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PPOODD  MMAARRIIJJIINNIIMM  VVOODDSSTTVVOOMM  
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi 

Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane 
po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz 

'najlepših jesenskih rož' – 
častimo jo z molitvijo rožnega 
venca. Ta pobožnost, ki je 
postala vsakdanja duhovna 
hrana mnogih ljudi, je zrasla 
iz otroške vere preprostih src 
pred približno sedemsto leti. 
Povsod so se je z ljubeznijo 
oprijeli verniki vseh slojev in 
vse je obogatila, saj je to 
čudovita šola življenja s 
Kristusom pod Marijinim 
vodstvom. 

V mesecu oktobru tako 
radi vzemimo v roke rožni 
venec. Naj vas in vaše družine 

zbira k srčni molitvi k naši nebeški Materi. Naj ob premišljevanju skrivnosti 
rožnega venca postajamo vsak dan bolj vneti kristjani in po svojih dejanjih 
ljubezni prepoznavni v današnjem svetu. 

 

MMOOLLIITTEEVV  JJEE  BBOOJJ  --  ČČUUDDEEŽŽ  PPOO  BBOORRBBII  
 
Boriti se v molitvi. Molitev je velikokrat boj. Na misel mi prihaja 

nekaj, kar sem doživel od blizu. Bil sem v neki drugi škofiji. Zakonca 
sta imela devet letno hčerko, ki je imela neko bolezen, za katero 
zdravniki niso vedeli, kaj je. Na koncu je zdravnik v bolnišnici rekel 
mami: ‘Gospa, pokličite svojega moža.’ Mož je delal; bila sta delavca, 
vse dni sta delala. In je rekel očetu: ‘Deklica ne bo preživela noči. Gre 
za infekcijo, zato ne moremo narediti ničesar.’ Tisti mož morda ni hodil 
vsako nedeljo k maši, a imel je veliko vero. Šel je iz bolnice, tam pustil  
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ženo z deklico, šel na vlak 
in šel v sedemdeset kilo-
metrov oddaljeno baziliko 
Marije iz Lujana, zavet-
nice Argentine. Bazilika je 
že bila zaprta, saj je bilo ob 
skoraj desetih zvečer. Op-
rijel se je ograje bazilike in 
vso noč molil k Mariji ter 
se boril za hčerkino življe-
nje. To ni neka fantazija; 
sam sem videl, sam sem to 
doživel. Mož, ki se je tam 
boril. Ob šestih zjutraj se 
je cerkev odprla in on je 
vstopil, pozdravil Marijo 

ter se vrnil domov. Vso noč se je boril. Ko je prispel, ni našel žene. In je 
pomislil: ‘Zapustila me je. Ne, Marija mi tega ne bi mogla narediti.’ 
Zatem jo najde nasmejano in mu pravi: ‘Ne vem, kaj se je zgodilo. 
Zdravniki pravijo, da se je nekaj spremenilo in zdaj je zdrava.’ Tisti 
človek je z molitvenim bojem od Marije prejel milost. Marija ga je 
uslišala. To sem sam videl: molitev dela čudeže, kajti molitev gre 
naravnost v središče nežnosti Boga, ki nas ljubi kakor Oče. In ko nam 
ne podeli milosti, nam bo dal neko drugo, ki jo bomo pozneje videli. A 
vedno je boj v molitvi, ko prosimo za milost. Res je, včasih prosimo za 
milost, ki jo potrebujemo, a jo prosimo brez volje, brez boja. Tako se ne 
prosi za resne stvari. Molitev je boj in Gospod je vedno z nami. 
 

ZZAAKKAAJJ  ZZAA  TTEEBBOOJJ??  
       Iz življenja sv. Frančiška in njegovih prvih bratov je med drugim 
ohranjen tale drobec. Brat Masej preskuša Frančiškovo ponižnost in mu 
reče: "Zakaj za teboj? Zakaj ves svet leta za teboj, kakor bi hotel vsak le 
tebe videti in tebe slišati in tebe ubogati?" To vprašanje nam še danes ne da 
miru. Kako, da osem stoletij po Frančiškovi smrti njegovo življenje še vedno  



4

4 
prevzema na tisoče vernih, pa tudi nevernih? Odgovor je lahko en sam: 
Frančišek ima nekaj povedati, kar ni vezano na nobeno zgodovinsko 
obdobje; njegova misel presega vsa kulturna in socialna okolja, ker se dotika 

jedra evangelija, izhaja iz 
njega in se tako dotika globine 
človeškega srca. Gre za 
preprostega človeka, ki je 
spontano sledil svoji verski 
intuiciji, ki je srca osvajal s 
svojo dobroto, ki je tudi 
uboštvu znal dati vzvišen 
pomen. Ta mož je na temeljna 
človekova vprašanja: 'Od 
kod? Zakaj? Kam?' z vsem 
svojim bitjem odgovarjal: 
'Od Boga! Za Boga! K Bogu!' 
Prav ta njegova gotovost in 
sproščenost v veri dela iz 
Frančiška nadčasoven vzor za 
človeka, ki išče Boga. 

