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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: NOVEMBER številka: 11

 
   LETO:2022 Mesec:NOVEMBER  št.11  

 
  

TTEEBBEE  BBOOGGAA  HHVVAALLIIMMOO  

Pojte Gospodu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih 
čudežih! Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli 

srce njih, ki iščejo Gospoda! (Ps 105,2–3) 
 
 
 

        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
     ČATEŽ OB SAVI 
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NNAAŠŠII  VVZZOORRNNIIKKII  IINN  PPRRIIPPRROOŠŠNNJJIIKKII 

 

Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, 
neznatnih svetnikov, ki so ‘utonili’ v množici svetih. Vsak dan v letu 
imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno 
razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se 
posvetile ob svojih otrocih in družinah med štirimi stenami doma; tiste 
množice mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za 
prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih delavcev, 
ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi dela, pa so bili 
pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, 
zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zapostavljenih ljudi, ki 
so v preizkušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze 
in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do 
spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih 
kmečkih duš, ki so živele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v 
lepoti sveta in so tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji 
… Med svetniki so tudi naši prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti, 
ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so 
znali v vsem iskati in najti Boga. 
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Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni 
‘dan mrtvih’, kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavna (in je 
na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži njegova 
obljuba: “Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!” Ti preprosti 
svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli in se 
umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne 
vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. 
Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v naročju zemlje, 
so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je 
namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih. 

POSLAVLJANJE OD LJUDI 
Poslavljanje od ljudi, ki so nam bolj ali manj blizu, ki so del našega 

življenja ali pa jih poznamo samo do daleč, ki bi jih pogosto želeli še imeti ob 
sebi, se nam dogaja vsak dan znova. Če to hočemo ali ne. Včasih je slovo 
težko že takrat, ko odhaja nekdo samo za nekaj časa, pa vemo, da se bo vrnil. 
Kako čisto drugače pa je seveda takrat, ko nekdo umre in ga v takšni obliki, 
kot je tu in sedaj, ne bo nikoli več. Takrat se za mnoge zruši svet in traja kar 
nekaj časa, da se spet poberejo. So pa tudi takšni, ki se ne poberejo nikoli  
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več in neizmerno žalujejo do svoje smrti. 
Vendar vsak človek žaluje na svoj način 
in je težko reči, kaj je normalno 
žalovanje. Koliko časa smeš normalno 
žalovati, kako se moraš vesti in podobno. 
Vsekakor pa nam ti dnevi ponujajo 
možnost, da se na poseben način usta-
vimo pri prijetnih trenutkih, ki smo jih 
doživeli z našimi bližnjimi, a so se od nas 
na tem svetu žal že poslovili. Naj nam 
molitev zanje in prižgan plamen sveče 
pomaga, da se v nas prebudi toplina in 
ne le žalost.  

 

AALLII  OOBBSSTTAAJJAA  ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  PPOO  SSMMRRTTII  
Če obstaja Bog, obstaja tudi pos-

mrtno življenje. O neskončnem življenju 
zunaj časa pričuje tudi Kristusovo 
vstajenje. Ljubezen je dokaz, da lahko 
to, čemur pravimo ‘onostranstvo’, oku-
šamo že na zemlji. Kako pa? 

Na primer ob izgubi ljubljene osebe, 
ko spoznamo, da smrt ne more izničiti 
naše ljubezni do nje, ampak se ta, 
nasprotno, še okrepi. Ljubezen se nikoli 
ne preda, ampak je vedno močnejša od 
smrti. Zato je najbolj verodostojna priča 
večnega življenja. Takrat začutimo, da 
je naša človeška ljubezen le iskrica Božje 
ljubezni. Tako kot Bog, ki je Ljubezen, 

ne more umreti, ampak – tudi če ga ubijemo – vstane, ne umre niti ljubezen, 
ki jo čutimo do svojih dragih. To dokazuje, da je bila tudi njihova smrt 
premagana, da niso izničeni, ampak živijo naprej. Ljubezen osmišlja 
večnost.  
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To nam daje tudi boljši vpogled v posmrtno življenje kot stanje 

popolnega občestva z Bogom in našimi dragimi po Kristusu. V Svetem 
pismu je to stanje simbolično predstavljeno kot neskončna svatbena gostija, 
polnost veselja in sreče, kjer nihče ni sam, ampak vedno z drugimi. Očetova 
volja je namreč, da bi se vsi rešili in se nihče ne bi pogubil.  

 

JJEESSEENNSSKKOO  RRAAZZMMIIŠŠLLJJAANNJJEE  

 »Ne poskušam postavljati spomenika sebi – tega mi kleše Bog in 
samo On ve, kaj bo pisalo na njem. Vse je dar, rosa Božjega, zastonjska 
ljubezen, ki se izliva v krhko posodo človeka, ki se zaveda, da je »mali 
nič«-sv. Mala Mirjam, palestinska redovnica. Na tem svetu smo 
vseskozi razpeti med že in še ne. (Jože Razinger) 

Pričela se je že koledarska jesen, pogled na polja, sadovnjake, 
travnike zarezuje rane v duše ljudi. Ob vsem pogledu na vso to 
zmešnjavo, ki se dogaja okrog nas – neurja, toča, požari, suša  
izgubljamo besede. Pogled na suhe vrtove me je vzpodbudil, da se 
vprašam ali je tako tudi z mojo dušo. Ali je tudi ona tako suha? Ali 
dopuščam, da jo zaznamujejo vsa zunanja dogajanja? Ali dopuščam, da 
jo zaznamujejo rane mojih prednikov? Ali dopuščam, da sodbe ljudi 
ubijajo  človečnost, ki jo je vame položil moj Stvarnik? Sprašujem se  
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kdo sem, ali sem bitje, ki si ga je želel Bog, ali pa me je prevzel 
materialni svet in me oblikoval po svoje? 

