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NNAAJJVVEEČČJJAA  DDOOLLŽŽNNOOSSTT  SSTTAARRŠŠEEVV  
Pred nami je mesec september. To je mesec, ko se pričenja šolski 

pouk in seveda tudi verouk. Pravijo, da je otroka lažje roditi, kot ga pa 
vzgojiti. Zato starše, učitelje in tudi katehete prevzema velika skrb, 
kako otrokom približati področje znanja, jih navdušiti za vrednote, ki 
omogočajo človeku srečno in odgovorno življenje. Verni starši še 
posebej čutijo skrb, kako otroku približati svet vere. Vsi, starši, 
duhovniki, katehisti se počutimo na tem področju zelo nebogljene. 
Najtemnejša senca, ki lahko pade na grob matere je senca njenega 
otroka, ki mu ni dala vere in zdaj stoji ob njenem grobu, ne da bi veroval 
v večno življenje. Vabim vas, dragi starši, da preberete naslednje 
vrstice, se ob njih zamislite in iščite sami načine, kako jih boste v svoji 
družini uresničevali.  

1. VZGOJA                                                       foto Ivanšek 

Starši so vzgojitelji. Koliko se na poklic starševstva v življenju 
pripravljamo? Predpisov in receptov za vzgojo ni. Potrebna pa je 
starševska odprtost za izmenjavo medsebojnih izkušenj, za 
dobronamerne nasvete, za nenehno dopolnjevanje svojih spoznanj. Pri  
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vzgoji morda prevečkrat mislimo samo na to, kako bomo ravnali z 
otrokom, kako bomo zanj poskrbeli. Včasih starši v tem nenehnem 
razdajanju za otroka omagajo, ker so pozabili nase. Kako pomembno 
je, da starš najprej poskrbi zase ali še bolje, da hkrati skrbi tudi zase. 
Starš mora graditi svojo lastno osebnost, mora skrbeti za svojo duhovno 
rast, mora dati prostor svojim potrebam, priznati svoje pomanjkljivosti 
in  ima pravico do svojih lastnih čustev. 

Foto Ivanšek 
Vzgoja staršev naj izhaja iz dejstva, da so otroci dragoceni, da so 

otroci življenja in vzgoje vredni, da so božji dar in niso naša lastnina. 
Verska vzgoja povzema obče človeške vrednote in k običajni 

družinski vzgoji dodaja verske - krščanske elemente. Pri verski vzgoji 
hočemo otroku posredovati tudi spoznanje o Bogu in Cerkvi, ter tri 
temeljne kreposti: vero, upanje ljubezen. Otroka ne učimo samo nekega 
vedenja o veri, ampak mu omogočamo tudi doživljanje. Pri tem seveda 
ni dovolj samo beseda, ampak imata zelo pomembno vlogo vzgled 
staršev in njihova vera. 

Zakaj danes otroci v letih odraščanja zapuščajo vero? Ker nimajo 
korenin. Drevo brez korenin se posuši. Zato izpuhti iz otroka tudi vera, 
ki ne temelji na veri njegovih staršev. 
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 2. PRVE IZKUŠNJE BOGA 
Če verujemo, da je Bog naš Stvarnik, potem vsak človek z rojstvom 

prinese s seboj nek pečat tega Stvarnika, zato je majhnemu otroku tako 
preprosto pripovedovati o Bogu. 

Oče in mati - vzgojitelja vere. Toda še preden mu bodo starši o Bogu 
pripovedovali, mu bodo dali čutiti in doživljati svet vere. Za majhnega 
otroka sta mati in oče največja in vsemogočna bogova. Ko se bosta ona 
dva obračala še na nekoga večjega, bo otrok doživljal prisotnost Boga. 
Ker v veri ni dovolj samo razumsko dojemanje, bo otrok že od rojstva 
naprej od staršev črpal versko vzgojo. 

                                                                                           Foto Ivanšek 
Otroške molitve: Bog se naj otroku prikaže kot nekdo s katerim je 

vredno imeti stik. Prve molitve so preproste zahvale in prošnje. Ko 
otroka učimo obrazce, npr. Sveti angel, mu povemo, da ga bomo molili 
za to, ker nas Bog po angelih varuje, da nas ohranja pri življenju, da se 
nam ni treba ničesar bati. Molitve naj bodo mnogovrstne, da preko njih 
otrok izraža različne izkušnje. 