Kako sončen je ta mož, ki 
v vsakem človeku vidi brata 
in prav tako v vseh stvareh 

darove Božje dobrote človeku! Kako čudovito vse to zlije v Sončno pesem, 
eno samo veliko hvalnico Gospodu, v kateri poje: Najvišji, vsemogočni, 
dobri Bog, tebi hvala in slava in čast in ves blagoslov. Tebi, Najvišji, edinemu 
pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. In potem se vrstijo hvalo-
spevi: Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, posebno s soncem, 
velikim bratom. Tebe, Najvišji, odseva. Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni 
in zvezdah. Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, 
lepa in čista. Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati 
hrani in nam gospodinji.  

Kakor je bil Frančišek odmeven v svojem času in v resnici preroditelj 
krščanstva, tako njegov duh živi in odmeva tudi danes, saj svet vse bolj čuti,  
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kako je potreben miru, spoštovanja slehernega človeka, spoštovanja narave, 
kako je potreben Božje in človeške dobrotljivosti in ljudomilosti.  

  
OOBBNNOOVVLLJJEENNII  OOLLTTAARR  VV  SSOOBBEENNJJII  VVAASSII  

 
V Sobenji vasi je bilo več 

družin, ki so se pisale Komo-
čar. Domačija ene  izmed njih 
leži v dragi na robu vasi. 
Draga se po Slovarju sloven-
skega knjižnega jezika ime-
nuje manjša dolina, ki je 
navadno stranska. Verjetno je 
po njej hiša dobila domače 
ime Dragar. Sicer pa je bilo 
prvotno hišno ime Schmie-
den. Vsaj tako je zapisano v 
starih arhivih iz leta 1806.  
Domačija je že zelo stara in v 
njej  je od leta 1730 živelo vsaj 
sedem rodov s priimkom  Ko-
močar. Prvi gospodar, ki je 
zapisan, je bil  Matija Komo-
čar, rojen 1730, drugi je bil 
prav tako Matija, rojen  1766, 
tretji je bil Jožef, rojen 1798, 
četrti  Mihael, rojen 1832, peti 
je bil tudi Mihael, rojen 1863, 

šestemu gospodarju je bilo ime Franc, rojen 1893, sedmi je bil tudi Franc,  
rojen 1920, in zadnji je Jože, rojen 1954. Od leta 1730 je na tej hišni številki 
živelo 51 ljudi. Bili so posestniki s polovičnim gruntom, kar je za tiste čase 
veljalo za dobro posestvo z veliko površino gozdov, travnikov in vinogradov. 
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Večjo kapelo, posvečeno Žalostni Materi Božji, je dal zgraditi gospodar 

Mihael leta 1912. Skoraj istočasno je bila postavljena tudi kapela na Žejnem, 
ki sta jo zgradila brata Janez in Matevž Baškovč s pomočjo sosedov. To so 
bili časi gospodarske blaginje, ko je bilo zgrajeno veliko cerkva, med njimi 
tudi cerkljanska in križevska, ki sta največji v Leskovški dekaniji. Po vaseh  
na Krškem polju so se zidale nove hiše, namesto nekdanjih lesenih. Takra-
tna oblast je tudi pospeševala postavljanje betonskih gnojnih jam, ki so 
preprečevale izlitje gnojnice. Te gnojnice so bile povzročiteljice številnih 
okužb.   

Kapelo žalostne Matere 
Božje z zvonikom je dal torej 
postaviti Miha Komočar na 
svojem posestvu. Kaj ga je 
nagnilo k zidavi te cerkvice, ne 
vemo. Zanimivo pa je, da je bila 
posvečena Žalostni Materi Bo-
žji. Je morda bila po sredi 
kakšna zaobljuba ali prošnja v 
stiski? Kapela je bila narejena v 
zanimivem slogu z oltarjem in 
zvonikom. Leseni oltar je 
naredil  rezbar iz Šentruperta 
in predstavlja Marijo, ki drži v 
naročju mrtvega Jezusa. Ta-
kšni kipi se imenujejo pietà ali 
sočutna. Preprostemu rezba-
rju je uspelo vdihniti  vsaj nekaj 
Marijine bolečine in sočutja.  Ti  
kipi so bili v tistem času kar 
pogosti. To tudi ni čudno, saj so 
bili rodovi na Slovenskem 
večkrat izpostavljeni težkim 
preizkušnjam. Bile so to vojne,  
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bolezni, naravne nesreče. Ljudje so iskali tolažbo prav pri Mariji, ki je stala 
pod križem in imela svojega mrtvega sina v naročju. 

Gospodar Miha je umrl dve leti po blagoslovitvi, star komaj 51 let. Dve 
leti pozneje se je začela prva svetovna vojna, ki je zahtevala življenja mnogih 
slovenskih mož in fantov, tudi iz Sobenje vasi. Njihova trupla ležijo 
zakopana v daljnih Karpatih, v Besarabiji,  Doberdobu in drugih krajih. 
Leta 1917 je naše kraje prizadel uničujoči proces in porušil marsikatero 
zidano poslopje. Ker so bile hiše v Sobenji vasi v glavnem lesene, ni napravil 
večje škode. V tistem letu je divjala španska gripa, ki je zahtevala tudi 
milijonske žrtve. Tudi v naših krajih so imeli v tistem času veliko smrti. Pri 
nekaterih družinah tudi po pet. Umirali so predvsem mladi ljudje. Ljudje so 
se obračali v stiskah k Mariji  Sočutni.  Največje gorje pa so naši kraji 
doživljali med drugo svetovno vojno. Ljudje so bili izseljeni za štiri leta v 
nemška taborišča. Po drugi svetovni vojni pa so morali ljudje živeti v 
pomanjkanju. Novi komunistični režim je ljudem nalagal velike davke, bile 
so tudi obvezne oddaje, ko je šlo iz kašč še tisto malo zrnja, iz hleva pa zadnje 
živinče. 