To se ne sprašujem samo jaz, sprašujejo se mnogi. Vendar pa smo 
ljudje različni in bolj, ko nas ljudje bombardirajo s slabimi mislimi in 
besedami, se navidezno pogrezamo v temo svoje duše.  Vsi bi bili radi 
sodniki. Radi bi, da je vse po naši volji. A knjiga nad knjigami pravi 
takole:« Če GOSPOD ne zida hiše se zaman trudijo z njo njeni 
graditelji. (Psalm 127,1) 

Nismo sami  zmožni, da bi sami  sebe o čem sodili. Ne, naša zmožnost 
je od Boga. (Drugo Korinčanom 3,5) 

In tako smo obsojeni že od rojstva, od mladosti, delamo razlike med 
seboj, namesto, da bi širili ljubezen, kajti Bog je ljubezen in kdor je iz 
Boga rojen širi ljubezen. Mi pa širimo nestrpnost, nezadovoljstvo. 
Namesto, da bi stegnili svoje roke, jih tlačimo pred sabo. Namesto, da 
bi objemali, se raje obrnemo v drugo stran. Namesto, da bi brisali solze, 
jih raje povzročamo. Namesto, da bi gradili, rušimo še to kar smo. In 
potem spet gora besed, da je tak pa pač tak, da so bili starši taki, da so 
bili že predniki pred tem taki... Ja bili so taki in taki, in mi smo zato, da 
molimo, da ljubimo, da gradimo, da se zahvaljujemo, kot pravi Pavel 
Tesaloničanom: ZAHVALJUJTE SE V VSAKI SITUACIJI, da bomo  
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Spoznali, zakaj je vse tako kot je in da končno priznamo, da ne moremo 
nič, če to ni v skladu z Božjo voljo.  

Mi smo zato, da preganjamo temo, da pomagamo najti pot nad 
potmi, pot v Gospodov objem.  Ne pa da poslušamo, da smo cele dni v 
cerkvi in molimo pa je vse še hujše, in da so tisti, ki hodijo v cerkev še 
slabši, dragi brat, draga sestra, ali nisi sedaj še ti hujši, ker si to izrekel? 
Ali ni v Bogu tudi odpuščanje grehov? Ali ni lažje živeti, če te ne 
obremenjuje balast tvojih dejanj? Ja, tudi predniki so nam marsikaj 
zapustili, vendar smo mi sedaj tukaj, da molimo, da dobimo spoznanje, 
da zacelimo rane, ki jih povzročajo dejanja  že pokojnih ljudi.  

Zato je tukaj Sveti Duh, ki nam želi odpreti poti, ki nas vabi, ki se 
izliva na nas še posebej pri vsaki sveti maši.  In zakaj ljudje hodijo k 
maši? To vprašanje postavimo sebi. Zakaj jaz hodim k sveti maši?  In 
zakaj ne hodim k sveti maši?  Vsak mora pri sebi »očistiti » te zadeve in 
ne iskati izgovorov, da so v cerkvi sami slabi ljudje, in kdo sem jaz da  
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bi sodil, kdo je dober, kdo je slab. Marsikoga zapeljejo besede, finost, 
nasmeh o dobrih ljudeh. A dobri ljudje so nekje v senci, tiho žrtvujejo 
svoje trpljenje Bogu za sebe, svoje družine, ves svet, za vse grešnike, da 
bi spoznali pot, ki vodi k Bogu, živijo življenje z darovanjem, saj vsak 
dan polagajo vse pred Gospoda, se mu zahvaljujejo za situacijo v kateri 
se nahajajo, Ga slavijo, molijo in prosijo, naj se zgodi Njegova volja.  

Kristina Zorko 

PPRRII  BBOOGGUU  NNAAJJDDEEMMOO  MMOOČČ  

To so ljudje, ki so našli Gospoda in iz Njega črpajo moč, na drugi 
strani pa so tisti, ki se zavijejo v temo svoje duše, ne najdejo 
sogovornika, so skriti v svojih sobah, bežijo od sveta, bežijo od ljudi, mi 
pa jih obsojamo, namesto, da bi za njih molili.  Tema, ki jo nosimo v 
duši zamrači vse poglede, naše besede. In ta tema je zlo. Zlo, ki je v 
našem življenju, ki ga upravlja. To je zlo, marsikomu so rekli »Iz tebe 
pa ne bo nič« in beseda je postala dejanje-poglejmo samo okrog sebe. V 
hiši so darovi, ki niso dani iz srca, morda celo okultni znaki, ki prinašajo 
v hišo nasprotja in če pravi čas ne najdemo prave smeri nas zlo zaduši. 
Kajti zlo  kot so alkohol, nesoglasja, prepiri, preklinjanje so veliko zlo 
današnjega časa. 
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 In ko vsrkavamo samo slabo okrog sebe, ne moremo dajati drugega kot 
slabo. In tako se namesto ljubezni, dobrote, nasmeha, veselja, 
brezskrbnosti, širi nezadovoljstvo, godrnjanje, sovraštvo, žalost in 
nasmeha ni več, so le solze, ki polzijo, ko se ruši peščeni grad – naše 
življenje. 