Otrok v cerkvi. Ne bojmo se malih otrok peljati v cerkev. Prva 
izkušnja cerkve ne sme biti dolga maša, otrok pa stlačen nekje v zadnji 
klopi, kjer nič ne vidi in ne ve, kaj se dogaja. Peljimo ga v cerkev, ko ni 
maše, povejmo mu, da obiščemo Jezusa Boga, da je tu prostor, kjer 
molimo. Pogovarjajmo se o tem, kaj vse vidimo v tem prostoru. 
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Predstavimo Boga kot dobroto in ljubezen. Odrasli lahko naredimo 

Boga kot policaja. Bog se krega, Bog je zelo hud na te, božja kazen te je 
doletela, ker nisi ubogal. Takemu Bogu se otrok ne bo približal, ampak 
se ga bo bal. Drugače bo otrok doživljal, če bomo rekli, Bog te ima rad 
in želi, da boš delal dobro, ker bo to za tebe dobro. 

                                                                                    Foto Ivanšek 

3. Krščanski prazniki v družini 
Prazniki so pomemben-sestavni element našega življenja, tako tudi 

otrokovega. Zanj so lahko na videz mali dogodki že prazniki (izlet, 
okusno kosilo, kjer smo vsi zbrani, družina zbrana pri igri, rojstni 
dan…) Ko vidimo, da je otrok zadovoljen in vesel, da mu je bil dan, ki 
ga je družina skupaj preživela lep, lahko zelo preprosto vključimo Boga. 
Bogu se zahvalimo za vse kar smo doživeli. Tako ustvarjamo pogoje za 
praznovanje krščanskih praznikov. Živimo v okolju, ki ob praznikih v 
nas  in zagotovo tudi v otroku vzbuja praznično razpoloženje. Žal 
potrošniška miselnost večkrat odvrača kot pomaga k bistvu praznikov. 

Krščanske praznike lahko lepo doživljamo preko raznih simbolov, 
ki jih Cerkev pozna in nam jih predstavlja: adventni venec, jaslice, križ, 
snop, priprava velikonočnih jedi. 
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Naloga staršev, vzgojiteljev in na sploh odraslih pri praznovanju je: 

• da praznikom damo pravi smisel, 
• da najvažnejše sporočilo praznikov oblikujemo primerno 

otrokovi starosti, 
• ne bomo ustvarjali vtisa, da so krščanski prazniki samo še 

za otroke, 
• sami smo aktivno vključeni v praznovanje, sami praznike 

cenimo in se jih veselimo, 
• krščanskih praznikov ni mogoče praznovati brez Boga in 

Cerkve, zato se poleg praznovanja v družini udeležujemo 
slovesnosti, ki so v cerkvi. 

                                                                                       Foto  Ivanšek 

4. VEROUK 
Verouk je verski pouk, ki ga organizira Cerkev-župnija in je pomoč 

ter dopolnilo družinski krščanski vzgoji. 
• Verouk-kateheza podaja temelje krščanske vzgoje. 
• Vzgaja za obče človeške in krščanske vrednote. 
• Je prostor spoznavanja Boga in njegove ljubezni. 
• Je prostor zorenja v odnosu z Bogom in bližnjim. 
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• Pomaga iskati odgovore na življenjska vprašanja. 
• Je priprava na razumevanje in prejemanje zakramentov. 
• Je trajen proces spoznavanja krščanskega nauka 

in  življenja po njem. 
Verouk je pouk in vzgoja. Je prostor, kjer otrok raste v zrelo osebo. 

Za podporo tega procesa, je potrebna krščanska skupnost. To je za 
otroka družina, za družino pa župnija. 

Krščanska vzgoja  v družini, kateheza v Cerkvi,  in vzgoja v šoli  so 
tri pomembna 
polja vzgoje. Če 
delujejo uskla-
jeno, povezoval-
no, zastopajo 
podobne vred-
note, potem lah-
ko računamo, 
da bo vzgoja 
otrok uspešna in 
na otroka ne bo 
delovala raz-
dvojevalno. 