Zaradi politike, ki je ščitila delavstvo in prezirala kmeta, so mnogi fantje 
in dekleta zapuščali domovino in našli svoj novi dom v tujini. Hiše so se  
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praznile in njiv ni imel več kdo obdelovati. Tam, kjer so nekdaj bile njive in 
travniki, je zdaj vse zaraščeno. Hiše in naša posestva bodo kmalu pokupili 

tujci in slovenski narod bo začel 
počasi izumirati. Tako bo kmalu 
izginila slovenska govorica, doma-
ča pesem in tudi vera, ki je bila 
dolga stoletja ljudem v veliko 
oporo. To napoveduje tudi eden 
najbogatejših ljudi v Evropi mili-
jarder Peter Thiel, ki je pre-
pričan, da ima Evropa pred seboj 
le tri realistične scenarije za pri-
hodnost. Prvi je vizija evropske 
podnebne katastrofe, kot jo na-
poveduje Greta Thunberg, drugi 
je uvedba islamskega šeriatskega 
prava, tretji pa vzpostavitev ne-
demokratične družbe nadzora v 
slogu komunistične Kitajske. Po 
Thielovem mnenju je kulturni 
dejavnik nazadovanja povezan z 
zatonom krščanstva. Krščanski 

svet je bil namreč ekspanziven svet, svet, ki se je širil in napredoval na 
vseh področjih (znanje, znanost, tehnologija ...). 

Tisto, kar svetu zdaj manjka, je jasna vizija prihodnosti – ali celo 
katerakoli vizija, trdi Thiel. Prepričan je, da bi oživljanje krščanske 
vere lahko pomagalo: "Če bi bili bolj kristjani, bi imeli tudi več upanja 
za prihodnost, če pa bi bili manj kristjani, bi imeli manj upanja. In 
verjetno manj akcije." Zanimivo razmišljanje, ki daje misliti. 

Najhujša nesreča, ki se dogaja našemu narodu, pa je gotovo velik odpad 
od vere. Tam, kjer ni več Boga, tam ni več temelja, na katerem bi lahko 
zgradili zdravo družbo. Če ni nad nami več Očeta, potem tudi ni več sinov 
in hčera, ni več bratov in sester, ni več božjih zapovedi, ni več življenjskih 
kažipotov.  Za takšno nezvestobo pridejo božji opomini. Doletel nas je covid,  
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ki je stvari obrnil na glavo, živimo pred grožnjo tretje svetovne vojne. Nori 
politiki se niso nič naučili iz zgodovine.  

Kljub vsem težavam vera živi. Vero, ki je največja dediščina naših 
prednikov, dobri in verni ljudje prinašajo naprej. Med temi, ki so ostali 
zvesti veri in izročilu svojih prednikov, je tudi Dragarski Jože, sedanji 
gospodar na Dragarski domačiji. Redno obiskuje nedeljsko sv. mašo, nikoli 
ne pozabi naročiti maše za svoje prednike in poskrbel je, da je cerkvica v 
Sobenji vasi lepo obnovljena. Z obnovo je pričel že njegov oče Franc. Jože je 
z obnovo nadaljeval, poskrbel je za novo elektrificirano zvonjenje. Tako se 
zvon trikrat na dan oglasi in vaščane spomni na božje resničnosti, ob smrti 
vaščana pa mu zapoje v slovo. Pri tej obnovi mu je ob strani stala tudi 
njegova žena Anica. Sicer pa ima Jože smisel tudi za rezbarjenje. Tako je na 
njegovem dvorišču polno kipov, od človeka do živali. 

Za stodeseto obletnico od postavitve kapele je Jože poskrbel še za 
restavriranje oltarja. To delo je zaupal restavratorju Alešu Venetu in 
obnovljeni oltar je zdaj zablestel v prvotni lepoti. Tako je bila sv. maša, ki 
smo jo imeli 15. septembra, namenjena za mrtve in žive Sobenjčane in 
Dragarsko rodbino pika na i. Pravijo, da se kakovost gostilne najbolj vidi po  
urejenosti stranišča, kultura fare  po pokopališču in vera vasi po obnovljenih 
križih, kapelah in drugih svetih znamenjih.  
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Pred leti je prišel v naše župnišče znani ortoped in kirurg iz Ljubljane. 

Iz pogovora z njim sem spoznal, da dobro pozna naše kraje. Povedal mi je, 
da ob dopustu, ki ga preživlja v Toplicah, veliko peš potuje po naših krajih. 
Z bolečino je spregovoril o neki naši kapeli, ki žalostno propada. Globoko 
vernemu možu ni bilo vseeno. Zdaj na tem mestu stoji lepa kapela, ki je 
lahko vasi v ponos. Turist opazi eno in drugo. 

