
komu je podrejeno tvoje življenje. Ali je to Bog ali pa so to demoni 
teme? In kaj boš predal svojim rodovom, luč ali temo. 

Ni ti treba zapravljati denarja, samo priznaj, da si slabič, upogni 
koleno, odpusti svoje-
mu bratu  in pozabi, 
tudi Jezus ti tako 
odpušča. Izstopi iz 
svojega udobja slabih, 
grešnih mislih, besed 
in dejanj in svojo pos-
tajo nastavi na Živo 
besedo, ki živi že 2000 
let in se ni spremenila, 
temelji na 10. Božjih 
zapovedih in je razšir-

jena preko Blagrov. In ne poslušaj besed, kakšni so ljudje v cerkvi. Saj 
ti je znano Sveto pismo, pred Jezusom smo vsi enaki in Jezus se veseli 
ovce, ki se vrne v njegovo čredo. Stopi na pot svoje duševne in telesne 
ozdravitve z Božjo besedo. Ponavljaj si jo vsak dan, mogoče nekaj kar 
si slišal v nedeljo pri maši, ali si prebral ali pa enostavno reci »Gospod 
potapljam se, prosim reši me.«, »Jezus Kristus Božji Sin; usmili se mene 
grešnika.«, » Marija Mati prosi za me pri svojem Sinu.«, »Jezus reši 
me.«, »Jezus blagoslovi me«, » Vse premorem v Njem, ki mi daje 
moč.«,…   

Neka žena je duhovniku rekla, da ne bo več hodila k maši, ker 
hodijo v cerkev samo ljudje, ki se izven cerkve ne obnašajo tako kot 
slišijo v cerkvi in celotno mašo so na telefonih. Župnik pa ji je rekel, da 
preden se dokončno odloči, si naj natoči poln kozarec vode in naj trikrat 
obhodi celotno cerkev, pri tem pa naj ne razlije niti kapljice vode. In ko 
je žena trikrat obhodila cerkev in pri tem ni nič razlila vode, jo je 
duhovnik vprašal, kaj so delali ljudje v cerkvi. Žena pa je odgovorila, 
da ni nič videla, ker je gledala v kozarec vode, da ne bi kaj polila. In 
župnik je ženi rekel, da je smisel hoda v cerkev na oltarju, kjer se za nas 
znova in znova daruje Jezus Kristus in naj bi bile naše oči  
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uprte na oltar, kjer je Živi Jezus, ki nam daje življenje v polnosti.  

V cerkev hodimo zaradi Jezusa, ki nam daje življenje. Da se napolnimo, 
da lahko delamo tako kot uči Jezus. Prisluhni in preklopi na drugi 
kanal, kanal Žive besede, ki se ne spreminja, ki te hrani, ljubi,….  

In tam se začne najina pot, pod Križem,….Pod Njegovim Križem 
prejemam milost, blagoslov, briše moje solze, razdira spone prekletstva, 
reže lovke zla in izganja demone. 

Izbira je tvoja BLAGOSLOV ali PREKLETSTVO.  
Kristina Zorko 

OOHH,,  TTII  NNAAŠŠII  PPUUBBEERRTTEETTNNIIKKII  
Gledam te naše pu-

bertetnike. Že več kot 
petdeset let jih sprem-
ljam kot duhovnik. 
Niso več otroci in niso 
še odrasli. So pa na neki 
pomembni življenjski 
prelomnici. Zapuščajo 
otroški svet, ki je bil 
zanje tako lep. V ot-
roštvu so mislili, da so 
središče vesolja. Vsi so 
jim služili. Zdaj pa 
vedno bolj spoznavajo, 
da vstopajo v svet, ki je 

po svoje sebičen, včasih brutalen. Neredko imajo občutek, da se zanje 
nihče več ne zmeni in doživljajo prve življenjske stiske. Postajajo 
zamišljeni, včasih dokaj nedostopni, domača družina jih utesnjuje. 