  
Foto Ivansek 

                                         
ZA ŽIVLJENJE 

o Starši ne pozabite najprej skrbeti za svojo osebnostno in 
duhovno rast. 

o Svoje otroke pokrižajte, ko gredo zvečer spat ali potem, 
ko so večji, če gredo za več dni od doma. Povejte jim, da želite, 
da jih Bog varuje. (s tem dejanjem  jih blagoslavljate in kličete 
nanje božjega varstva) 

o Poskusite se čim večkrat skupaj z otroki (cela družina) 
zbrati k molitvi. 

o Otroke peljite v cerkev, praznike praznujte v družini in v 
cerkvi. 
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LJUBEZEN DO 
KRISTUSA NE 

IZKLJUČUJE 
DRUGIH 

Krščanstva ne smemo vzeti 
lahkomiselno. Jezus nas 
opozori pred skušnjavo, da 
bi udomačili vse in da bi iz 
vere ter Boga samega nared-
ili eno od številnih sestavin 
velikega koktajla življenja. 
Za praznike in nekatere 
pogrebe gremo k maši, mor-
da damo tudi kakšen dar za 
Cerkev in smo prepričani, da 
smo naredili celo več, kot 
smo bili do nje dolžni 

narediti. Vera je torej postavljena v svojo nišo, poleg ostalih niš, ki 
so morda precej širše in jih predstavlja služba, zaslužek, politika, 
zabava, šport, lov, ribolov in tisoč drugih stvari. 
Drug problem je, če človek misli in zahteva, da bi bil ljubljen bolj kot 
oče, žena, otroci, je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo malo je 
treba pomisliti in zlahka ugotovimo, da srednje poti ni. Potrebno je 
poudariti, da bi bilo zelo zgrešeno misliti, da ljubezen do Kristusa 
vstopa v konkurenco z različnimi človeškimi ljubeznimi: do staršev, 
do so zakonca, do otrok ter do bratov in sester. Kristus ni »tekmec v 
ljubezni« do nikogar in ni na nikogar ljubosumen. 
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Ljubezen do Kristusa ne izključuje drugih ljubezni, ampak jih ureja. 

On je namreč tisti, v katerem vsaka pristna ljubezen najde svoj 
temelj in svojo oporo ter potrebno milost, da bi jo lahko živeli do 
zadnjih globin. Kristus nikogar ne slepi in tudi nikogar ne razočara; 
zahteva vse, ker hoče vse dati; pravzaprav je vse dal. Marsikdo bi se 
lahko vprašal: toda kakšno pravico ima ta človek, ki je živel pred dva 
tisoč leti v nekem temačnem kotu zemlje, da od vseh zahteva to 
absolutno ljubezen? Odgovor, ne da bi ga šli iskat ne vem kam daleč 
nazaj, najdemo v njegovem zemeljskem življenju, ki ga poznamo iz 
zgodovine: on je prvi, ki je za človeka dal vse. 

 »Vzljubil nas je in je daroval sam sebe za nas.« 
In še nekaj je pomembno: Jezus ni prišel, da bi pomnožil človeške 
križe, ampak, da bi jim dal smisel. Upravičeno je bilo rečeno, da 
»kdor išče Jezusa brez križa, bo našel križ brez Jezusa«, kar pomeni 
brez moči, da bi ga mogel prenašati. 

 

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 bi  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  
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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 pokli-
canost, 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.  

                                    ANGELI 
Mnogi umetniki so angele prikazovali s krili in s tem poudarili nekaj  
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bistvenega: angeli delajo naše življenje lažje. V našem življenju se 
pojavlja mnogo situacij, ki se nam na prvi pogled zdijo težke. Čutimo 
notranji odpor, počutimo se pobite, preobremenjene in izžete. V 
takšnih trenutkih bi potrebovali angela, ki bi naši duši podaril krila, 
da bi stvari jemali lahkotneje, jih pogledali z nekega drugega zornega 
kota in jih morda celo videli povsem na novo.  

V situacijah, ki  jih doživljamo kot težke, je dobro, da se ne 
osredotočimo na probleme ali se naprezamo, da bi z vso svojo močjo 
dosegli rešitev. V takšnih primerih bi moral preprosto pogledati na 
angela, ki je že pri nas, in postati pozorni na spodbudo, ki jo čutimo 
v svoji duši. Angel vse vzame lahkotno. Vabi nas, da kakšno stvar  
vzamemo bolj lahkotno in si ne nalagamo toliko. Kajti tako se 
izognemo nevarnosti, da bi se zlomili pod težo, ki si jo naložimo na 
ramena. 

