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MMEESSEECC  NNOOVVEEMMBBEERR--MMIINNLLJJIIVVOOSSTT  VVSSEEGGAA  

Čutim bolečino. Bolečino, ki me poraja. Bolečino v kateri 
moram umreti. Pošlji angela  poslednje tolažbe. Obudi milino 
v meni. Gospod umirajočim si najbližji v njihovi nesreči. Bog 
si, ti, ki si Gospodar življenja in smrti. 
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RRAAJJNNII  ŽŽIIVVIIJJOO  VV  BBOOGGUU 
 

V teh dneh večkrat kot običajno razmišljamo o smrti. Mnoge ob tem 
spremlja tudi strah pred lastno smrtjo. A strah pred smrtjo je pogosto 
najprej strah pred ničem, pred vstopom v povsem neznano. Upiramo se 
smrti, ker ne moremo verjeti, da bi vse lepo, veliko, smiselno, kar je zraslo v 
življenju, moglo v trenutku razpasti v nič. To se upira naši misli, kajti 
ljubezen zahteva večnost. Smrti se bojimo tudi zato, ker se ne moremo 
povsem otresti slutnje, da je nekje tudi sodba. Njen »pred okus« doživljamo 
že na zemlji v zaznavanju glasu vesti, v tem »sodniku, ki ga nosimo vedno s 
seboj«. Sodi nam pogosto prav ob podzavestni misli na blagre, o kateri nam 

spregovori tudi 
današnja Božja beseda. 
Spričo sodbe, ki je 
seveda del krščanskega 
verovanja, pa nam brez 
olepšav prihaja pred oči 
zavest, da smo v 
življenju že velikokrat 
odpovedali. 

Človeštvo nikoli ni 
sprejelo žalostne dogme ateizma, da po koncu tega življenja ni več ničesar. 
Vedno je iskalo odgovore na poslednje, tesnobno vprašanje smrti in življenja 
po njej. V našem razumarskem času so se pojavili poskusi, da bi tudi to 
vprašanje reševali znanstveno, s preverjenimi dejstvi, ne pa z vero. 
Literatura, ki prinaša izpovedi klinično mrtvih, je postala nadvse 
priljubljeno branje. Mnogim je sicer pomagala, da so se spet oprijeli vere v 
posmrtnost, toda kakšne trajne tolažbe in pomiritve takšno čtivo ne prinaša. 
Bistvena vprašanja ostajajo brez odgovora.  

Dejstvo je, da rajni niso begajoči duhovi nekje v vesolju, ki bi na svojo 
pest iskali zveze z nami, ampak živijo v Bogu. Samo prek njega, prek molitve 
in svete maše pa lahko prihajamo v stik z njimi, se jim priporočamo in 
prejemamo od njih duhovne darove. Odnos med živimi in ranimi je lahko 
le odnos ljubezni in upanja, molitve in izmenjave duhovnih dobrin, torej 
odnosov globoke medsebojne solidarnosti. 
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SSPPOOMMIINNJJAAJJ  SSEE,,  ČČLLOOVVEEKK  SSLLOOVVEENNSSKKII  
Kaj je glavna naloga Cerkve? Glavna naloga Cerkve je, da oznanja 

božji načrt odrešenja. Vsebina tega božjega načrta pa je, da Bog ljubi 
človeka in hoče, da bi človek vso večnost živel v tesni povezanosti z njim. 
Bog človeka ceni; v njem vidi vrednost, ki presega vse vrednote 
vesoljstva. Svoj načrt odrešenja bo Bog izpeljal kljub naši nezvestobi, 
neveri, hudobiji in grehu. Bog je namreč do konca zvest svoji obljubi. 

V ta veliki božji načrt odrešenja, je bil pred 1200 leti vključen tudi 
naš, mali slovenski narod. Prej so bili naši predniki pogani. Častili so 
svoje bogove po hribih, ob rekah, pri nas na hribu Sv. Vida ali ob 
sotočju Save in Krke. Bili so barbari in necivilizirani. Porušili  so vse 
tisto, kar so na naših tleh zgradili Rimljani, recimo na Vel. Malencah in 
čateškem Griču. Bili so necivilizirani in seveda nepismeni in skregani z 
vsako kulturo. Bili so sužnji raznih urokov in živeli so v strahu pred 
hudobnimi božanstvi in temnimi silami. Življenje so krojili razni  
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čarovniki. 

V sebi pa so imeli zdrave korenine in dobro nrav, ki bi jo bilo 
potrebno oplemenititi. Bili so kot divjak, na katerega je bilo treba 
vcepiti žlahtno mladiko. S kakšnim veseljem človek seže po plemeniti 
češnji, hruški ali jabolki. 

To poplemenitenje so naši predniki doživeli prav s sprejetjem 
krščanske vere. S pomočjo misijonarjev, ki so prišli v naše kraje, so se 
oklenili Kristusa in njegovega veselega oznanila. Nad nami ne vladajo 
neke temne in hudobne sile, nad nam je Bog, dobri oče. Mi ljudje smo 
njegovi sinovi in hčere. Jezus Kristus nas je odrešil s svojo smrtjo na 
križu in s svojo neizmerno ljubeznijo. Vera jim je pomagala, da so 
odkrili vrednost svojega človeškega dostojanstva in svoje pomembnosti. 
Sčasoma so vzljubili svojo novo vero, ki jim ni vzela ničesar, kar je bilo 
pri njih dobrega. To so misijonarji pokazali s tem, da niso rušili in 
podirali,  pri nas na kraju, kjer so naši predniki časti boga Svetovita, 
postavili cerkev, posvečeno krščanskemu mučencu, sv. Vidu.  
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Zdaj so šele začutili, da jih Bog kliče in hoče iz njih narediti 

popolnejše ljudi. Sad takega prijateljstva z Bogom je novi človek, ki 
presega vse čase in vso človekovo omejenost. Bog jim  tako ni nič več bil  
tekmec, ampak so ga čutili kot zaveznika. Naši predniki so obljubili, da 
bodo držali z  Njim in bodo uresničevali njegove zapovedi, ki so jim 
postajale kažipot v njihovem življenju. 

Krščansko vero so naši predniki tesno povezali s svojim življenjem. 
Vera jim je bila življenje njihovega življenja. Čutili so, da jim je Bog 
zvest in so mu tudi oni ostali zvesti. Stoletja so rodovi izročali to vero 
svojim potomcem, kot največjo dediščino. Res ne vemo, kaj bi se zgodilo 
z našim narodom, če bi odklonil cepljenje s krščanstvom. 