Zato je tukaj ta sveta maša, ki je tako odveč v današnjem času. Vsaj 
ena ura z Jezusom, v Getsemaniju, na Golgoti, na Križu,… Koliko ur 
gre, ko jamramo, ko se pritožujemo, ko nergamo, ko obtožujemo, ko 
nam ne pašejo ti ali oni ljudje.  Ali niso to ure, ki bi morale iti mimo nas 
–(takrat bi morali reči, Gospod naj gre ta kelih grdih, slabih misli, besed 
mimo mene, ampak ne), ure ki naše življenje spremenijo v temo, in 
zaprejo vse poti, da bi do nas prišla svetloba, da bi mi objemali s 
svetlobo. In ta tema je zlo, zlo ki smo mu dopustili, da je naš gospodar.   

Da naredimo v življenju samo obrat, da namesto da godrnjamo in 
nergamo, pričnemo z zahvaljevanjem in pregnali zlo iz svoje duše. 
Dopustili bi, da temo prežene svetloba in bi se počutili svobodne za sebe 
in za druge. In ko bi v tistem, ko mislimo, da je naš največji sovražnik 
iskali dobroto, iskrico njegove duše, bi razsvetlili sebe in bi pustili svoj 
ego, svoj jaz in bi oblekli novo obleko, obleko, ki nam jo ponuja Kristus.  
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Koliko lepše bi bilo življenje, dobilo bi spet svoj sijaj, in ujeli bi mavrico, 
za katero pravi moj vnuk, da bi se stisnil k njej.  Otrok čuti toplino, 
prisotno ljubezen, zato nas tudi Kristus vabi, da postanemo kot otroci, 
otroci, ki gradijo, ljubijo, objemajo, ki lepo govorijo, prinašajo mir, 
veselje… 

Moj vnuk ko gre spat pravi »Jezus, Marija, sv. Jožef, čuvajte mojo 
družino, sosede, otroke v vrtcu, vzgojiteljice in pa vse ljudi, ki jih ne 
poznamo.«  In res razširimo svoje roke, pošljimo blagoslov vsem, kajti 
vsak blagoslov se nam  povrne, v kolikor ne danes pa jutri in ne 
razmišljaj o tem, kaj vse se nam mora vrniti, kar si storil drugim, 
pozabi, daruj, zahvali se, da si lahko storil, moli in veruj. Kajti Božja 
beseda pravi, tvoja vera te je rešila, pojdi in ne greši več. 

Kristus je daroval sam sebe, da bi mi imeli večno življenje, ali si tudi 
ti brat ali sestra pripravljena darovati svoj ego, da bi gradil Božje 
kraljestvo na zemlji, v svoji družini, okolici,… Kristus nas kliče: Pridite 
k meni vsi, ki ste obteženi in jaz vas bom poživil. 

Kristina Zorko 

NNII  BBIILLOO  LLEEPPOO  
Tisto poletje bilo zelo vroče. Sonce je neusmiljeno pripekalo, dežja pa od 

nikoder, da bi namočil suho zemljo. Ljudje so nejevoljno hodili sem in tja, 
dokler niso poiskali kotiček v kakšni senci ali pa se zaprli v hiše. Po kosilu 
sem se tudi sam zaprl v sobo, za začetek nekaj bral dokler nisem, potem kot 
navadno na kratko zadremal kar za mizo. Pri nas doma je bilo sramotno, če 
bi se človek čez dan ulegel na posteljo. Tega sem se držal tudi kot župnik. 

Zgodilo pa se, da je prav med tem mojim popoldanskim počitkom 
nekdo pozvonil na hišnih vratih. Godrnjal sem sam pri sebi nad človekom, 
ki mi hoče kratiti popoldanski počitek. Nejevoljen in z mrkim pogledom sem 
odšel k vratom. Odprl sem jih in pred seboj zagledal uglednega moža iz 
naših krajev. Povedal mi je, da želi župniji izročiti svoj dar za cerkev. Kar 
naenkrat se mi je obraz razjasnil, izginil je mrki pogled iz mojih oči in 
nadvse prijazno sem moža povabil v pisarno.  

Človek mi je izročil kuverto z denarjem. Prav takrat smo imeli neko 
prenovo in denar mi je še kako prav prišel.  Pogovor je potem trajal kar 
dolgo. Gospod se je pohvalil, kaj vse je dobrega naredil v svojem življenju.  
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K maši zaradi dela ni hodil, ljudje pa so ga poznali kot tistega, ki je znal 
predvsem uveljaviti svoje interese. Vsekakor sem takrat čutil, da mu moram 
izkazati posebno pozornost in prijaznost. Denar je pač denar in nihče se ga 
ne brani. 