SSKKRRBBNNAA  CCEERRKKOOVVNNIICCAA  PPEEPPCCAA  
Ko sem pred 48 leti prišel za župnika na Čatež,  je bila cerkovnica 

Pepca Vukasovič. Stanovala je v nekdanjem gospodarskem poslopju, ki 
ga je spremenil v stanovanjski objekt župnik France Dular. Cerkovnica 
Pepca je bila zame pravi božji blagoslov v prvih dneh mojega župni- 
kovanja na Čatežu. Vse mi je bilo novo. Nisem poznal ljudi in tudi  
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navad značilnih za župnijo. Cerkovnica Pepca mi je stala ob strani in 
mi svetovala v mnogih rečeh. 

Pepca je bila rojena v Krški vasi v Piltaverjivi družini. Imela je še 
sestro Kristino in nekaj 
bratov. Kot mlado dekle je 
služila svoj kruh kot  hišna 
pomočnica  na Hrvaškem. Bila 
je poštena, redoljubna, delav-
na zato so jo imeli povsod radi. 
Na hrvaškem se je tudi spo-
znala z mladim orožnikom 
Matejem Vukasovićem in se z 
njim poročila. Z njim se je 
selila v razne kraje, kot je bila 
takrat navada za poklic 
orožnika. Zelo težka so bila 
medvojna leta. Paveličev re-
žim je sodeloval z nemškim 
okupatorjem. Tudi na Hrvaš-
kem se je  pričelo partizansko 
gibanje in  bratomorna vojna. 

Ob koncu druge svetovne vojne so se začele vojaške in policijske sile 
umikati v Avstrijo. Bale so se partizanskega maščevanja. Tudi orožnik 
Mate se je pridružil  umikajočim vojaškim formacijam, bil zajet od 
partizanske vojske in tako končal svoje življenje v poboju nekje v 
Sloveniji. Za njim se je izgubila vsaka sled. Tako je postala  Pepca vdova 
in zanjo se je začela prava kalvarija. S svojo mamo, ki je bila pri njej, 
se je vrnila v Slovenijo. Seveda je bila zaznamovana kot žena 
propadlega Paveličevega vojaka in morala je sprejeti marsikateri 
očitek. Bila je povsod odrinjena. Stanovala je kot podnajemnica v 
različnih hišah in iskala službo. Nazadnje je dobila službo v tovarni 
pohištva in tukaj tudi dočakala svojo upokojitev. 

Pepca je bila vedno zelo povezana s čateško župnijo. Bila je redna 
obiskovalka sv. maše in je rada  priskočila na pomoč pri vsakem delu.  
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Zelo jo je cenil takratni župnik Lado Tomazin. Ko je prišel na župnijo 
France Dular, je kmalu opazil njeno delavnost. Gospodarsko poslopje, 
ki je služilo hlevu, je spremenil v stanovanjsko enoto. Pepco, ki je takrat 
živela kot podnajemnica pri Špilekovih, je povabil, naj se preseli v novo 
stanovanje. Seveda je v to z veseljem privolila. Za protiuslugo pa je kot 
cerkovnica  skrbela za zvonjenje v farni cerkvi in skrbela za čistočo 
cerkve. 

Ko sem sam prišel leta 
1974 za župnika na Čatež 
sem tudi sam opazil njeno 
požrtvovalnost. Takrat še 
ni bilo električnega zvo-
njenja in Pepca je trikrat 
na dan šla v cerkev zvoniti. 
Zvonjenje ni bilo lahko, 
ker so bili zvonovi zelo 
težki. Poskrbela je, da je 
zvonilo točno ob uri. 
Posebno poglavje pa je bilo 
mrliško zvonjenja in ta-
krat je morala za pomoč 
prositi tudi druge. Večkrat 
sem ji tudi sam pomagal 

pri zvonjenju. Poskrbela je tudi za urejenost duhovniških grobov. 
Nekaj časa sta živeli skupaj  s prejšnjo kuharico Nežko in se lepo ujeli. 

Kar nekam zaljubljena je bila v farno cerkev. Ko je ni bilo doma jo 
je človek gotovo našel v cerkvi. Cerkev je bila vedno očiščena in 
prezračena, zlasti čisti so bili oltarni prti in vse cerkveno perilo. Rada 
je imela tudi župnijski vrt in na njem vzgajala rože, ki so ji bile potrebne 
za okrasitev cerkve. 