DDRRŽŽIIMM  SSEE  ZZAAOOBBLLJJUUBBEE  
Bog je tako ustvaril 

človeka kot moža in ženo. 
Človeku pa je dal tudi 
veliko nalogo, da sodeluje 
z njim pri največjem pro-
jektu, ki se mu pravi na-
daljevanje človeškega ro-
du. Bog je dal prvemu 
človeku plamenico živ-
ljenja, ki naj jo rodovi 
izročajo iz roda v rod. Ka-
ko veličastno je to delo in 
že mi, ki danes tukaj 
živimo, so moramo zahva-
liti vsem svojim pred-
nikom.  Tisoče in tisoče 
spočetij in rojstev je bilo 
potrebno, da smo danes 
mi tukaj. 

Veličastno  delo je 
podariti življenje novemu 
človeškemu bitju. Še bolj  
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veličastno pa je, da to novo nastalo bitje, ki nam ga je Bog z rojstvom 
podari,l vzgojimo v dobrega človeka. Zato nekatere matere rečejo, da 
je lažje otroka roditi kot pa vzgajati. Nobena mati ne more vnaprej 
vedeti, kakšen bo njej otrok. Bo postal človek vreden spoštovanja in 
ljubezni ali pa morda postal zavoženo bitje, ljudem v sramoto ali celo 
zločinec? Vsak odgovorni oče ali mati se morata tega zavedati in 
narediti vse, da bo njihov otrok postal dober človek, dober kristjan in 
da bi enkrat dosegel srečo večnega življenja. 

V svojem dolgem duhovniškem življenju sem spoznal veliko takih 
mater. Misel me odhaja v kaplanska leta. V spominu mi ostaja mati, ki 
se je tako trudila za lepo versko vzgojo svojih otrok. Takrat še ni bilo 
avtomobilov. Ljudje so hodili peš ali pa s kolesi. Še danes jo vidim, to 
nasmejano mamo in njenega moža, za njima pa na kolesih njune otroke, 
s kako radostjo so se pripeljali k nedeljski maši. Brez nedeljske maše se 
niso mogli zamisliti svojega življenja. »Pred poroko sem si zaobljubila, 
da bom zvesta žena in dobra mati svojim otrokom. To obljubo želim 
sedaj uresničevati…«  je nekoč priznala, meni mlademu kaplanu.  
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Otroke je pošiljala redno k verouku in vesel sem bil, da se je zanimala 
zanje. 

Srečal sem se s svojo nekdanjo sošolko. Pogovarjala sva se o njeni 
življenjski poti, o družini, o veri. Lepo sta z možem vzgojila svojo 
hčerko, edinko. Postala je zdravnica in se poročila. Rodila se jim je 
vnukinja, njihovo veliko veselje in ponos. Ko je začela hoditi v šolo v 
Ljubljani, so poiskali najbližjo župnijo in jo vpisali k verouku. Kljub 
svoji zaposlenosti in raznim obveznostim, se jim je zdel verouk nadvse 
pomemben. Niti malo niso pomislili, da bi ga opustili. Bogastvo svoje 
vere so hoteli podeliti svojemu otroku. Zataknilo pa se je pri tem, kdo 
bo otroka peljal k verouku. V mestu to ni tako enostavno. »Rešila sva z 
možem problem tako, da sva se vsak teden odpravila v Ljubljano in 
peljala vnukinjo k verouku…« mi je dejala, ta moja nekdanja sošolka. 
Ko gre za vzgojo otroka ni pomemben ne denar ne izguba časa, kajti čas 
namenjen za vzgojo otrok, je najbolje naložen denar. Le tako se bodo 
nekoč lahko obirali dobri plodovi. 

Zame ni lepšega prizora, kot da vidim celotno družino pri nedeljski  
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sv. maši, ki se vsede v klop. To je najlepša verska vzgoja za otroka, bolj 
pomembna kot ves verouk. Tukaj niso glavne besede, ampak zgled. 
Meni ni nikoli mama rekla, da moram iti k sv. maši. Maša je bila zame 
isto kot vsako jutro vstati,  torej najbolj normalna stvar v življenju. Še 
danes se z veseljem spominjam, kako sem hodil z mamo peš v križevsko 
cerkev. Med potjo sva se lepo pogovarjala, večkrat poslušal njene 
nauke, še lepše pa mi je bilo poslušati njene zgodbe. To kar mati vžge 
otroku v srce, tega ne more nobena stvar izbrisati, tudi vere ne. 

Kako vesel sem mladega očeta, ki ga vidim s svojim sinom vsako 
nedeljo pri sv. maši. To ni samo spodbuda za otroka, ampak tudi za 
druge očete, ki naj bi bili otroku tudi zgled  v njihovem življenju. Prosim 
Boga, da bi vztrajal pri tem početju. Nekoč slavni francoski popevkar, 
p. Aime Duvall, je takole govoril o svojemu očetu: »Moj oče bil kmet. 
Bil je visok in zelo močan. Nobenega si ni bal. Zvečer sem ga opazoval 
pri njegovi molitvi. Ponižno je sklonil svojo glavo, sklenil svoje roke k 
molitvi in pobožno molil. Takrat sem pomislil, kako mogočen mora biti 
Bog, da se tudi moj oče, ki se nobenega v življenju ne boji, tako globoko 
skloni pred njim…« 
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V župniji imamo tudi starega očeta, dedija, ki gre vsako nedeljo po 

svoje vnuke in jih pripelje k sv. maši. Vloga dedov in babic je včasih 
nenadomestljiva. Pravijo, da so vero v Rusiji, v času največjega 
brezboštva, ohranjale »babuške«, stare mame. Svoje vnuke so učile 
moliti in jih dajale krstiti. O svoji  stari materi govori tudi z 
hvaležnostjo, sedanji ruski predsednik Putin, ki ga je učila moliti in 
govorila o Bogu. 