SSOODDOOBBNNAA  SSAAMMAARRIIJJAANNKKAA  

Kadar imam mašo v Sobenji vasi, na praznik Žalostne Matere Božje, se 
vedno spomnim na Gjerino Alenko. Pri maši je bila neko leto v visoki 
nosečnosti in je verjetno Marijo prosila za pomoč pri porodu. Vsaka mati je 
pred porodom zaskrbljena. Nemalo sem bil začuden, ko sem izvedel, da so 
jo še isto noč odpeljali v porodnišnico, kjer je rodila tretjega sina.  Letos je 
po maši pristopila k meni njena mati Marica in mi zaupala zanimivo  
zgodbo. Zdi se mi vredna, da jo povem tudi vam. 

Letošnje poletje se bomo zapomnili po vročini in suši. Po več tednov ni 
bilo nobenega dežja in pridelki na naših poljih so se začeli prezgodaj sušiti. 
Travniki so porjaveli in sadje je pričelo padati z dreves. V Ukrajini se je 
pričela vojna. Ukrajina zalaga ves svet s žitom. Pri ljudeh je bilo čutiti 
zaskrbljenost. Mediji so napovedovali črnoglede novice. Pisali so o  
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pomanjkanju hrane, o draginji, ki bo nastopila. Prekinil se je tudi dotok 
ruskega plina, ki ogreva marsikatero stanovanje in ga potrebuje gospo-
darstvo. Tudi k nam so pričeli prihajati begunci iz Ukrajine ter iz Azije in 
Afrike, pridružuje se še negotovost zaradi covida, ki zna vse stvari postaviti 
na glavo. 

Nekega poletnega 
dne sta šla v trgovino 
Maričin vnuk  Klemen in 
njegovo dekle. Pogled se 
jima je zaustavil pri 
nekemu možu, ki je bil 
skromno oblečen.  Iz nje-
govih oči je odsevala bo-
lečina, zaskrbljenost in 
lakota. Nekaj jima je 
spregovorilo, da to ni 
eden od potepuhov, na 
katere človek tudi pogo-

sto naleti in prosijo za pomoč. Njegov žalostni pogled je dekle presunil do 
srca in njegovih žalostnih oči ni mogla pozabiti. Pristopila je k njemu in ga 
vprašala, ali mu lahko kako pomaga. Ni je razumel. Bil je tujec. Začela mu 
je govoriti v angleščeni, ki je tudi ni razumel. Po nekaj trenutkih pa je lahko 
iz njegovih besed le zaključila, da ji hoče povedati, kako je lačen. Tudi sam 
sem imel veliko izkušenj z raznimi postopači in delomrzneži, ki so mi tvezili 
z raznimi izmišljenimi zgodbami, in sem se jih rešil z nekaj drobiža. Obstal 
sem pa vedno, ko me je človek prosil za kos kruha. Lačnemu človeku ne 
moreš odreči hrane. 

Dekle je končno spoznalo, da ima pred seboj Poljaka. Rekla mu je, naj 
malo počaka. Šla je v trgovino, mu kupila nekaj sendvičev in pijačo, ter mu 
jo odnesla. Mož je bil presenečen nad njeno dobroto in ni vedel, kako bi se 
ji lahko zahvalil. Pozdravila ga je in odšla tudi sama v trgovino po stvari, ki 
jih je nameravala kupiti. Ko se je vrnila iz trgovine, je moža videla, kako 
strastno zauživa hrano, ki mu jo je kupila. Pogled na sestradanega človeka 
te vedno presune. Takrat se je spomnila na svojo prijateljico, ki govori  

 



12

12 
poljsko. Poklicala jo je po telefonu, ji razložila situacijo in jo prosila, naj 
pride, da bi človeku pomagali. 

Prišla je. Mož je povedal svojo žalostno zgodbo. Kot mnogi drugi Poljaki 
je odšel od doma iskat službo. Pot ga je pripeljala v Italijo. Tam je našel 
človeka, ki bi ga bil pripravljen zaposliti. Obljubljal mu je to in ono, in on 
mu je vse verjel. Menil je, da ima v delodajalcu poštenega človeka. Delal mu 
je, plačal pa mu ni nič. Pravzaprav ga je na nek način zaprl in ga prisilil v 
suženjsko delo. Najdejo se takšni nepošteni ljudje, ki želijo človeka samo 
izkoriščati za svoje samoljubne namene. Koliko ukrajinskih in drugih deklet 
iz vzhoda je takim zvodnikom nasedlo. Nazadnje so končale v kakšnih 
bordelih kot prostitutke.  Postale so spolne sužnje.  

In mož je 
nadaljeval svojo ža-
lostno zgodbo. »Tudi 
sam sem delal za 
tisto borno jedačo in 
še bolj borno stano-
vanje. Bil sem de-
jansko fizično zaprt. 
Potem pa mi je ne-
kega dne le uspelo na 
skrivaj zbežati. Bil 
sem seveda brez de-
narja. Tako sem se 

bil prisiljen potikati po različnih poteh. Včasih me je vzel v kabino kakšen 
tovornjakar. Prišel sem v Slovenijo in moja želja je, da pridem čim prej k 
svojemu sinu, ki živi v Varšavi«. 