Prišla so leta in začela je pešati. Težko je prihajala v cerkev. Nekega 
dne je obležala in le s težavo vstala. Rešitev je bila zanjo samo še, da smo 
jo odpeljali v dom za onemogle v Brežice. Z vdanostjo je sprejela to 
bivanje v domu, potrpežljivo prenašala svojo  onemoglost, dokler jo 
smrt ni odrešila. Molitev jo je spremljala do konca  
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življenja. Zdaj počiva na čateškem pokopališču v istem grobu s pokojno 
Nežko Valenčič, nekdanjo gospodinjo župnika Franceta Dularja. 

Mislim, da je prav, da se  župnija spomni na tiste farane, ki so še 
posebej skrbeli za cerkvene potrebe. Teta Pepca je vredna tega našega 
spomina. 

OODDŠŠEELL  JJEE……  
 
V nedeljo, 17. julija se je zgodilo nekaj, kar je tragično zaznamovalo 

našo čateško župnijo. Svoje življenje je prekinil Franc Martek. Okoli 6. 
ure zjutraj se je še prikazal na 
vratih svojega stanovanja in z 
veliko dolinskim župnikom Ja-
nezom sta še spregovorila nekaj 
besed. Navadno so to bile 
besede o vremenu in športu. 
Franc je rad spremljal kole-
sarske dirke in to ga je še edino 
zanimalo na tem svetu. Okoli 7. 
ure zjutraj sem molil brevir na 
župnijskem dvorišču. Na vratih 
se je kot navadno prikazal 
Franc in me pozdravil. Oglasil 
se je zvon na Sv. Vidu in sem 
mu rekel: »Zvon zvoni in nas 
vabi k maši«! Franc   je nekaj 
zamrmral, se obrnil in šel v 
stanovanje. Bilo je to najino 
zadnje srečanje. 

 Okoli 12. ure  mu je 
prinesel kosilo Zevnikov Franc. 

Kot svojega šolskega tovariša ga je rad obiskal in mu večkrat prinesel 
kakšen priboljšek. Nekam čudno se mu je zdelo, da se Franc ni oglasil 
na njegove klice. Njegovo kolo je bilo v drvarnici, malo sva pogledala 
naokoli in prišla sva do zaključka, da je verjetno odšel na motel po  
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pijačo. Posodo s hrano je Zevnikov Franc pustil na polici v upanju, da 
jo bo že našel. Sam sem šel k sestram na kosilo. Ves čas me je spremljala 
neka temna slutnja. Zato sem ob vrnitvi s kosila šel takoj pogledat, ali 
je posoda s hrano še na svojem mestu. Našel sem jo tako, kot jo je 
Zevnikov Franc postavil. Šel sem še enkrat pogledat na okrog in kmalu 
zatem spoznal, da Franca ni več med živimi.  

Vsi dobro poznate tragično zgodbo Martekove družine. Po težki 
nesreči se je odločila za smrt mama Tončka. Za smrt se je odločil brat 
Jožko, kmalu zatem še Marjan. Ostal je še Franc. Po zaprtju tovarne 
pohištva je postal zagrenjen in osamljen. Zaprl se je v svojo hišo, 
prekinil stike z ljudmi in se nerad  pogovarjal, če ga je kdo prišel 
obiskat. Prevzemale so ga temne misli in sam Bog ve, kaj vse se je takrat 
kuhalo v njegovi glavi. Odločil se je, da si bo tudi on vzel življenje. To 
naj bi storil s plinsko eksplozijo. Eksplozija mu je popolnoma uničila 
hišo, sam pa je s hudimi opeklinami ostal živ. Sledilo je večmesečno 
zdravljenje po raznih bolnišnicah. Nazadnje je spet pristal v brežiški  
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bolnišnici. Takrat se je postavilo vprašanje, kam naj Franc gre po 
končanem zdravljenju. 