Vabim vse starše, ki imajo otroke, in jih imajo radi, naj svoje otroke 
pošiljajo k verouku, ob nedeljah pa naj z njimi prihajajo k sv. maši. Pri 
tem naj jim ne bo za izgovor kovid ali pomanjkanje časa. Spominjam se 
fantiča. Hodil je k verouku, ne pa k sv. maši. Pri verouku sem ga 
vprašal, zakaj ne prihaja k sv. maši. Vedno je odgovoril z istimi 
besedami: »Ni cajta«! Povedal jih je z istimi besedami in naglasom, kot 
je govoril njegov oče, ki sem ga prav tako dobro poznal in ni prihajal v 
cerkev. Ta otrok ne bo nikoli imel pravega odnosa do sv. maše.  To, kar 
ni sveto njegovemu očetu, tudi njemu nikoli ne bo. Brez nedeljske maše 
pa ni mogoče krščansko živeti. Odgovornost staršev je zato zelo velika.  
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PPRREEKKRRAASSNNOO  DDOOŽŽIIVVEETTJJEE  
»Moramo pripovedovati o tem, kar smo videli in slišali«, so rekli 

apostoli potem, ko so jih po Jezusovemu vnebohodu zapirali v ječe in 
jim prepovedali govoriti o Jezusu. 

Tudi sam bi rad nekaj povedal o tem, kar sem te dni doživljal. Bil 
sem na tako imenovani konvivenci ali srečanju, ki jih pripravlja vsako 
leto Neokatehumenska pot. Teh srečanj je vsako leto več. Odgovorni iz 
naše skupnosti so si jo udeležili v Poreču. Kakih 300 ljudi se nas je 
zbralo iz vseh delov nekdanje Jugoslavije, v lepem hotelu Plavi v Plavi 
laguni. Prišli so celo iz Makedonije, Bosne, Hrvaške in bilo nas je tudi 
okoli 40 Slovencev.  Zbrali smo se torej od Vardarja do Triglava. 

BBrreežžiišškkaa  iinn  ččaatteešškkaa  sskkuuppnnoosstt  nnaa  kkoonnvviivveennccii  vv  zznnaammeennjjuu  kkoovviiddaa  
Bila je to dokaj pisana družba. Zbrani so bili tisti, ki so odgovorni 

in soodgovorni v posameznih skupnostih. Prevladovale so mlade 
družine, mlade mamice so prišle s svojimi dojenčki. Vsako leto to 
srečanje popestrijo bogoslovci Redemptoris Mater iz Sarajeva.  



11

11-   
Neokatehumenska skupnost ima po svetu nekaj več kot 100 

semenišč, kjer se pripravljajo na duhovništvo bogoslovci iz vseh koncev 
sveta. Tako so bili med nami bogoslovci iz Peruja, Brazilije, Španije in 
iz drugih predelov sveta. Tisti fantje, ki se odločijo za duhovništvo, se 
dajo na razpolago odgovornim v skupnosti, vodstvo pa jih potem pošilja 
po razmisleku, v različne konce sveta. Grejo pač tja, kjer je 
pomanjkanje duhovnikov. Tako imajo takšno bogoslovje tudi v Puli in 
to bogoslovje je do sedaj dalo že 85 duhovnikov. V poreški puljski  
škofiji danes delujejo prav duhovniki iz tega bogoslovja. Če  bi ne bilo 
njih, bi bila Istra brez duhovnikov. Neokatehumenska pot ne pozna 
vrtičkarja, ni ozka po svojem pojmovanju in gleda na potrebe celotne 
Cerkve. Tako je bila tudi  naša konvivenca, zaupana duhovnikom iz 
Španije in Italije, ki že več let delujejo na našem področju. 

PPoo  kkoonnččaannii  eevvhhaarriissttiijjii  ššee  zzaaddnnjjii  ppoossnneetteekk  oobb  mmoorrjjuu  
Neokatehumenska pot je odprta za življenje. Značilnost teh 

skupnosti so številne družine. Tako je veliko družin, ki imajo po 10 ali 
več otrok in so v družbi, kjer prevladuje kultura smrti znanilke lepše  



12

12- 
prihodnosti. Tako človeka, ki se teh srečanj udeleži, pritegne pozornost 
številnih nosečih žensk. Tukaj se pozitivno govori o družinah, ki imajo 
veliko otrok in žene se ne ponašajo z dragimi ogrlicami, ampak s svojimi 
otroki. Navadno so ti otroci lepo vzgojeni in se tako odgovorno 
pripravljajo na svojo prihodnost. Mnogi med njimi najdejo svoje 
življenjske partnerje prav v teh skupnostih. Tako so lahko ti zakoni bolj 
trdni, ker imata oba enaki svetovni nazor. 

EEvvhhaarriissttiijjaa  jjee  vviiššeekk  ssrreeččaannjjaa  
Neokatehumenska skupnost je misijonsko naravnana. Njena naloga 

je, da osnuje Cerkev tam, kjer je ni. Pomislimo na mnogotere predele 
na svetu in kako  glasno odmevajo Jezusove besede: Pojdite in naredite 
vse narode za moje učence. Ena od teh dežel je gotovo Kitajska, z 
milijardo in 250 milijoni prebivalci. Ustanovitelj te skupnosti,  Kiko, je 
povedal, da potrebuje 25 tisoč družin samo za Kitajsko. Kaj to pomeni? 
Vsako leto so družine povabljene, da gredo v misijonsko poslanstvo. V 
nek  kraj gre nekoliko družin, ki imajo svojega duhovnika. Njihovo 
poslanstvo se začne tako, da najprej s svojim življenjem pričajo za 
Jezusa. Ko pride pravi trenutek, pristopijo k ljudem in jim oznanijo  
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veselo novico, da jih Bog ljubi. Posameznike povabijo v svoje skupnosti  
k molitvam in evharistiji. To je za te ljudi v brezbožnem svetu nekaj 
novega. Človeška družba hrepeni po Bogu, resnici, upanju. Na tak način 
se gradi nova krščanska skupnost. 

EEvvhhaarriissttiijjaa  ssee  jjee  kkoonnččaallaa  zz  lliittuurrggiiččnniimm  pplleessoomm  
Sam sem bil priča temu v makedonskem mestu  Kumanovu. V tem 

mestu živijo muslimani in pravoslavni. Med njimi ni katoličanov. Nekaj 
družin se je odločilo, da gre živeti v to mesto. Vse imajo številne družine 
in njihovih otrok več, kot jih imajo nekatere naše župnije. Tako 
postanejo kmalu opazni, ljudje se začnejo zanje zanimati, preseneča jih 
njihova medsebojna povezanost. Tako so posejana semena vere in samo 
Bog ve, kdaj bodo vzklila. Zdaj so bile te družine zbrane v Poreču. Iz 
njih je sijala vedrina in optimizem, čeprav njihovo življenje ni poslano 
z rožicami. 