Mož se je poslovil. Prijazno sem ga pospremil do vrat. Vrnil sem se nazaj 
v pisarno. Z obiskom sem bil zadovoljen. Ni minilo petnajst minut, ko je spet 
pozvonil hišni zvonec. Navadno so v tem času prihajali razni postopači in 
cigani, ki itak ne poznajo nobenega reda. Vzel sem nekaj drobiža, da bi si jih 
lahko takoj rešil. Navadno sem jih še nadrl, jih zmerjal z lenuhi in jim rekel 
naj več ne prihajajo k meni. Z eno besedo, do njih nisem bil toleranten, še 
manj prijazen. Bila je to drža, ki ni  primerna za duhovnika. Takšno 
ravnanje sem prinesel od doma, ko so v našo vas prihajali  pogosto cigani. 
Ko jim je mama dala malo krompirja so želeli še malo mokice, kislega zelja 
zlasti pa so bili veseli kožice. To je bilo njihovo ime za meso. Da so čim prej 
končali s svojimi litanijami, jih je morala mama kar nagnati z ostrimi 
besedami. Seveda so drugič spet prišli. Bili so navajeni na take sprejeme in 
slovesa. 

Tokrat sem spet stopil do vrat, da vidim, kdo me vznemirja pri 
popoldanskem počitku. V meni je bilo polno jeze. Ko sem odprl vrata sem 
pred seboj zagledal moža v ponošeni obleki in z raztrgano srajco. »Tukaj  
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imaš ta drobiž,« sem mu dejal. Mož drobiža ni sprejel. Rekel mi je: »Nisem 
prišel prosjačit denar, prišel sem, gospodar, k vam, da bi vas prosil, da bi 
zame molili.« Nenavadna prošnja me je zresnila. Prisluhnil sem njegovim 
besedam, ki jih ne morem pozabiti. »Gospodar«, tako me je imenoval. »Jaz 
sem Rom in živim na obrobju Zagreba. Tudi sem veren musliman in se vsak 
dan obračam v molitvi k Alahu. Nisem tak kot so drugi Romi, ki prosjačijo 
in nič ne delajo. Ob Savi  nabiram vrbove šibe in pletem košare. To znam 

delati, drugega ne 
znam. Na ta način pre-
življam svojo družino. 
Imam hčerko, ki je 
srednješolka in se zelo 
pridno uči.  Rada bi na-
daljevala svoje študije 
na univerzi. Za to pa je 
potreben denar. Rad bi 
ji omogočil, da se ures-
ničijo te njene sanje. 
Zato zdaj še več delam 
in prodajam te košare, 
ob tem pa mislim na 

hčerko. Danes sem se odločil, da grem s temi košarami v Slovenijo. Povedati 
vam moram, da hodim od hiše do hiše že ves dan ne da bi prodal samo eno 
košaro. To me skrbi in žalosten sem.  Jaz pa bi tako rad pomagal hčerki, ki 
jo imam neizmerno rad. Ne prosim vas zdaj za denar, prosim samo vas, da 
bi molili zame in da bi  Bog ljudem odprl njihova srca.  Tudi jaz bom šel 
zdaj v vašo cerkev, če je odprta in bom molil.« 

Tedaj sem pa tudi pričel gledati na prišleka z drugačnimi očmi. Mož se 
mi je zasmilil in postalo me je sram. Kje je zdaj moje čuteče srce in kje je 
zdaj moja vera? Ali sem pozabil na Jezusove besede: »Lačen sem bil, žejen 
sem bil,  nag sem bil, popotnik sem bil. Karkoli ste storili kateremu koli 
človeku, ste meni naredili.« Ob možu sem videl kopico košar, ki jih je nosil 
na svojih ramenih. Ramena so bila vsa okrvavljena. Če bi imel suknjič bi 
mu vsaj malo olajšal nositi to težko breme. Takrat se nisem spomnil, da bi 
mu enega dal. Imam jih dovolj in nič ga ne bi pogrešal. 
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Mož je odšel od mene. Nikoli več ga nisem videl. V srcu mi je ostal očitek 

moje vesti, tega božjega glasu, ki ga ni mogoče preslišati. V tem človeku bi 
moral videti svojega brata, še več Jezusa. Glas vesti, ta neizprosni sodnik 
naših src, mi še danes očita mojo ravnodušnost. Takole mi govori. »Prišel je 
mož z denarjem v kuverti in si se mu prilizoval s svojo prijaznostjo. Ko pa 
je prišel mož, zaznamovan s svojim ciganskim poreklom in z ljubeznijo do 
svoje družine in težkim garaštvom, mu nisi ponudil kozarec vode in 
suknjiča, da bi ublažil njegove krvave rame. Ali te ni sram, tebe, kot 
kristjana še več, kot duhovnika ob takem ravnanju.« Kako nečloveško je 
včasih ravnanje ljudi. 

Na mojem domu so pogoreli. Gospodarsko poslopje je uničil ogenj. 
Otroci so se igrali pod ko-
zolcem z šibicami. Ljudem 
je uspelo rešiti le živino, za 
druge reči je bilo prepozno. 
Ostalo je pogorišče in 
kopico otrok, denarja pa od 
nikoder. Živina je bila v 
sosedovem hlevu. Bila je 
pozna jesen. Zgorela je tudi 
vsa krma. Ni bilo druge 

rešitve, kot da je moj stric Ivan, takratni gospodar, prosil dobre ljudi za koš 
sena. Potrebno je bilo postaviti novo gospodarsko poslopje. Primoran je bil 
v najtežje opravilo, ljudi prositi za denarno pomoč. Nikoli ne bom pozabil, 
kaj se mu je pripetilo v sosednji vasi  pri neki hiši. Pokazal je dovoljenje za 
zbiranje pomoči. Takrat pa  je gospodar zakričal: »Čimprej pobegni iz 
mojega dvorišča, če nočeš, da te s kolom ne udarim po glavi.« Tudi tega je 
zmožen človek, ki v sebi ne nosi meseno  temveč kamnito srce. 