In v dekletu se je prebudila zgodba o usmiljenemu Samarijanu. Povedal 
jo je Jezus na vprašanje nekega pismouka, ki ga je vprašal, kdo je njegov 
bližnji.  Jezus mu je to povedal s priliko. Neki mož se je vračal iz Jeruzalema 
v Jeriho. Bila je to samotna in nevarna pot, kjer so bili potniki izpostavljeni 
roparskim tolpam. Tudi tega moža so razbojniki oropali in ga napol 
mrtvega pustili ležati na cesti. Mimo je šel duhovnik. Ustrašil se je. Revežu 
ni pomagal in je šel naprej. Prav tako je storil levit. Zbal se je za svoje 
življenje in pustil  ranjenega človeka. Šele neki Samarijan, pripadnik  
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naroda, ki ga Judje niso marali, se je pripognil nad tem človekom, mu 
obvezal rane, mu dal piti in ga posadil na svoje živinče. Pripeljal ga je do 
bližnjega gostišča in prosil gostilničarja, naj zanj poskrbi. Plačal mu je in 
rekel, da mu bo vse povrnil, če bo kaj več potrošil. Samarijan je pomagal 
temu neznanemu človeku, ki se je znašel v potrebi. In zdaj veš, kdo je tvoj 
bližnji? To je vsak človek, ki se znajde v stiski. 

Plemenitemu dekletu, ki ima tudi bolno mamo, je vzniknila še ena misel. 
Temu nesrečnemu človeka treba pomagati, da pride čimprej v Varšavo. Tak 
razcapan in neurejen ne more iti naprej. Preskrbela mu je obleko in ga 
odpeljala v Ljubljano. Tam se je pozanimala, ali je kakšna avtobusna linija 
do Varšave. Našla jo je. Kupila je karto. Mož je jokal od ganotja kot otrok, 
ko se je poslavljal od dobrega dekleta, preden sta se poslovila na avtobusni 
postaji. »Ko bom kaj zaslužil, ti bom vse povrnil,« ji je govoril. Seveda dekle 
ni niti pomislila, da ji bo kdaj povrnil. Bila je srečna, da je pomagala človeku, 
ki se je znašel v stiski. 

V slikarski koloniji pri gostilni Les je tudi sodeloval umetnik Adel, 
Iračan, rojen v Bagdadu. Na vprašanje, kako to, da živi v Sloveniji, je 
odgovoril: »Namenjen sem bil iti v Nemčijo, kot so šli mnogi moji rojaki. V 
Mariboru sem izgubil svojo denarnico z dokumenti vred. Našel se je človek,  
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ki jo je našel. Vrnil mi jo je. Takrat sem se sam pri sebi odločil, živeti hočem 
v deželi, kjer živijo taki pošteni in dobri  ljudje.« 

OOBBIISSKK  IIZZ  AAMMEERRIIKKEE  

  DDoobbrroottnniikk  JJoohhnn  ss  ssvvoojjiimmaa  ssiinnoovvoommaa..  
Pred drugo svetovno vojno je bilo v Kraški vasi naselje, imenovano 

Kraške Mladine. Tukaj sta bili dve domačiji, ki jih ni več. Ena je bila 
Vlašičeva, druga Beribakova. Vsi prebivalci so bili pregnani v Nemčijo. Po 
vojni se je Beribakova družina vrnila v Slovenijo, druga pa se je odločila, da 
gre v Ameriko. Vlašičeva družina je bila številna. V začetku jim v Ameriki 
ni bilo lahko. Otroci so bili lepo vzgojeni in marljivi, zato so se v Ameriki 
lepo znašli in uspeli. Vsi so radi prihajali v stari kraj. Zlasti hčerka Mery, ki 
se je poročila s Primorcem Bogomilom, je večkrat prišla v domovino in 
nekajkrat sta z možem bivala v našem župnijskem domu. Tudi njuna otroka 
John in Cintija sta bila v Sloveniji. Letos je John pripeljal še svoja dva 
sinova. Prinesla so nam pozdrave od mame Marije, John pa je daroval lepo 
vsoto denarja za naše cerkvene potrebe. Bog mu povrni za njegovo 
velikodušnost. 
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VVEESSEELLAA  TTRRGGAATTEEVV  

Moji najlepši spomini na mladost so povezani z vinogradom, ki smo 
ga imeli na Brezovski gori. Vinograd je bil zelo oddaljen od naše 
domačije. Navadno smo se peljali s konjsko vprego. Najlepše pa je bilo 
na trgatvi. Bila je povezana z veselim druženjem in okušanjem sladkega 
grozdja ter tudi z dobro jedačo. Sedanji lastnik je moj bratranec 
Branko, ki ima pri vinogradu lep vikend. Letošnje leto je bilo povezano 
s sušo, ki pa na vinsko trto ni slabo vplivala. Po nekaj letih ni bilo pozebe 
in toče, trta je bila bogato obložena in grozdje je bilo zdravo. Zato je 
bila letošnja trgatev zelo prijetna. Z vinogradom je povezano veliko 
truda, zato je za vinogradnika najlepša nagrada dobra letina. K trgatvi 
v našem vinogradu so bili povabljeni moji sorodniki in prijatelji. Zlasti 
sem bil vesel svoje tete Anice, ki se kljub svoji 90. obletnici še kar dobro 
drži. Ona nam tudi pripravi dobro kosilo. Vinograd nas povezuje z 
našimi pokojnimi, ki so v tej zemlji pustili veliko svojega znoja, zato se 
jih hvaležno spominjamo v molitvi. 
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SSTTAARRŠŠII  PPOOZZOORR  
Gornji naslov sem napisal s posebnim namenom. Rad bi pritegnil starše 

naših otrok, da preberejo te besede. Vsi se zavedamo, da so otroci veliki Božji 
dar in od njih je odvisna prihodnost našega naroda. Mi starejši se jim bomo 
morali umakniti in jim dovoliti, da zadihajo s polnimi pljuči. Dolžni smo jim 
pomagati, da bodo svojo nalogo lepo opravili. Danes so še majhni in mladi, 
jutri pa bodo že možje in žene, očetje in matere. 