Vse to je posledica velikih sprememb, ki se dogajajo pubertetniku. 
Velike so spremembe na telesnem področju. Hitro rastejo in dobivajo 
na teži. Ne vedo kam bi postavili svoje roke, kako bi se postavili. Včasih 
so videti prav nerodni. Velike spremembe nastajajo na področju 
razuma. Odpira se jim nov svet in želja po raziskovanju in avanturah.  
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Še večje spremembe so na čustvenem področju. Začenja se potreba 

po prijateljevanju. Čustva, ki jih nosi mlad človek v sebi mora z nekom 
podeliti. Zato iščejo zaupnega prijatelja. Potem pride čas prvih 
simpatij, fantje se vedno bolj zanimajo za dekleta, dekleta za fante. 
Drug drugemu se zdijo vse bolj privlačni. In tako se začenjajo prve 
zaljubljenosti, ki pa niso dolgotrajne. Velike spremembe se zgodijo na 
področju spolnega zorenja. Spolnost, ki je do sedaj nekje spala se prične 
prebujati. Bog počasi pripravlja telo fanta in dekleta na poslanstvo 
moža in žene, očeta in matere. 

Tudi na verskem področju so velikanske spremembe. Pred 
puberteto je mladostnik imel otroško vero, če že ne otročjo. Nekateri so 
si Boga predstavljali kot nekega dedka, ki ima svoj dom nad oblaki in 
gleda dobrohotno na zemljo. Včasih se tudi razjezi, ker vidi hudobne 
ljudi. Zato zagrmi. Predstave o božji resničnosti so pri otrocih resnično 
otročje. Pubertetnik prihaja v leta, ko si s takimi predstavami o Bogu 
nima kaj pomagati. Seveda jih kot neuporabne zavrže. Odrasle, zrele in 
osebne vere pa še nima. Zato se zgodi, da postane nevernik. K tej neveri 
pripomorejo tudi prve spolne izkušnje, ki ga begajo in mu povzročijo 
duhovni nemir. 

Zato je tudi verouk v dobi pubertete še kako pomemben. Tukaj 
veljajo besede apostola Pavla: »Ko sem bil otrok sem verjel kot otrok,  
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zdaj pa ko sem postal mož pa verujem kot mož«. Naloga duhovnikov, 
veroučiteljev in tudi staršev je  še kako pomembna, da pride otrok do 
zrele vere in se prepriča, da je vera velika vrednota. Nekega dne sem 
skupini pubertetnikov želel prav to poudariti. Nekemu dekletu sem 
rekel: »Če bi šla zvečer spati in enkrat opolnoči bi prišel k tvoji postelji 
oče in bi ti rekel: 'Vstani in pojdi sama do cerkve sv. Vida.' »Kaj bi ti 
rekla?« Verjetno takole: »Ati, mene je strah   in  tudi poti ne poznam 
dobro. Kaj pa če pride nasproti kakšna divja zver, hudobni človek. Ne, 
ati, jaz sama že ne grem.' 

Oče bi popolnoma razumel tvoj 
položaj, zavedal bi se, da si ti mlada, 
boječa in neizkušena. Potem bi ti pa rekel 
takole: »Veš kaj, to noč moramo priti do 
cerkve sv. Vida. Tam je neka oseba 
pustila važno pismo, ki lahko odločilno 
spremeni na bolje naše življenje. Kaj pa 
če bi šel jaz s teboj?« »Potem bi pa seveda 
šla. Zavedam se, da ti dobro poznaš pot, 
si neustrašen in ob tebi bi se počutila 
varno«. 

Nekaj podobnega je v življenju z našo 
vero. Tudi mi smo na nek način vrženi na 
to zemljo, kjer je polno raznih zank in 
drugih nevarnostih. Na koncu te naše 

zemeljske poti pa je cilj, ki ga moramo doseči. Zdaj je od nas odvisno, 
ali bomo šli po tej poti sami ali pa se bomo oprijeli nekega 
spremljevalca, v katerega lahko popolnoma zaupamo. Ali bi šli na ladjo, 
ki nima kapitana, če ga pa že ima, je pa pijanec, ali na avion, ki nima 
pilota ali pa ga upravlja neizkušen človek. Najdejo se ljudje, ki bi tudi 
pristali na to možnost in seveda ne bi nikoli prispeli na določeni cilj. 
Pameten človek se odloča za osebo, ki je vredna zaupanja. Dobro se 
zaveda, da jo lahko samo ona pripelje v varni pristan. 