KKOORRIISSTTNNAA  IIZZKKUUŠŠNNJJAA  
 
Čeprav sem bil rojen v nemškem taborišču, v času pomanjkanja in 

mamine bolezni, ko so vsi mislili, da ne bom preživel,  mi je Bog podaril 
toliko zdravja, da sem bil v  vseh teh   letih svojega življenja v bolnišnici samo  
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nekaj dni. Enkrat sem imel  neko infekcijo, dobil sem vročino, ki nekaj dni 
ni padla. Bila je neka viroza in vse je lepo minilo. 

Zdaj v starosti pa ni več tako. Pričel sem pozabljati, postajam vse bolj 
trd, korak se mi je upočasnil. Če sem prej porabil za pot na Sv. Vid tja in 
nazaj 40 minut, potrebujem zdaj že 1 uro in 15 minut. Od vojaščine naprej  
sem čutil, da je s srcem nekaj narobe. To tudi ni čudno. Vojaščino sem služil 
v pešadiji, v polku, kjer vladal posebni vojaški režim. Vojaki so bili v 
glavnem kaznjenci in drugi, ki jih je smatral režim za družbo nevarne. 
Vsako jutro je bilo zgodnje vstajanje potem redne vojaške vaje, povezane z 
dolgimi marši. Posledice so se začele kazati pri meni prav na srcu s srčno 
aritmijo in obolelimi srčnimi zaklopkami. 

Zdi se mi, da se mi je stanje zdaj po prebolelem covidu poslabšalo. 
Bolezen  je potekal dokaj normalno z malo vročine, bolečinami v grlu in 
kašljem, ki so trajale tri dni. Covid sem prebolel, ostale pa so posledice z zelo 
pogostimi ekstra sistolami. Obiskal sem kardiologa, ki mi je svetoval 
obremenitveni test, holter in ultra zvok srca. Po vseh pregledanih izvidih mi 
je bila dana še napotnica  za kardiografijo srca. 

Prej sem malo vedel o kardiografiji. Nekateri so mi rekli, da gre 
zdravnik z nekim aparatom po žili vse do srca in tako ugotavlja ali so žile 
čiste in zamašene. Najbolj sem se ustrašil tega posega zlasti, ko sem zvedel  
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da je potrebno po posegu nekaj ur negibno ležati, in da se s tem preprečijo 
krvavitve.  

V novomeško bolnišnico sem moral priti ob petih popoldan. Seveda je 
bilo najprej napraviti test za covid in sledil je sprejem na oddelek. Dobil sem 
bolniško pižamo in potem počakal, da mi sestra določi sobo. Počutil sem se 
zelo nebogljenega. Odprla je vrata sobe in zagledala okoli neke postelje 
skupino sester in zdravnikov. Ukazano nama je bilo, da naj malo počakamo. 
Čakanje je trajalo kar nekaj časa. Čez nekaj časa je prišla sestra in mi 

povedala, da je neki 
bolnik pravkar umrl. 
Prosil sem jo, da naj mi 
da v drugo sobo. Bil sem 
še vedno pod vtisom 
smrti človeka, ki je umrl 
nesrečne smrti na našem 
dvorišču. »To sem hotela 
tudi narediti, zato ste 
tako dolgo čakali«. 

Končno sem le prišel 
v sobo k svoji postelji. 
Kmalu sem se spoznal še 

z dvema drugima pacientoma. En od njih je doživel infarkt, drugi je pa tudi 
imel neke komplikacije s srcem. Prinesli so mi mlečno večerjo, ki jo nisem 
pojedel. Mlečnih izdelkov moja prebava ne prinese. Noč je bila dokaj mirna. 

 Dopoldan je minil v pričakovanju posega. Prišla je prijazna sestra, ki 
me je odpeljala do operacijske sobe. Tam so me preložili na operacijsko mizo 
in ob meni so stale sestre oblečene v zelene obleke. Prišel je glavni zdravnik, 
pregledal moje žile in dejal, da bodo lahko poseg naredili po žili na desni 
roki. Rekel sem, hvala Bogu, ker je poseg preko dimelj  bolj kompliciran. 
Čakal sem, kdaj bo zdravnik z aparatom prišel do srca. Med tem mojim 
razmišljanjem je zdravnik rekel. »Smo že pri srcu. Danes boste lahko že 
odšli domov«. Hvaležno sem ga pogledal. Vprašal sem ga kakšno je moje 
stanje. Odgovoril mi je: »Človek, ki lepo misli ima čiste žile«. Dejal sem mu, 
da lepe misli  že moram imeti, ker sem duhovnik.  
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Bil je prijazen. Malo sva še govorila in kmalu zatem me je sestra 

odpeljala na intenzivni oddelek. Naročila mi je, da bom moral nekaj ur 
mirno ležati. Dalo mi je še račko za odvajanje vode. Bil sem priključen na 
aparate. Vse bi bilo prav, če ne bi ob meni ležal neki moški, ki je zelo 
preklinjal in prostaško govoril. Trikrat sem mu povedal, da sem duhovnik 
in nimam rad takšnega govorjenja. Brez uspeha. 