In kaj se na teh konvivencah dela? Vsako leto, se odgovorni voditelji 
posameznih držav zberejo na centrali. Tukaj v poslušnosti Sv. Duhu  
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prisluhnejo, kaj jim Bog govori za ta čas in kaj bi bilo koristno za ljudi. 
Ta konvivenca je kot neki ogenj in ta ogenj se naj potem raznese na vse 
konce sveta. Tako se na letnih konvivencah zbere večje število ljudi, tudi 
po več tisoč, odgovorni oznanjajo veselo sporočilo. To sporočilo je pa 
tisto večno in vedno novo, da nas Bog ljubi in da nas je Kristus odrešil s 
svojim križem. Vse to pa spremlja molitev, premišljevanje ob sv. pismu,  
hvalnice. Višek srečanja pa je lepo pripravljena evharistija, ki je veliko 
duhovno doživetje. Evharistijo spremljajo vsebinsko globoke pesmi, 
močna pridiga in odmevi vernikov na božjo besedo. 

VV  ssrrcciihh  nnaaššiihh  žžeennaa  ssoo  oossttaallii  ssppoommiinnii  
V času, ki je tako stresen, ko je več pesimističnih novic kot 

optimističnih, v času kovida, v času, ko se načrtno rušijo vrednote, ki so 
dolga stoletja držale po koncu človeško družbo, ko so mnogi ljudje 
pozabili na Boga, so takšna srečanja obraz večno mlade in sodobne 
Cerkve, ki je znanilka novega upanja. Tudi tokrat so se odzvale nove 
družine, ki so pripravljene iti v poslanstvo kamor jih Bog kliče, prijavili 
so se mladi fantje in dekleta za duhovniški poklic in poklic redovnice.  
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Mlad študent se je javil tudi iz naše novomeške škofije. Vsi smo se 
razveselili te njegove odločitve.  

Optimizem, veselje in veder pogled v prihodnost, je bil odraz tega 
srečanja zavzetih kristjanov, ki bodo veselo sporočilo ponesli v svoje 
okolje. Zato ni čudno, da se je vse skupaj konča z liturgičnim plesom, 
kjer  spregovorita srce in telo. 

 

PPOOTTOOVVAANNJJEE  PPOO  GGRRUUZZIIJJII  IINN  AARRMMEENNIIJJII  

EEcchhmmiiaaddzziinn,,  vveerrsskkoo    ssrreeddiiššččee  aarrmmeennsskkee  aappoossttoollsskkee  CCeerrkkvvee  
Te dni sem malo spremljal na YouTube Tomaža Gorca, ki potuje s 

svojim avtom iz Slovenije do Gruzije. Vse posname in potem objavi. Ker 
sem tudi  že sam hodil po Vzhodni Turčiji in Gruziji, so mi nekateri 
kraji, ki jih je obiskal,  poznani. Zanimivost njegovega potovanja je v 
tem, da obišče  kraje, ki jih nimajo v programu potovalne ogencije. Zato 
meji njegovo potovanje že na pravo avanturo. 

Tudi sam sem vas že malo seznanil z nekaterimi vtisi, ki sem jih letos  
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doživel na svojem potovanju po Gruziji in Armeniji. Nekateri mi bodo 
ostali v globokem spominu. Med temi je gotovo prehod meje med 
Gruzijo in Armenijo. Seveda smo se v Gruzijo pripeljali z avionom, iz 
Istanbula v Tbilisi, ki je glavno mesto Gruzije. Potem smo se v glavnem 
vozili z avtobusom in včasih tudi s kombijem.  

UUpplliittssiihhee,,  vv  sskkaalloo  vvkklleessaannaa  aannttiiččnnaa  pprreessttoollnniiccaa  oobb  rreekkii  MMttkkvvaarrii..  
Poslužili smo se pa tudi vlaka. Bila je to nočna vožnja iz Tbilisija v 

milijonsko mesto Erevan, ki je glavno mesto Armenije. Že nekaj dni 
prej,  nam je naš vodič naročil, naj se dobimo po skupinah po štiri. Na 
vlaku so spalni vagoni in v vsakem kupeju so  štiri ležišča. Razumljivo 
je, da so se posamezne družine izbrale svoj kupeje, prijatelji spet svoje, 
mladina se je odločila, da bodo skupaj, kar je seveda razumljivo. Sam 
se s tem nisem delal skrbi. Dejal sem, da  se bom pridružil pač skupini, 
ki bo imela prostor še za enega človeka. Kaj pa če bo to skupina, kjer 
bodo tri žene? To bi pa bilo malo bolj kočljivo, ker že leta in leta spim 
sam. Nič nas ne sme presenetiti, sem sam pri sebi pomislil. 

Na peron železniške postaje v Erevanu smo prišli že pred deseto uro  



17

17- 
zvečer. V času tega 
nesrečnega covida, so 
bile na programu še 
nekatere stvari, ki jih je 
bilo potrebno urediti 
pred potovanjem. To je 
bilo najprej testiranje 
vseh nas, ki smo želeli 
vstopiti v Armenijo. Po 
prejetih izvidih, smo bili 
pripravljeni za odhod na 
železniško postajo. Dolgo 
smo čakali na peronu na 
vlak, ki je seveda imel 
zamudo, kar ni nič 
nenavadnega. Končno se 
je pripeljal in potniki so 
stopili v vagone po sku-
pinah, ki so jih že prej 
določili. Jaz svoje sku-
pine nisem imel in ostal 
je le še en kupe, kjer so 
bile tri žene. Bile so me 
pripravljene sprejeti, 
druge izbire pa tudi 
nisem imel. Tako sem 

tisto noč prvič  spal s 
tremi ženskami. Seveda 

je bilo na ta račun povedano marsikaj smešnega. Tudi nobena izmed 
teh žena, ni še nikoli imela priložnost, da bi spala z duhovnikom. 

In kako je to izgledalo? Takoj po namestitvi po kupejih, nam je 
precej glasna spremljevalka razdelila posteljnino, z njo pa še umivalni 
pribor. Pri tem ni pozabila na zobno kremo in ščetko in dezinfekcijske 
robčke. Poleg vsega tega smo dobili tudi še večji zavitek bonbonov. Ves 
čas je v ruščini dopovedovala, naj pazimo na toaletne prostore in naj ne  

SSkkaallnnaattee  ssttooppnniiccee  vv  EErreevvaannuu  
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mečemo toaletnega papirja v školjko. Žal je bil samo en toaletni prostor 
za kakih 60 ljudi. Školjka kmalu ni bila več uporabna, ker se ljudje niso 
držali navodil naše vlakovne stevardese. 