Tudi  pubertetnik stopa na križišče, kjer se bo potrebno odločiti. Ali 
bo šel na pot, ki je na prvi pogled zelo mamljiva. Nekdo, ki v bistvu 
sovraži človeka in mu želi pogubo, ga bo vabil na pot uživaštva,  
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razbrzdane spolnosti, mamil, alkohola, odvisnosti od pornografije. To 
je tista široka pot o kateri govori tudi Jezus in vodi v večno pogubo. Na 
tej spremlja ljudi hudič, ki je oče laži. Obstaja pa še druga pot, ki je 
sicer strma, včasih hrapava in posuta s trnjem. To je pot premagovanja 
neurejenih strasti, tudi padcev. Spremlja pa te nekdo, ki te ljubi, ti želi 
srečo in te drži za roko. Daje ti pogum s svojo besedo in milostmi, ki jih 
deli po molitvi, sv. maši. Ta vodnik je sam Jezus Kristus, ki je umrl za 
nas ljudi in postal zmagovalec nad smrtjo. Od posameznika pa je 
odvisno katero pot bo izbral in koga bo vzel za vodnika svojega 
življenja. 
 

TTVVOOJJAA  PPOOTT  VV  ZZRREELLOOSSTT  
 

V vsakega človeka je 
položeno globoko hrepenenje 
po pristnem stiku s seboj, po 
osrečujočem vsakdanjem ra-
zpoloženju in ustvarjanju 
osrečujočih odnosov. Vse to 
boš lahko dosegel le tedaj, ko 
boš resnično prisluhnil svo-
jemu telesu ter se naučil 
sprejemati in izražati svoje 
svetle in temne plati. Ko boš 
zmogel nase gledati s toplino 
in z ljubeznijo, boš v svojem 
telesu vedno bolj doma, 
zmogel pa boš pristno in 

iskreno pristopiti tudi k drugim – tako, kot je to zmogel Jezus! 
Kaj lahko storiš zdaj? 
Bodi potrpežljiv s seboj in si daj dovolj časa. Zrelosti niti Jezus ni dosegel 

čez noč! Preteklo je kar nekaj let, da se je iz dvanajstletnega dečka, ki je na 
romanju v Jeruzalem brez pojasnila ostal v templju in s tem svojim staršem 
gotovo povzročil kar nekaj sivih las, razvil v modro in zrelo osebo. 
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Spoznaj svoja čutenja in vzljubi Božja sporočila, ki so vtkana v tvoje 

telo. Izogibaj se hrupu in bodi pozoren na to, kaj občutiš v določeni situaciji. 
O čustvih naj te ne bo sram spregovoriti, vendar si za to izberi osebo, ki zna 
prisluhniti brez sodb in nasvetov. 

Neguj raznovrstne odtenke čutenj in njihovo globino. To so barve, ki 
nam jih je podaril Bog, da bo naše življenje pisano in intenzivno. Svoje 
razpoloženje lahko opišeš v pogovoru ali ga zapisuješ. (Če zapis objavljaš na 
internetu, bodi pozoren, da imajo do njega dostop samo ljudje, ki jim 
zaupaš!) 

Išči Boga in mu odpri svoje srce. Jezus je bil v nenehnem stiku s svojim 
nebeškim Očetom, zato pa je bil poln Svetega Duha, katerega sadovi so 
ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 
krotkost in samo obvladanje (prim. Gal 5,22-23). Od tod izhaja stanovitno, 
z ljubeznijo prežeto vsakdanje razpoloženje, po katerem vsi hrepenimo. 

»Kako si?« – »Dobro!« 
Ustaljena, vedno enaka fraza, ki včasih drži, pogosto pa tudi ne. Zato 

si postavi izziv: vedno, ko te kdo vpraša, kako si, si za odgovor vzemi čas. 
Oblikuj ga kolikor iskreno le moreš, nato pa opazuj odziv.            
 