Po nekaj urah je prišla do mene 
sestra in mi dejala, da mi bo čez eno uro 
odklopila od aparatov. Kako sem bil 
vesel te novice. Končno bom spet 
svoboden, vstal bom lahko in čez nekaj 
ur zapustil bolnišnico. Po predaji 
odpustnice me je sestra vprašala, kako 
bom šel domov. Rekel sem, da imam 
avto in se bom sam odpeljal. To mi je 
odsvetovala. Poklical sem naše sestre 
na Čatež in sestra Bakhita je že čez eno 
uro prišla do mene. Z njo je prišel tudi 
Ukrajinec Pavel, ki je vozil avto od 
sester. Drugi dan sem že imel poročno 
mašo in potem še eno mašo v Brežicah. 
Štirinajst dni naj bi miroval. 

To kratko bivanje v bolnišnici me 
je povezalo z vsemi bolniki, ki ležijo po bolnišnicah. Tudi duhovnik mora 
doživeti kdaj takšno preizkušnjo, da potem lažje razume bolnike, ki ležijo 
po naših bolnišnicah. Zdaj šele vem kako hudo je, če se zdravljenje zavleče 
v mesece. 

 

MMIISSIIJJOONNAARRJJEEVVOO  SSRRCCEE  
Navadno se ob ponedeljkih zberemo skupaj duhovniki iz naše leskovške 

dekanije. Pogovorimo se o naših problemih, izmenjamo svoje izkušnje in 
tako poglabljamo duhovniško bratstvo. To je v teh kriznih časih tudi za vero 
še kako potrebno. Mnogi duhovniki se znajdejo v veliki preizkušnji. 
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Tokrat smo bili v Krškem. Pridružil se nam je tudi misijonar Tone 

Kerin, ki že vrsto let deluje na Madagaskarju. Zbolel je za rakom in v 
domovino je prišel na zdravljenje. Njegovo široko misijonarsko srce ga kliče 
nazaj med njegove Malgaše in čaka na letalsko vozovnico. Spregovoril nam 
je o svojem misijonskem delu. V pokrajini, kjer še pred kratkim ni bilo 
nobenega kristjana je zdaj že več tisoč ljudi krščenih. Gradi jim podružne 
cerkve, ima veliko katehetov, ki poučujejo otroke in odrasle v veri in vodijo 
bogoslužja. 

Letos poleti pa je njihovo 
pokrajino dosegel uničujoči tajfun. 
Ljudem je uničil ves pridelek riža in 
tako so ostali brez hrane. Otroci 
umirajo od lakote in kateheti so mu 
sporočili, da jih je v zadnjem času 
umrlo že 18. Prosijo ga naj jim 
priskoči na pomoč. Tako zdaj zbira 
prostovoljne prispevke. Nekaj 
groznega je gledati otroka, ki umira 
od lakote. Zdaj je zbral že nekaj 
denarja, ki bo zadostoval za nekaj 
tisoč kilogramov riža. To je njihova 
osnovna jed. Zelo zahteven bo 
projekt, kako ta riž pripeljati v kraje 
njegovega misijona. To lahko storijo 

le s traktorji in bo sam prevoz stal več kot je vreden sam riž. 
Ob tem sem se spomnil na akcije, ki nam jih priporoča misijonsko 

središče v Ljubljani. Ena takih je  nabirka za misijonsko nedeljo. Pri nas 
smo letos zbrali 368,00 evrov, v sosednji župniji so zbrali 1000. Druga takšna 
akcija je adventni koledar, kjer otroci zbirajo denar za otroke v misijonskih 
deželah. Naši otroci so zbrali 128,00 kar je malo v primerjavi z drugimi 
župnijami, pohvaliti pa moramo otroke, ki so sodelovali pri trikraljevski 
akciji in so zbrali 1100,00 evrov. Svojo velikodušnost ste nekateri pokazali 
ob akciji MIVA, kjer se zbira ob blagoslovu  denar za vozila misijonarjem. 
Zbralo se je 615,00 evrov. 

 



18

18 
Misijonsko središče v Ljubljani nas vabi naj, se pridružimo botrstvu za 

otroke v misijonih. V afriških državah treba plačati šolnino. Tisti, ki tega ne 
zmorejo so izpostavljeni uboštvu. Uspejo le tisti, ki imajo vsaj osnovno 
izobrazbo. Če želimo biti botri, potem se lahko prijavite meni ali na 
misijonsko pisarno in dobili boste sliko svojega otroka. Zanj boste plačali  
mesečno 10,00 ali 20,00 evrov, različno od posameznih držav. Torej letno 
120,00 ali 240,00 evrov. 

Misijonarji tudi vabijo, da posameznim družinam v misijonskih deželah 
pomagamo kupiti kozo. Prispevek je 20,00 evrov. Koza jim veliko pomeni. 
Daje jim prepotrebno mleko, vsako leto mladiča in za družino pomeni že 
preživetje. 