ŽŽeelleezznniišškkaa  ppoossttaajjaa  vv  EErreevvaannuu  
Pogrnili smo rjuhe na ležalnike, si sezuli čevlje, na pižamo tudi 

pomislili nismo. Komaj smo se legli,  je že prišla gruzijska policija in 
zahtevala, da jim pokažemo potne listine in potrdila o  PCT ter seveda 
še vsakemu posvetila v obraz. Po končanih pregledih smo skušali  
zaspati, toda po hodniku vlaka se je hodilo gor in dol. Mladina v 
sosednjih kupejih je bila dokaj glasna.  

Po nekaj urah vožnje je stopila na vlak armenska policija. Spet je 
od vsakega potnika zahtevala potni list in potrdila PCT, ki smo si jih 
morali vsi pridobiti že prejšnji dan v našem hotelu. Takšnega testa še 
nisem doživel. Neka medicinska sestra je samo vtaknila palčko v usta, 
vzela 30 evrov in vsi testi so bili seveda negativni. Tudi na račun covida 
se lahko dobro zasluži. Armenski policisti so bili na vlaku zelo prijazni. 
Bili so mladi fantje in so nakazali, da stopamo v državo prijaznih ljudi.  
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To smo kmalu doživeli ob naši vodički, ki nas je pričakala na 

železniški postaji v Erevanu in nas je potem vodila po Armeniji. Smejala 
se je takrat, ko je bilo potrebno in tudi takrat, ko ni bilo potrebno. 

NNeevveerrjjeettnnoo  kkaajj  llaahhkkoo  nnaarreeddii  nnaarraavvaa--vv  ddoolliinnii  GGaarrnnii  
Kaj pa spanje na vlaku? Sam nisem zaspal niti trenutek. Neprestano 

ropotanje vagonov, trdo in ozko ležišče in še vročina je bila kriva, da so 
tudi moje sopotnice noč v glavnem prečule. Včasih sem tudi iz njihovih 
ust zaslišal  le presunljivi vzdih, ki je vse povedal. Spanje na vlaku ni 
zavidanja vredno. V jutranjih urah je že prišla hostesa v naše kupeje, 
pobrala brisače in  rjuhe in končno smo prispeli na železniško postajo v 
Erevanu. Za kakšno jutranjo toaleto ni bilo časa, niti primernega 
prostora. Potovanja niso samo zanimiva ampak so tudi naporna. 

Včasih  za mojim vratom  ljudje vidijo leseno verižico. Zdaj se niti 
več ne spominjam, katero cerkev smo si ogledovali. Stala je na  hribu in 
tako pričevala o svoji stoletni zgodovini.  Bila je dokaj vlažna in tisti dan 
je bilo dokaj sveže. Pri cerkvenih vratih je bila majhna stojnica. O njej 
je stala prijazna žena in prodajala spominke.  Verjetno je še imela 
nalogo, da nadzira obiskovalce. To je tudi razumljivo. Včasih se najde 
kdo, ki bi se rad vsake stvari dotaknil in morda tudi kaj  
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ukradel. Ob tej mladi ženi  je na stopnicah sedel deček, ki je imel 
popolnoma zakrnele roke in otožno gledal po ljudeh. Bil je težek invalid.  
Seveda je bil tam z namenom, da bi od ljudi dobil kakšen dar. Verjetno 
je na tistem vlažnem in hladnem mestu sedel dneve in dneve. Morda ga 
je tudi kdo izkoriščal  za svoj sebične namene. 

Ljudje so šli mimo tega dečka  neprizadeto in nobenega nisem videl, 
da bi mu dal kaj v dar. Ljudje imamo trdo srce. Pri ženi sem kupil 
leseno verižico s križem, edini spominek, ki bi me naj spominjal na moje 
potovanje. Tudi sam sem šel mimo tega dečka z otožnimi očmi, ne da bi 
mu dal kakšen dar. V tistem trenutku se mi ni zdelo vredno, da bi segel 
v žep in mu dal nekaj drobiža.   

PPooggaannsskkii  tteemmppeelljj  vv  kkrraajjuu  GGaarrnnii  
Kmalu zatem sem se pridružil  svoji skupini, ki je čakala na avtobus. 

V trenutku, ko je avtobus že odpeljal, mi je kot blisk presunil dečkov 
otožen pogled in njegove ovenele ročice. V sebi sem slišal glas svoje vesti, 
ki mi je očitajoče dejal: Šel si mimo tistega dečka, ne da bi mu naredil 
vsaj malo veselja. Kako bi ga razveselil s tem dejanjem. Zakaj imaš tako 
trdo in skopuško srce, je kljuval v meni očitek vesti.  Ko bi v tistem 
trenutku mogel, bi stekel nazaj in mu dal svoj dar, toda bilo je prepozno. 
Verižico, ki jo nosim za vratom in sem jo kupil v tisti cerkvi, mi bo ostala  
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v spominu na tistega ubogega dečka. Ostala pa mi tudi v  opomin, naj 
imam drugič bolj čutečo srce. 

SSppoommiinn  nnaa  aarrmmeennsskkii  ggeennoocciidd  vv  mmeessttuu  EErreevvaannuu  
Armenija se ponaša z nekaterimi kraji, ki privabljajo številne 

turiste. Eden takih krajev je tudi Garni, ki je znan po svojem antičnem 
templju, torej svetišču, ki je bilo namenjenu češčenju sončnega boga 
Mihra. Poganski tempelj v Garniju, je edina stoječa stavba iz časov, ko 
Armenija še ni  sprejela krščansko vero. Ta tempelj stoji sredi  slikovite 
pokrajine in ga vsako leto obišče na tisoče turistov.  Znano je, da ga je 
leta 1679 uničil potres. Lepo izklesani kamni so ostali na kupu vse do 
leta 1969, ko so celotno stavbo obnovili v njeni prvotni obliki.  

Povedano nam je bilo, da to svetišče uporabljajo sodobni neopogani, 
častilci sonca in drugih naravnih sil, ki v njem opravljajo svoje obrede. 
Mi smo imeli skoraj ves čas zelo lepo vreme in sonce, ki ga na tem kraju 
častijo kot božanstvo, je bilo skrito za oblaki. Prav ob  obisku tega 
templja, se je nebo stemnilo in ulil se je dež. V samem templju takrat ni 
bilo nobenih poganskih obredov. Obisk templja pa nam bo ostal v 
spominu, po tem, da nam je neki Armenec na posebnem instrumentu  
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zaigral nekaj pesmi s posebno dihalno tehniko in nam tako pomagal 
odkrivati dušo armenskega človeka. 