Starši ste jim dali življenje. Upam, da vam bodo za to vedno hvaležni. 
Vaša naloga je, da jih tudi pripravite na življenje. Pravijo, da bodočnost ne 
bo lahka, povezana bo z veliki stiskami. Ne bom jih sedaj našteval. Sveta 
naloga krščanskih staršev je, da jim dajo svet vere in Boga. Ob smrti bo prvo 
vprašanje, ki ga bo Bog postavil očetu in materi: »Ali ste svojemu otroku 
pokazali pot do mene, ali pa ste krivi, da se je njihova pot obrnila v pogubo?« 
To je usodna odgovornost. Boli me kot duhovnika, da nekateri starši, ki sem 
jih imel pri verouku, obračajo hrbet Bogu, svojih otrok ne dajo več krstiti in 
jih ne pošiljajo k verouku. Morda bodo svojo mlačnost spoznali šele takrat, 
ko bo njihov otrok obvisel s zanko na vratu ali pa bo moralno in telesno 
propadal kot odvisnik od alkohola, drog in pornografije. Kje smo ga 
polomili, se bodo takrat spraševali. Bo pa že prepozno. 
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K tej pripravi na odgovorno nalogo nam pomaga tudi verouk. Obisk 

verouka ni dovolj. Pri nas je verouk povezan z nedeljsko sv. mašo. Dal bom 
zdaj nekaj primerov. Ptica težko leti s samo enim krilom in človek se težko  
premika z eno samo nogo, tudi veslanje je uspešno šele, ko imamo eno veslo 
na levi, drugo pa desni strani. Torej verouk in sv. maša. Pri verski vzgoji je 
najbolj odločilen zgled očeta in matere. Pravi odnos do Boga, molitve, sv. 
maše bo imel otrok, če bo videl, da imata tudi oče in mati pozitiven odnos do 
molitve in maše. Zato je najlepše, če se otrok sv. maše udeležuje skupaj z 
očetom in materjo ali vsaj s staro materjo in starim očetom.  

Pri verouku sem starejše otroke vprašal, zakaj hodijo k verouku. Neko 
dekle je odgovorilo, da zaradi birme. To je najbolj neroden odgovor, ki ga 
lahko sliši katehet. Cilj verouka ni sv. birma, cilj verouka je večno življenje. 
K temu pa nas pripravlja tudi verouk, ko nam daje zdrave temelje in 
kažipote k našemu končnemu cilju. Samo to šteje. 

Boleče mi je, ko pri verouku sprašujem otroke, ali so bili pri nedeljski 
maši. Seveda je otrok, ki mi pokaže, da je bil pri maši, deležen mojega 
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prijaznega nasmeha in pogleda. Drugače pa je z otrokom, ki mora priznati, 
da ni bil pri sv. maši. Še danes imam pred očmi dobro deklico, ki se je vedno 
razžalostila nad tem vprašanjem. Njen pogled mi je razodeval, da za ta 
izostanek ni sama nič kriva, ampak so krivi njeni starši, ki je nočejo 
pripeljati k maši. Listek, ki ga otroci dobijo pri sv. maši, ni samo kontrola, 
ampak nas povezuje z božjo besedo tiste nedelje. 

 

MMOOJJII  DDRRAAGGII  FFAARRAANNII,,  PPRREEBBUUDDIITTEE  SSEE  

Pred časom sem vprašal neko dekle po njenih sosedih. Rekel sem ji, da 
jih že dolgo časa nisem videl pri sv. maši. »So šli morda v kakšno sekto?«  »V 
nobeno sekto niso šli, so se pa med covidom odvadili hoditi v cerkev,« je bil 
odgovor. Verjetno bi slišal isti odgovor od marsikaterega človeka ali družine 
iz naše župnije. Ljudje imajo različne izgovore. Po sredi pa je v glavnem 
brezbrižnost in mlačnost, ki sta glavna vzroka verskega odpada. 
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Resnično je žalosten pogled pri nedeljskih mašah po naši cerkvi, če je 
polovica cerkve skoraj prazna. 

Razumel sem ljudi v času covida, da niso prišli k sv. maši. Tukaj so bili 
predpisi vlade in zdravstvene stroke, ki jih je bilo potrebno spoštovati. 
Včasih so se mi zdeli preveč pretirani, po drugi strani pa sem tudi vedel, da 
je nekaj tisoč ljudi umrlo za covidom, še veliko več jih je imelo hude težave 
pri prebolevanju. Zdaj je minilo že kar nekaj časa, ko so bili ukrepi proti 
covidu preklicani in simptomi bolezni so tudi lažji. Zato bi človek 
pričakoval, da se bodo verni kristjani spet vrnili v naše cerkve. 