 

JJEESSEENNSSKKII  ČČAASS  ––  ČČAASS  
ZZAAHHVVAALLEE  

 
Jesenski čas je čas, ko pobiramo še 

zadnje pridelke iz naših polj in 
sadovnjakov. Letošnje leto je bilo 
zaznamovano z visoko vročino in sušo. Z 
strahom smo gledali našo izsušeno 
zemljo in še bolj klavrne posevke. Na 
koncu  je tudi z malo zakasnitvijo prišel 
potreben dež, pridelki na njivah so se 
opomogli in upam, da tudi letos ne bo 
potrebno trpeti lakote. Tudi vinska 
letina je bila letos obilna in kvalitetna. 
Tako je poplačan velik trud, ki ga mora 
vinogradnik vložiti v vinograd. Izraz 
hvaležnosti naj odmeva iz naših hramov 
in domov. Neka žena mi je potarnala, da 
fižola letos ne bo, po drugi strani pa so 
lahko ljudje po gozdovih in travnikih 
nabirali gobe. Bodimo hvaležni za vsak 

dar, ki smo ga prejeli od Boga in ljudi. 
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PPRRVVOO  SSVV..OOBBHHAAJJIILLOO  LL..  ..11994455  

Minilo je že 80 let, odkar je nemški okupator nasilno izgnal naše 
ljudi iz Posavja v nemška taborišča. V naglici so morali zapustiti svoje 
domove in domovino in oditi v neznano tujino. Štiri leta je trajala ta 
»babilonska sužnost«. Izgnanci so živeli v različnih taboriščih. Mlajši 
ljudje so morali delati v nemških tovarnah, mnoga dekleta pa so bila 
zaposlena kot gospodinjske pomočnice pri nemških družinah. Matere z 
otroki so s starimi ljudmi bivali doma. Po taboriščih je vladal strog 
režim, odvisno od vodja taborišča. V Šleziji in na Bavarskem, kjer je 
živel pretežno katoliški živelj, so se lahko tudi taboriščniki udeleževali 
bogoslužja, in  bili pri nedeljskih mašah. Ponekod so imeli celo verouk. 
V našem taborišču v Lautenthalu ni bilo možnosti za obisk sv. maše, ker 
je bila okolica pretežno protestantska. Naša faranka Antonija Volk, 
rojena Baškovč iz Sobenje vasi, mi je dala zanimivo sliko prvega sv. 
obhajila, ki je bilo proti koncu vojne v nemškem taborišču. Na sliki je 
videti duhovnika in sestro redovnico, ki sta otroke pripravljala na 
prejem sv. obhajila. Bilo bi zanimivo, če bi vedeli v katerem kraju je to 
bilo. Vsak podatek je dragocen. 
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HVALA ZA VSE 
 

Gospod, zahvaljujem se ti  
za vse svoje življenje, 
za luči in sence, za veselje in žalost,  
saj potrebujem 

vse. 
 
Zahvaljujem se 

za sonce,  
prav tako tudi za 

dež:  
sonce me lepo 

ogreje,  
dež me prijetno 

osveži. 
 
Zahvaljujem se 

za pohvalo,  
enako pa tudi za 

grajo:  
pohvala me 

spodbudi, okrepi,  
graja pa me modro pouči. 
 
Zahvaljujem se za zdravje,  
pa tudi za kakšno bolezen:  
zdravje mi omogoča, da delam,  
v bolezni pa čutim svojo nemoč. 
 
Zahvaljujem se za občestvo,  
toda tudi za tiho samoto: 
občestvo mi podarja ljudi, 
v samoti pa si z menoj Ti. 
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MIHOLSKA NEDELJA V CERINI 

 
Že dolga stoletja sv. nadangel Mihael varuje svojo sosesko. Temu 

nadangelu so cistercijanski menihi posvetili svojo samostansko pristavo v 
Cerini. Vse do ukinitve cistercijanskega samostana v Kostanjevici, so bili v 
njem redovniki, ki so tudi skrbeli za pastoralno dejavnost v čateški župniji. Z 
ukinitvijo samostana se je naredila velika duhovna škoda. Samostansko 
poslopje je prišlo v privatne roke. V njem se je sicer obnovila kapela, ki je 
skoraj 50 let služila svojemu namenu. Zadnje čase je bilo samostansko 
poslopje prodano in zdaj čaka na obnovo. Prebivalci vasi Cerina so pri 
gasilskem domu postavili manjše obeležje, kamor so tudi obesili cerinski zvon, 
ki se oglasi v posameznih priložnostih. Ob tem znamenju pa je tudi vsako leto 
na miholsko nedeljo sv. maša za žive in pokojne Cerinčane. Pri njej se zbere 
lepo število Cerinčanov in ljudi, ki so povezani s tem krajem. Na lepo sončno 
nedeljo smo se tudi letos zbrali. Po maši pa je bila priložnost za druženje. Tega 
je pa tudi vedno premalo. Naj bi nadangel Mihael še naprej varoval ta lepi 
kraj v Čateški župniji in ljudi ohranjal v zvestobi v veri.  
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BOG NAREDI VSE NOVO IN ŽIVO 

 
»Kakšna so nebesa?« je vprašala Mojca. 
»Ne vem,« je odgovoril dedek. »A predstavljaj si, da si nov piščanček v 

jajčni lupini. Svet, ki ga vidiš, je precej temen. Potem pa se nekega dne izvališ 
na naš veliki svet in vse je svetlo, sijoče in drugačno.« 

Mojca je zaprla oči. Poskušala si je predstavljati, da je nov piščanček, ki 
se izleže na dedkovem velikem sončnem vrtu. Ko je odprla oči – je sonce 
bleščalo in vrt je bil čudovit! 