Po ogledu tega znamenitega poganskega templja, smo si šli 
ogledovati mojstrovino Boga Stvarnika. Peš smo se spustili v globoko 
sotesko in uživali ob ogledovanju razigranosti narave. Nobeden od 
strokovnjakov še ni mogel razložiti, kako so tu nastali ti ogromni 
bazaltni stebri, zamrznjeni nad tlemi, na višini približno 50 metrov. 
Pravilna šesterokotna oblika, skorajda stroga navpična razporeditev 
skalnatih "svinčnikov", še posebej stisljive narave, celo nakazujejo, da 
je tu nekoč taval velikanski vesoljski glasbenik, ki je v gorah pozabil 
svoje čudovite orgle. Lepota te simfonije kamnov se ne da opisati. To je 
potrebno videti in doživeti. Kakšne čudovite reči nam ponuja narava. 

EEnnoo  oodd  ppookkooppaalliišščč  vv  AArrmmeenniijjii,,  kkjjeerr  oobbččuuddoovvaallii  hhaaččkkeerrjjee  
Vrnitev iz te slikovite soteske je bila vsaj zame dokaj naporna. 

Vzpenjali smo se navkreber po cesti do avtobusa. Med potjo smo 
doživeli izpade nekega pijanega voznika. Vozil je z veliko brzino mimo 
nas in zelo smo morali paziti, da nas ni povozil.  Razbil pa je nekaj 
avtomobilov.  
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Naša vodička ga je prijavila policiji. Rekla je, da je policija neusmiljena 
do takšnih pijanih voznikov.  

GGaarrddiizziiaa,,  sskkaallnnaattoo  mmeessttoo  vv  GGrruuzziijjii  
Veliko tega mi je bilo dano doživeti na potovanju po Armeniji in 

Gruziji. Sopotnik ni namenjen   opisovanju teh mojih potovanj. Lahko 
bi še pisal o obisku znamenitega muzeja, kjer hranijo pismene zapiske 
iz petega stoletja in še druge dragocene zapise na pergamentih. Država, 
ki ima takšne dragocenosti,  je lahko samo ponosna na svojo zgodovino. 
Armenija je dala veliko umetnikov in znanstvenikov, ki so se uveljavili 
po vsem svetu. Tako smo obiskali hišo, kjer je živel vsestranski umetnik 
in režiser Sergej Parajanov, ki je doživljal pravo kalvarijo od sovjetskih 
oblastnikov. Pisati bi vam moral o pokopališčih, kjer so spomeniki 
znamenitih hačkarjev. Ti nagrobni spomeniki  imajo vklesana zanimiva 
sporočila.  Tokrat se bom zaustavil samo še ob obisku  znamenite 
Vardzie,  to je  mestu v skalah.   

Po daljši vožnji skozi pokrajino ob  reki Mtkvari, ki je po svoje zelo 
lepa, smo prispeli do skalnatega mesta, imenovano Vardzia. Ko smo  
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prispeli  do samega kraja, nas je pritegnil  pogled na skalnato mesto v 
pečinah. Zgradili so ga Gruzijci za svojo priljubljeno kraljico Tamar. 

VV  ddoolliinnii  mmeessttaa  GGaarrnniijjaa,,  kkjjeerr  ssee  jjee  nnaarraavvaa  ppooiiggrraallaa  ssmmoo  nnaarreeddiillii  sskkuuppiinnsskkoo  sslliikkoo  
V 11. stoletju so Gruzijo napadala razna mongolska plemena. Da so 

ljudje preživeli, so bili prisiljeni narediti mesta v skalnih votlinah. V 
skale so začeli kopati podzemne rove in votline, kjer so prebivali. Tako 
je bilo narejenih šest tisoč votlin, ki so služila za stanovanja. V skali so 
tudi izklesali veliko cerkev in naredili sisteme za vodo, ki je pritekla po 
skalah v kamnite cisterne. Do teh bivališč vodijo  rovi. Na zunanjih 
področjih gore, so bile narejene rodovitne terase za predelavo hrane. 
Mesto kot takšno, je bilo varno pred vsemi napadi sovražnikov. Žal pa 
je mesto imelo še enega sovražnika, to je naravne sile. Leta 1283 je je 
kraj stresel uničujoč potres in mesto dobesedno raztrgal. Uničeno je bilo 
dve tretjini mesta. Kljub temu  je manjša skupina menihov vztrajala do 
leta 1551, ko jo je uničil perzijski šah Tahmasp. 

Danes Vardzia magnet za mnoge turiste. Z majhnimi avtomobili jih 
taksisti pripeljejo do kraja, kjer lahko pot nadaljujejo po rovih, 
stopnicah mimo nekdanjih votlin, kjer je glavna atrakcija lepo 
ohranjena cerkev. Naša pot je bila obremenjena še z dežjem in morali 
smo zelo paziti, da ni bilo kakšnih nevarnih zdrsov. Končno smo srečno  
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prispeli po skrivnem rovu spet nazaj na pot, ki nas je vodila do 
avtobusa. Bili smo premočeni od dežja in ker je bilo toplo smo se kmalu 
posušili. Danes mesto vzdržuje majhna skupina gorečih menihov. Okoli 
tristo stanovanj in dvoran je še vedno vidnih, v nekaterih tunelih pa 
stare namakalne cevi še vedno prinašajo pitno vodo. 

VV  TTbbiilliissiijjuu  ssmmoo  ssii  oogglleeddaallii  ttuuddii  ggrruuzziijjsskkee  pplleessee  
Obisk tega stalnega mesta me je dal misliti. V Gruziji in Armeniji je 

bilo veliko samostanov, kjer so živeli menihi. Danes so mnogi samostani 
oživeli in meniških poklicev je veliko. Imel sem vtis, da ti menihi živijo 
zelo spokorno življenje v molitvi in odpovedi. Menim, da so prav ti 
menihi, ki vzamejo svojo vero zares, zaslužni, da je armensko in 
gruzijsko ljudstvo ostalo verno kljub brezboštvu, ki ga je vsiljevala 
sovjetska brezverska oblast. Pomislimo, da je bil eden od največjih 
krvnikov, Stalin, ki je dal pobiti več milijonov ljudi, po rodu iz Gruzije. 
Vse to pa ni strlo gruzijskega in armenskega naroda. Ostali so zvesti 
svoji krščanski veri. Krščansko vero bodo ohranili svetniki. 
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NNOOVVEEMMBBRRSSKKOO  RRAAZZMMIIŠŠLLJJAANNJJEE  
Vsako leto pride jesen, najbolj 

resnobni čas v letu. To je čas, ki 
govori o minljivosti vsega. Kar je 
bilo poleti polno življenja, zdaj 
počasi umira. Narava se prip-
ravlja na dolgo zimsko spanje. 