Župniki opažamo, da se to ni zgodilo. Ponekod se je obisk maše celo 
prepolovil. S tem se je naredila velika duhovna škoda, ki bo imela usodne 
posledice, ne le za našo krščansko vero, temveč za ves slovenski narod. 
Pozabljenje na Boga pomeni, da se bodo začeli rušiti temelji človečnosti. 
Tam, kjer ni Boga, je vse dovoljeno, kjer ni Boga, tudi ni več božjih zapovedi.  
Razveza v družini je uzakonjena in laž je že tako po zakonu dovoljena. 
Zakonsko zvezo se sklepa s figo v žepu. Zaveza za življenje je pretrgana s 
zakonom o splavu. Mnogi zakoni gredo v smer razčlovečenosti. Po mnogih 
državah je že sprejet zakon o evtanaziji, to je uboj bolnega, ostarelega in 
invalidnega človeka. Včasih smo obsojali nacizem, ki je prav to delal, danes  
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delamo sami v imenu nekega napredka in lažne humanosti. Svobodna in 
razbrzdana spolnost je uničila mnoge zakone in odvrača mlade ljudi od 
odgovornega življenja. Propagirajo se novi načini skupnega življenja. Tukaj 
so le še partnerske skupnosti brez obveze. Človek postaja predmet za 
sebične izkoriščevalske namene. Ko ga dovolj izkoristimo, ga zavržemo kot 
neuporabno cunjo. Propagirajo se lezbične in gejevske skupnosti, spre-
memba spola in druge deviacije. Človeštvo pada v brezno pogube, ker je 
zavrglo Božje kažipote. Temu mrtvaškemu plesu se je pridružil žal tudi naš 
slovenski narod in pridruži se mu vsak, ki zapušča Boga, s tem pa tudi mašo 
in molitev. 

 
Odprimo oči, poglejmo, kaj se okoli nas dogaja, kaj se dogaja po svetu. 

Tukaj so vojne morije v Ukrajini, energetska kriza, vremenske spremembe. 
Bog nas opominja, da nismo na pravi poti in da je skrajni čas, da se 
spreobrnemo. Ostanimo zvesti  veri, tej največji dediščini naših prednikov. 
Naši predniki so bili zvesti veri in to tudi za ceno velikih žrtev. Pomislimo, 
kako jim je bil obisk sv. maše nekaj svetega. Niso je opuščali, čeprav so imeli 
dolgo pot do cerkve. In tudi na molitev niso pozabili. »Ker so moli, zato smo 
Slovenci v raju pod Triglavom obstali.« Prebudi se, moj dragi čateški faran 
tudi ti in obnovi prvotno zvestobo. 
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NNEEKKAAJJ  MMIISSLLII  ZZAA  MMIISSIIJJOONNSSKKOO  NNEEDDEELLJJOO  

Družina iz Dominikanske republike v misijonskem poslanstvu pri naših sestrah 
 V oktobru je misijonska nedelja. Povabljeni smo k premišljevanju 

o poslanstvu v osrčju krščanske vere. Cerkev je namreč misijonska po 
naravi; če to ne bi bila, ne bi bila več Kristusova Cerkev, ampak eno 
izmed združenj, ki bi kaj kmalu iztrošilo svoj smisel in izginilo.  

Svet najbolj potrebuje evangelij Jezusa Kristusa. Po Cerkvi 
nadaljuje svoje poslanstvo usmiljenega Samarijana in zdravi krvaveče 
rane človeštva; nadaljuje poslanstvo Dobrega pastirja in neprestano 
išče izgubljene na krivih in brezciljnih poteh. Hvala Bogu ne manjka 
pomenljivih izkušenj, ki pričujejo o moči preobrazbe evangelija. Lahko 
pomislimo na mnoga pričevanja o tem, kako evangelij pomaga 
premagovati zapiranje, spopade in rasizem ter spodbuja spravo, 
bratstvo in deljenje dobrin. 
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Misijon Cerkvi govori, da ni sama sebi namen, temveč orodje in 
posrednica kraljestva. Povabljeni smo k veselemu oznanjevanju v 
Cerkvi. Ne imejmo pred seboj strahu, ampak veselje, ki ga daje mirna 
vest in navdušenje nad Kristusom. Naredimo tisto, kar nam vest naroča. 
Bodimo zvesti Bogu, čeprav ne moremo storiti veliko. Vsak droben 
korak šteje, naj bo le narejen vedno v pravi smeri.  

ŽŽuuppnniikk  JJaanneezz  ZZddeeššaarr  ss  pprriijjaatteelljjii  iizz  DDoommiinniikkaannsskkee  rreeppuubblliikkee  
Kako preprosto lahko razumemo, kaj je naša naloga, da bomo 

resnični misijonarji. Bodimo kakor otroci. Odpovejmo se svojim 
predstavam in samovolji ter sprejmimo Njegovo voljo za življenjsko 
vodilo. Brez dvoma nas bo ta vodila v ljubečo skrb za bližnjega, še 
posebej za najbolj trpečega. Ne zadošča, da živimo za drugega, zanj 
moramo tudi umreti, še več, ne herojske smrti, ampak v preziru in 
zasmehovanju, ker se borimo za Božjo ljubezen, za Njegovo resnico 
… Tu se začne naše misijonsko delo. Naj traja vse življenje, ne le na 
misijonsko nedeljo.  
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TTRRPPLLJJEENNJJEE  VV  ZZAAKKOONNUU  
 

Trpljenje je del življenja in bo neizogibno prišlo tudi v vajino zakonsko 
življenje. Način trpljenja se lahko zelo razlikuje; lahko vaju loči ali pa poveže. 