PPRRAAZZNNIIKK  SSVV..  JJOOŽŽEEFFAA,,  PPRRAAZZNNIIKK  OOČČEETTOOVV    
 

Ko je Bog ustvarjal očete, 
je najprej naredil visok okvir. 
Angel, ki je stal poleg njega, je 
rekel: »Kakšen oče bo to? 
Otroke si ustvaril tako nizko 
pri zemlji, zakaj želiš ustvariti 
očeta tako visokega? Ne bo se 
mogel igrati s frnikolami, ne 
da bi pokleknil. Ne bo mogel 
položiti deteta v posteljico, ne 
da bi se moral močno skloniti, 

da ga bo lahko poljubil.« 
Bog se je nasmehnil in dejal: »Da, toda če bi ga ustvaril tako velikega 

kot otroka, proti komu bi otrok dvignil svoj pogled?« 
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Ko je Bog ustvarjal očetove 

roke, je naredil te ogromne. Angel 
zmaje z glavo in pripomni: »Velike 
roke ne bodo mogle pripenjati 
priponk pri plenicah, zapenjati 
gumbkov pri bundi in zapeti trakov 
za spenjanje las. Niti ne bodo mogle 
izpuliti trna iz otroške roke.« 

Spet se je Bog nasmehnil: »Vem 
pa, da bodo dovolj velike, da bo šlo 

vanje vse, kar deček izvleče iz svojih žepov, in obenem dovolj nežne, da 
objamejo otroški obraz.« 

Potem Bog na okvir postavi dolge noge in širok hrbet. Angel se 
zasmeje: »Ali se zavedaš, kaj si pravkar naredil? Očeta brez prsi!« 

Bog je dejal: »Prsi ima mama, oče mora imeti močan hrbet, da bo 
vlekel sani, da bo držal v ravnotežju otroka na kolesu in da bo otrok nanj 
naslonjen zaspal, ko se bosta vračala z izleta.« 

Ko je Bog ustvaril velikanski stopali, se angel ni mogel več zadržati: 
»To pa je že preveč! Mar res misliš, da bo s temi ogromnimi stopali lahko 
stopal do posteljice in iz nje tiho vzel otroka, ko bo ta zajokal?« 

Spet se Bog nasmehne. »Vse bo dobro, boš videl. Prav ta stopala bodo 
pomagala otroku, ko bo želel jahati konja ali odpoditi miši iz hišice na 
drevesu,« odgovori Bog in se spet posveti svojemu delu. 

Tako je Bog delal vso noč. Očetu je položil v usta malo besed, a odločen 
glas; oči, ki vse vidijo, a ostanejo mirne in pozorne. Ko je malo pomislil, je 
nazadnje dal očetu tudi solze. Takrat se je obrnil k angelu: »Si sedaj 
zadovoljen, ker more biti od ljubezni prav tako ganjen kakor mati?« 

 

KKRRIIŽŽEEVV  PPOOTT  NNAA  SSVV..  VVIIDD  
Vsak dan se Bogu zahvalim za dar življena, za dar bivanja. Lahko bi 

me tudi ne bilo. Zahvalim se tudi, da sem božji otrok, da me je Jezus na 
križu odrešil. Kako se ne bi vedno Bogu zahvaljeval, da živim na tem lepem 
koščku naše zemlje. Tudi duhovnik sem in se morem Bogu zahvaljevati, da 
smem vsak dan stati ob njegovem oltarju. V času, ko se  
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počasi približujem osemdesetim letom, se mu zahvaljujem za vsak korak, 
ki ga zmorem še narediti. Zdaj, ko so iz zemlje pognali prvi zvončki in se 
prebujajo še druge pomladanske cvetlice se zahvaljujem tudi za te lepote 
narave. Odkar pa so postavljene ob poti na Sv. Vid podobe križevega pota, 
imam pa še eno priložnost, da lahko vsak dan spremljam Jezusa na 
njegovem križevem potu. Tako mi postaja ta pot na Sv. Vid še bolj 
blagoslovljena. Čutim, da imam ob sebi spremljevalca, ki mi je tako blizu 
s svojim učlovečenjem in s svojo ljubeznijo, ki mi jo je pokazal s svojim 

izničenjem, s svojo smrtjo na križu. 
Rad te imam moj brat, prijatelj in 
moj Odrešenik. 