Na praznik Vseh svetih, naše 
misli poletijo v nebo. Poletijo k 
tistim našim bratom in sestram, ki 
so že končali tek svojega življenja 
in so stopili pred svojega Boga 
stvarnika. Upamo, da je bilo to 
srečanje zanje veliko presene-
čenje, da so smeli svojega Boga, ki 
so ga na zemeljski poti gledali v 
zrcalu, zdaj  gledati iz obličja v 
obličje. Tistim, ki Boga ljubijo, je 
pripravil Bog čudovito harmonijo 
in neizmerno srečo, ki ga človeško 

srce še ni doživelo. 
Mi ta čas povezujemo tudi s spominom na naše rajne. Urejamo 

njihove grobove, molimo zanje, darujemo zanje svete maše. Počasi se pa 
tudi že sami vživljamo v trenutke, ko bomo morali  zapustiti ta svet in 
bodo zanamci hodili na naše grobove. 

SSRREEČČAANNJJEE  ZZ  RREESSNNIIČČNNOOSSTTJJOO  
Rad bi vam ob tem razmišljanju, na srce položil nekatere stvari. 

Najprej bi vam rad povedal, da je smrt nekaj zelo pomembnega za 
človeka. Ob smrti se odloča naša končna usoda, odloča se naša večnost. 
Pred nami sta samo dve možnosti; ali večno življenje v nebesih ali pa 
druga, najbolj strašna možnost, ki lahko doleti človeka, večno 
prekletstvo v peklu. To je resničnost, pa čeprav  nekateri samo 
zamahnejo z roko  in se pomilovalno nasmejijo. Hudič je takih najbolj  
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vesel. 

Na to srečanje z večnim Sodnikom, se moramo pripravljati vse 
življenje. Vsak dan moramo obžalovati svoje grehe in prositi Boga 
odpuščanje. Zmolimo zato vsak dan zvečer kesanje. Bog ne daj, da bi 
morali umreti v stanju, ko smo skregani, živimo sovraštvu in ne 
spravljeni. 

Lepo smrt moramo privoščiti našim bližnjim, ki jih Bog kliče k sebi 
po težki bolezni. Ne dopustimo, da bi naši bližnji umirali brez 
zakramentov, ki jih je Kristus podeljuje v naši bolezni ali smrti. Zato 
pokličimo duhovnika. To naredimo že takrat, ko je človek še pri zavesti. 

Vsakokrat se rad 
odzovem vabilu in 
grem k bolniku, če 
me to kdo sporoči. S 
tem, ko pokličemo 
duhovnika, naredi-
mo nekaj največ, kar 
lahko storimo člo-
veku. 

V času kovida, so 
bili naši pogrebi 
osiromašeni in naši 

rajni prikrajšani za molitve. Taki osiromašeni pogrebi niso nekaj 
normalnega. Pogreb naj bo vedno povezan s sv. mašo in z dostojnim 
slovesom. Če je mogoče naj bi bil pogreb tudi s spremstvom žalujočih. 
Zatekanje v neko zasebnost in ozkost ni nekaj zdravega. Saj veste kako 
je s to rečjo. Najprej smo odpravili ležanje pokojnika v domači hiši. 
Potem smo naredili mrliške vežice. Pokojne smo začeli kremirati. 
Pokojni so nam takoj odveč in jim niti ne dovolimo, da se ohladijo na 
domači postelji. Slovo od pokojnika smo zreducirali na minimalca; uro, 
dve pred pogrebom. Zdaj prihaja že navada, da se vpeljujejo anonimni 
pogrebi; raztrosi po vinogradih in rekah. Mimo grede povedano, da na 
takih pogrebih duhovnik ne sme sodelovati, ker je v nasprotju s 
krščanskim gledanjem na smrt in človeka.  
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Ob smrti bi se morali ljudje strezniti, poravnati spore in se drug 

drugemu  odpustiti. Tako se zgodi, da brat ni šel za pogrebom svojega 
brata in celo, da otrok ni šel za pogrebom svojih staršev. Sam sem 
doživel, da sin ni šel v cerkev za pogrebom svoje matere. S strani 
prisotnih je bil deležen prezira. Večkrat pa sem opazil, da  ne gredo v 
cerkev celo sorodniki pokojnika in se zunaj pogovarjajo. Pogreba se 
udeležujemo zato, ker naj bi spoštovali pokojnika v vsej njegovi 
celovitosti; če je bil pokojni veren se moramo iz olike udeležiti 
pogrebnih slovesnosti tudi v cerkvi.  Drugače pokažemo svojo nekulturo 
in rajši ostanimo doma.  

Ob smrti pokojnika čimprej obvestimo za cerkveni pogreb tudi 
duhovnika. Tudi duhovnik ima svoj urnik dela in mu ga ne more 
določati pogrebni zavod. Prav tako naj se domači čimprej po pogrebu 
oglasijo v župnišču, da zapišemo potrebne podatke za vpis v mrliško 
knjigo. Tudi tukaj še vedno čakam nekatere, ki tega niso naredili. 

Hvalevredno je, da darujemo za svete maše. Venci in druge rože so 
že drugi dan zreli za odpad. Letos je umrlo kar nekaj zelo dobrih in 
plemenitih ljudi. Ali ni lepo, da se zanje darujejo svete maše skozi vse 
leto? Še nekaj je, kar me moti. Najdejo se nekateri domači od pokojnika, 
ki sprašujejo, kdaj bo zanje sedmi in trideseti dan. Vsaj v tisti prvih 
tednih  hodite k maši in boste na lastna ušesa slišali za dan in uro. 

Pri nas smo imeli do sedaj pri pogrebih nabirko, s katerimi smo  
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pokrili stroške cerkvenega pogreba, ki znašajo okoli 150 evrov. S tem 
pokažemo solidarnost z domačimi. Hvaležen sem  tudi tistim, ki 
namesto vencev in rož darujejo ob pogrebih za sv. maše in cerkvene 
potrebe. 