Nihče pri zdravi pameti ne bi izbral trpljenja kot načina, da bi se bolj zbližal z 
zakoncem. Trpljenju se hočemo izogniti za vsako ceno. Ko se zgodi, se nekateri raje 
delajo močne in se pretvarjajo, da je vse v redu. Trpljenje je lahko izkušnja 
povezovanja ali odtujevanja.  

Vendar ni treba, da se par sooča s 
trpljenjem sam. Ni vama treba bežati 
pred bolečino ali se vama pretvarjati, 
da je ni. Ker sta par in sta sklenila 
zavezo z Bogom, lahko delita ta 
bremena drug z drugim in z Jezusom, 
ki je z vama v vsaki stiski. Jezus 
Kristus, ki je voljno sprejel največje 
trpljenje, daje moč in ozdravljenje 
tistim, ki ga prosijo. Priznati, da nekdo 
trpi, zahteva ranljivost, odkritosrčnost 

in ponižnost. Mnogi mislijo, da biti močan pomeni zanikati bolečino ali žalost, ki jo 
povzročijo izguba ali nesrečne okoliščine v življenju. Mož, ki je bil  poročen 
štirideset let, mi je povedal, da se o novici, da ima raka, ni želel pogovoriti s svojo 
ženo, ker ni hotel, da bi jo skrbelo. Po mesecih jeze in depresije je sprejel pomoč 
prijatelja, ki je prebolel zdravljenje raka. Ta prijatelj ga je naučil, kako naj svoji 
ženi prizna svojo ranljivost in ji opiše svoje strahove. Namesto da bi se žena odzvala 
zaskrbljeno in prestrašeno, mu je ponudila podporo, ga opogumila in končno je bil 
pripravljen sprejeti njen dar. Priznal je, da si v vseh letih zakonske zveze z ženo 
nista bila nikoli tako blizu, tako povezana v soočenju s težavami. 

Trpljenje je izziv in izzivi, s katerimi se soočamo v zakonu, so priložnosti. Ko 
gredo stvari narobe, pogosto tožimo: »Zakaj mi Bog to dela?« Če je zakon 
poklicanost, klic od Boga, se lahko namesto tega vprašamo: »Kaj Bog želi od 
mene?« Bog je navzoč v vseh trenutkih vajinega zakona, vključno s tistimi, ki so 
težki. Bog je vedno v stiku z vama, vabi vaju, da ga bolje spoznata in si z njim bolj 
popolno delita njegovo Božje življenje. Tako v težkih kot tudi v dobrih časih je 
ključno vprašanje: kaj Bog želi – kakšen naj bom v tej situaciji? 

S tem, ko delita svoje trpljenje drug z drugim in priznavata svojo odvisnost od 
Boga, postajata vedno bolj eno. Vajino skupno življenje postaja močnejše. 
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Glasilo župnije Čatež ob Savi
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
Pri sv. krstu je bila v Božjega 

otroka prerojena Vida Majstorovič, 
drugi otrok Adama in  Katjuše iz 
Čateža ter Neža Budič, tretji otrok 
Suzane in Janeza iz Sel. Čestitamo! 

*************************** 
Zvezo sv. zakona sta sklenila Jakob 

Pintar in Tina Pangerčič iz Krškega, 
ter Danijel Simčič in Mateja Tomše iz 
Žejnega. Na novi življenjski poti jim 
želimo obilo Božjega blagoslova. 

*************************** 
Dar za sv. mašo je od septembra 

naprej 23,00 evrov.  Vsem darovalcem 
za svete maše se najlepše zahvaljujem. 

***************************** 
Praznik vseh svetih bo v torek, 1. novembra. Dopoldan se bomo 

spomnili naših bratov in sester, ki so že v nebesih in uživajo večno srečo. 
Dopoldan bo sv. maša ob 8,00 in ob 10,00.  Popoldan na praznik vseh 
svetih bodo naše misli obrnjene k tistim našim pokojnim, ki še niso 
dosegli polnosti nebeškega veselja in so v stanju očiščevanja. Sv. maša 
bo ob 14,00 na Čatežu. Spovedoval bo kapucinski redovnik. Na Vel. 
Malencah bo sv. maša ob 15,30. Po popoldanskih mašah bodo molitve 
tudi na pokopališču. Na dan vernih duš, 2. novembra, bo sv. maša na 
Vel. Malencah ob 8,00, na Čatežu bo maša ob 18,00. Molimo veliko za 
naše pokojne. Zelo močno potrebujejo našo molitev. Vabim vas, da ta 
dan darujete za ogrevanje naše farne cerkve in župnijskega doma, kjer 
imamo pozimi verouk in sv. maše. 

********************************************************* 
VEROUK NA ČATEŽU JE POVEZAN Z OBISKOM SV. MAŠE. 

HVALEŽEN SEM STARŠEM, KI TO RAZUMEJO.   
 
GLASILO SOPOTNIK IZDAJA ŽUPNIJA ČATEŽ OB SAVI. PIŠE IN UREJA GA JOŽE 

PACEK, ŽUPNIK. 
 