»V nebesih bomo tudi mi drugačni,« je rekel dedek. 
»Ampak ti me boš poznala in jaz bom poznal tebe. In imeli bomo nova 

telesa, ki nas ne bodo bolela, ne bodo škripala ali preminila. Ne bomo se 
utrudili, postarali ali zboleli. Pomisli na gosenico. Nekega dne se spremeni v 
rjavo bubo brez leska, potem pa …«  

»Potem pa je čudovit metulj!« je rekla Mojca. 
Poletela je okrog vrta, kot bi imela metuljeva krila. Bila je vesela, da lahko 

Bog vse naredi novo in živo. On naredi, da se piščančki izvalijo iz jajčne 
lupine in da se bube spremenijo v metulje. On naredi, da prašna semena 
zrasejo v rdeči mak in češnjeva drevesa zrasejo iz majhnih rjavih češnjevih 
koščic. 
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ZAHVALNA NEDELJA 

 

V mesecu novembru se spominjamo naših bližnjih, ki so že umrli, hkrati pa je ta 
mesec tudi posebna nedelja, ki se imenuje »zahvalna«. Ponuja nam priložnost, da se še 
posebej zahvalimo za vse prejete darove. 

Pri vsaki sveti maši je sicer priložnost, da se po obhajilu v tihoti v svojem srcu še 
posebej zahvalimo za to, da Jezus prihaja med nas, da biva v naših srcih.  

Pa se sicer v našem vsakdanjem življenju znamo zahvaljevati ali nam je vse samo 
po sebi umevno, da imamo? 

Naj bo zahvalna nedelja priložnost, da rečemo iskren »hvala« najprej našim 
staršem za vse, kar storijo za nas, sicer pa velja hvala tudi učiteljem in učiteljicam, pa 
katehetom, katehetinjam, babici, dedku, sošolcem in sošolkam, šoferju na avtobusu … 
Mnogo je ljudi, ki nam omogočajo, da je naše življenje lahko varno, prijetno ter polno 
novih doživetij, izkušenj in znanj.  

Zahvaliti pa se je vsekakor vredno tudi Bogu, ki nam je podaril oči, da lahko 
vidimo, jezik, da lahko govorimo, noge in roke, pa seveda srce, ki bije ter lahko tako 
izkusi ljubezen, toplino, a tudi žalost in razočaranje. 

 

Hvala, dobri Jezus, ker te lahko poznam. Hvala, ker me spremljaš na vsem 
mojih potem. Hvala, ker imam kaj jesti in kaj obleči. Hvala, ker lahko po 
mnogih čutim tudi tvojo neizmerno ljubezen. Amen. 
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SPOROČILA IN OZNANILA 
Pred nami je mesec november. To je mesec, ko smo še bolj kot kdaj 

koli prej povabljeni k molitvi za naše pokojne. Pokojni so živi in nam 
tudi zdaj govorijo, ko so mrtvi. Prisluhnimo jim in jih priporočamo 
Božjemu usmiljenju. 

Mesec november je tudi mesec 
zahvaljevanja. Zahvalimo se Bogu za vse, 
kar nam je bilo podarjeno. Zahvalimo se 
mu za življenje, za prijatelje, sorodnike, za 
hrano. 

Tudi sam izkoriščam to priložnost, da 
se vam zahvalim, moji dragi farani za vse, 
kar ste mi dobrega storili. Mnogi ste dali 
tudi svoj prispevek v denarju namesto 

običajne bire. Posebno se zahvaljujem našim sestram za vso skrb, ki mi 
jo skazujejo; za hrano, za pomoč v gospodinjstvu, zlasti za pomoč, da 
mi stojijo ob strani v moji bolezni. 

Hvala našima organistoma Ignacu in Juretu, da poskrbita za lepo 
bogoslužje in pevskemu zboru za zvesto sodelovanje. 

Hvala našim ministrantom in vsem bralcem božje besede, ki 
opravljajo to častno službo. 

Hvala številnim krasilcem naše župnijske  cerkve in podružnih 
cerkva. 

Hvala vsem tistim, ki prihajate zvesto k nedeljskim sv. mašam in 
darujete svoj dar za vzdrževanje naše župnije. Bog vam povrni! 

Prihajam v leta, ko marsikatero stvar pozabim. Prosim, da mi ne 
zamerite tega. Tukaj bi vas rad opozoril, da me spomnite, če je bilo kaj 
narobe z naročenimi mašami ali sem morda katero pozabil opraviti. 
Zelo bom vesel, da pridite k meni osebno in bomo pregledali. Vedno sem 
pripravljen popraviti, kar sem morda zagrešil v svoji pozabljivosti. 

 Vse naročene maše vodim v posebni intencijski knjigi in tudi 
zapišem, ko mašo opravim. V bodoče bom za mašo sprejel samo tedaj, 
ko bom pri sebi imel knjigo z mašnimi nameni. Dar za mašo je 23,00 
evrov.  

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