PPRRIIHHOODDNNOOSSTT  CCEERRKKVVEE''  
»Iz krize bo izšla Cerkev, 

ki bo postala majhna. Iz-
gubila bo veliko privržencev 
in z njimi družbenih pri-
vilegijev. To bo skupnost, v 
katero bodo ljudje vstopali 
samo z zavestno in svobodno 
odločitvijo. Kot majhna sku-
nost bo bolj odvisna od po-
bud njenih posameznih čla-
nov. 

Po teh spremembah bo 
Cerkev odkrila to, kar je 

zanje bistveno: vero v troedinega Boga-v Jezusa Kristusa, učlovečenega 
Božjega Sina, in Sv. Duha, ki bo z njo do konca sveta. Cerkev bo kot 
svoje pravo središče ponovno prepoznala vero in molitev in obhajala 
zakramente kot živa in pristna bogoslužja. 

Po preizkušnji teh delitev bo iz ponotranjene in poenostavljene 
Cerkve prišla velika noč, ker bodo ljudje v popolnoma načrtovanem 
svetu nepopisno sami. Ko bo Bog povsem izginil iz njihovega življenja, 
se bodo zavedeli svojega absolutnega in strašnega uboštva. Tedaj bodo 
kot popolno novost odkrili majhno skupnost vernikov in v njej 
prepoznali upanje zase in odgovor, ki so ga vedno iskali. 

Zdi se mi gotovo, da Cerkev čakajo zelo težki časi. Zagotovo v 
družbi ne bo več prevladujoča sila kot je bila do nedavnega. Toda spet 
bo zacvetela in postala ljudem prepoznavna kot domovina, ki jim daje 
življenje in upanje tudi po smrti«. To je napisal papež Benedikt XVI. 

TE BESEDE SO VREDNE RAZMISLEKA IN BI MORALI O 
NJIH VEČKRAT PREMIŠLJEVATI. 
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OODDPPRRTTOOSSTT  ZZAA  ŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  

Na Čatežu živi romska družina Hudorovac-Kovačič. Kupili so si 
hišo in živijo urejeno življenje. Če jih kdo prosi za pomoč pri delu, se 
radi odzovejo. Oče Simon opravlja občasno družbeno koristno delo tudi 
pri čiščenju v naši krajevni skupnosti. Svoje delo je do zdaj opravljal 
dokaj vestno. Hčerka Amadeja prihaja tudi k verouku in nedeljski 
maši. Mati Sabina je poleti rodila devetega otroka, Timoteja, in smo ga 
tudi že krstili. Ob tem veselem dogodku so napravili veliko slavje in s 
tem pokazali, da jim rojstvo otroka veliko pomeni. Romi so skrivnostni 
narod, ki je prišel k nam iz Indije. Govorijo svoj jezik in imajo svojo 
kulturo ter način življenja. Včasih tudi pridejo v navzkriž z zakonom. 
Nekateri izmed njih si tudi želijo vključiti v normalno življenje, zato 
zapuščajo življenje v barakah, ki je povezano z revščino. Nekateri so 
tudi že zaposleni in mladi se odločijo za njim primerne poklice. Zelo 
častijo Marijo, v svojih stanovanjih pa imajo radi nabožne slike. Prav 
je, da jih sprejemamo z dolžnim spoštovanjem 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
V božje otroke so bili pri sv. krstu prerojeni Timotej Kovačič, 

deveti otrok Simona Hudorovca in Sabine Kovačič iz Čateža***Nejc 
Frelih, sin Mihaela in Nastje Klenovšek iz Cerine***Ažbe Jagodič, 
sin Pavla in Brigite Škofljanc iz Bušeče vasi. Čestitamo! 

********************************************************* 

SSPPOOVVEEDDOOVVAANNJJEE    bo v nedeljo, 31. oktobra pri maši ob osmih in 
10. Na praznik Vseh svetih ne bo tujega spovednika. Lepo je, da 
opravite spoved v čim večjem številu in z očiščenimi srci darujte molitve 
za svoje rajne. 

PPRRAAZZNNIIKK  VVSSEEHH  SSVVEETTIIHH   Na praznik Vseh svetih, bodo sv. 
maše po spremenjenjem razporedu. Dopoldan bo sv. maša samo ob 
9,00. Popoldanska maša bo ob 14,00. v farni cerkvi. Po maši bodo 
molitve na pokopališču. Na Vel. Malencah bo maša ob 15,30, po maši 
molitve na pokopališču. 

DDAANN  VVEERRNNIIHH  DDUUŠŠ,,  22..  NNOOVVEEMMBBEERR..  Maša na Vel. Malencah 
ob 8,00, na Čatežu ob 18,00. 

ZZAAHHVVAALLNNAA  NNEEDDEELLJJAA,,  77..  DDEECCEEMMBBEERR  To je dan, ko se Bogu 
zahvalimo za vse prejete dobrote. Vse, kar imamo, je božji dar in tega 
ne smemo pozabiti. Sv. maše bodo v farni cerkvi ob 8. in 10. Sv. maša 
na Stankovem bo ob 11,00. Vinska bira odpade. Pri vseh mašah 
zapojemo zahvalno pesem. 

MMAARRTTIINNOOVVAA  NNEEDDEELLJJAA,,  1144..  NNOOVVEEMMBBEERR..  Sv. maše bodo ob 
8,00 in 10. Na Vel. Malencah bo sv. maša ob 11,00. 

DDEEKKAANNIIJJSSKKOO  SSRREEČČAANNJJEE  novih članov ŽPS bo na praznik Jezusa 
Kristusa Kralja vesoljstva, 21. novembra, v Šentjerneju ob 14,00. Na 
njem bo nastopil poznani gledališki igralec Gregor Čušin. Prosim za 
vašo udeležbo. 

ŽŽUUPPNNIIKKOOVVAA  BBIIRRAA..   Lepo se zahvaljujem vsem tistim, ki mi 
darujete svoj dar in s tem pokažete, da spoštujete duhovnikovo delo. Za 
vsak  vaš dar, se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 
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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2021, mesec: NOVEMBER številka: 11
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ZZAAHHVVAALLAA  PPEEVVSSKKEEMMUU  ZZBBOORRUU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.novembra praznuje svoj god sv. Cecilija, ki je zavetnica cerkvene 
glasbe. Ob tem prazniku čestitam vsem našim pevkam in pevcem, ki se 

tako nesebično trudijo, da polepšajo naša bogoslužja. Še posebno 
priznanje gre našemu dolgoletnemu organistu Ignacu in seveda tudi 

mlademu organistu Juretu. Naj vas Bog poživlja še mnoga leta! 