Te dni sem se na tej poti srečal z 
mlajšo ženo, tam ob križu na pod-
nožju cerkve Sv. Vida. Sledil je 
pozdrav in izmenjala sva si par besed. 
Povedala mi je, da je šla ob postajah 
križevega pota, da ji je ta pot, odkar 
so postavljene postaje, tako lepa in 
duhovno bogata. Zaustavi se za 
trenutek ob vsaki postaji in moli. Iz 
žepa je potegnila knjižico, ki vsebuje  
pretresljiv križev pot francoskega 
duhovnika Guja Gilberta, ki je 
deloval po pariških beznicah, med 
pijanci, mamilaši in pokvarjenci. 
»Tam pri postaji, kjer Jezus pade 
tretjič pod križem in se do nje pride 
po dokaj strmem klancu, sem se še 
posebej ustavila. Jezus ležeč pod 

križem me je še posebej nagovoril…« 
Srečanje s to ženo, ki je v svojem življenju doživela veliko preizkušnjo 

me je pretreslo in razveselilo. Križev pot na Sv. Vidu tako opravlja svoje 
poslanstvo. Hvaležen sem vsem tistim, ki ste dali pobudo za njegovo 
postavitev in tistim, ki ste ga postavili zlasti pa umetniku Vladu Cenclju za 
njegovo dragoceno delo. 

Jezus pade tretjič pod križem 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
V mesecu marcu obhajamo 19. marca god sv. Jožefa, moža Device 

Marije in Jezusovega rednika. Liturgično ga obhajamo dan prej, ker je 
19. marca nedelja. Sv. maša  bo v soboto  zvečer ob 17,00. 

V soboto, 25. marca obhajamo tudi praznik Gospodovega 
oznanjena. Spominjamo se trenutka, ko je večna božja beseda meso 
postala. Bog sam je stopil kot človek na zemljo. To je tudi materinski 
dan, praznik naših mater. Sv. maša bo ob 17,00. 

CCVVEETTNNAA  SSOOBBOOTTAA  
Tudi letos bomo imeli celodnevno češčenje na cvetno soboto, to je  1. 

aprila. Med nami bo kapucinski redovnik iz Ljubljane. Na razpolago bo 
tudi še na cvetno nedeljo. Sv. maši bosta dopoldan ob 8. in 10. uri, sklep 
češčenja pa bo ob 16. uri. Lepo vabljeni, da se udeležite češčenja, ki ga 
bodo vodili člani župnijskega sveta za posamezne vasi. Ta dan tudi 
opravite velikonočno spoved, ki je pogoj za lepo obhajanje velikonočnih 
praznikov. 

SSPPOORREEDD  ČČEEŠŠČČEENNJJAA  SSRRTT  VV  SSOOBBOOTTOO,,    11..  aapprriillaa  22002233  
Ob 8. uri bo sv. maša z govorom, od 9. do 10. ure časti Najsvetejše 

Cerina, Prilipe, Dobeno, Podgračeno, ob 10. uri bo sv. maša z govorom, 
od 11. do 12.00 moli župnik in ostali častilci, od 12. do 14. ure povabljeni 
farani, od 14,00 do 15,00 Sobenja vas in Žejno, od 14. do 15. ure Mrzlava 
vas, Vel. Malence, Globočice, od 15. do 16. ure Čatež, Dvorce ter šolska 
mladina, ob 16.00 uri bo sv. maša in sklep češčenja. Med mašami 
priložnost za sv. spoved. 

CCVVEETTNNAA  NNEEDDEELLJJAA,,  mala velika noč bo 2. aprila. Sveti maši bosta 
ob 8,00 in 10,00. Pri maši ob 8,00 bo slovesni blagoslov oljčnih vej in 
butaric, blagoslov bo tudi pri maši ob 10,00. To nedeljo že beremo 
pasijon - poročilo o trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Oljčne 
veje boste lahko dobili  na TIHO NEDELJO. 

Lepo se zahvaljujem za darove, ki ste jih namenili za žrtve potresa 
v Turčiji in Siriji. Bili ste velikodušni in nabralo se je 1086,00. Bog 
povrni! 

Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi, lektorira s. M Bakhita Škulj 