Njegovi prijatelji so prišli k meni in me prosili, če bi ga jaz vzel na 
stanovanje, ki je bilo takrat prazno. Pristal sem na to prošnjo, čeprav 
sem slutil, kaj vse se lahko zgodi. Uredili smo mu sobo in Franc je bil 
zadovoljen. To je tudi večkrat sam povedal. »Tukaj je več sonca, kot 
smo ga imeli doma in lep mir je«. Z veseljem je skrbel za naše mačke in 
kokoši. Skoraj vsak dan se je odpeljal v Brežice in si sam poskrbel za 
hrano. Meni ni delal nobenih težav in bil sem vesel, da je bil kdo na 
dvorišču. Ves čas je bil vase zaprt, redkokdaj je bil pripravljen na 
pogovor, če je pa že kaj govoril, je pripovedoval o svojem otroštvu, o 
služenju vojaškega roka in o športu. Rad pa se je pogovarjal z našimi 
sestrami. Zdaj ugotavljam, da se je zadnje čase še bolj zaprl vase, o 
svojih težavah pa ni govoril nikoli. Zadnje čase ga pa nisem videl  pri 
maši. To je bilo slabo znamenje. Zaprl se je v svojo sobo, čeprav sem mu 
večkrat rekel naj gre ven na zrak, v naravo in bo tako lahko bolj vedro 
gledal na življenje. Vsekakor smo mu nekaj let omogočili lepo življenje, 
drugače bi moral biti v kakšnem zavodu, kar bi bilo zanj še bolj težko. 
To mi je v tolažbo. 

Življenje je velik božji dar. Nikoli nam ni dovoljeno, da bi  si ga sami 
vzeli. Samo Bog je tisti, ki lahko prereže nitko našega življenja. Misel 
na samomor nam mora biti tuja in jo moramo odganjati, ker je to 
satanovo prišepetavanje. Če se bomo enkrat v srcu sprijaznili tudi s to 
možnostjo, bomo  gotovo to tudi naredili. Življenje je včasih res težko. 
Predno  je pogrebna služba Franca odpeljala od nas, smo zanj molili in 
ga priporočili božjemu usmiljenju, s. Jaša ga je pa še spoštljivo 
pokrižala. Vsak človek je vreden svojega spoštovanja. 

Prav tiste dni je bil pri nas na Čatežu na okrevanju g. France Dular. 
Francetova smrt ga  je zelo prizadela, saj se ga je spominjal kot vestnega 
ministranta. Udeležil se je tudi njegovega pogreba, kakor tudi veliko 
dolinski župnik Janez, ki se je rad pogovarjal s pokojnim Francem. 
Prav tako se je pogreba udeležilo kar lepo število faranov.  S tem so  
pokazali, da so ga imeli radi in so razumeli njegov težki položaj. Bog naj 
mu bo usmiljen sodnik, sami pa se večkrat priporočimo Sv. Duhu in ga 
prosimo za zdravo pamet. 
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SSLLOOMMŠŠEEKK  NNAASS  VVAABBII  NNAA  PPOOTT  VVEERREE 
 

Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za vse 
nas priložnost, da poglobimo naš odnos do njega. 
Letos se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj 
prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti 
našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil 
človek globoke vere. Vera je bila navdih za vse 
njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl 
smisel svojega življenja in poslanstva. 

Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere 
začutil že v domači družini. Vedno je bil staršem 
hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. 
Prav zaradi tega je kot duhovnik in škof toliko 
besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih 

spodbujal, da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo 
tudi krepost vere. 

Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj 
postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb 
staršev, da otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje 
talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši 
otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih 
dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v 
veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek si je zelo 
prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo 
potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, 
da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.  

Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere 
odkrivali kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in 
naše prihodnosti, kot dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše 
življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne pomeni odpovedati se osebni 
svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči vere postane vse 
osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k 
veri. To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako 
vedno pot, povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem. 
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PRVO SV. OBHAJILO L. 1946 

Ko sem brskal po našem župnijskem arhivu sem našel  zanimivo sliko. 
Na fotografiji so čateški prvoobhajanci  skupaj s župnikom Mihaelom  
Kmetom in to davnega leta 1946. Druga svetovna vojna se je končala in naši 
farani so se vrnili iz nemških taborišč in drugih krajev. Prišli so na svoje 
prazne domove. Hiše so ostale prazne in izropane, na oknih ni bilo šip, v 
sobah ni bilo postelj.  Neka žena mi je dejala, da je bila kača edina živa stvar, 
ki jo je opazila na dvorišču. Njive so bile neobdelane, zato tudi ni bilo hrane. 
Na župnijo se je vrnil tudi župnik Miha Kmet, ki je na začetku vojne 
pobegnil na italijansko območje. Otroci, ki jih vidimo na sliki so preživeli 
strahote druge svetovne vojne. Fotografija dokazuje, da se je takoj ob vrnitvi 
začelo obnavljati versko življenje, ljudje so prihajali ob nedeljah k sv. maši, 
za otroke je bil organiziran verouk. Prvoobhajancev je bilo 23, poleg 
prvoobhajancev sta še dve ministranta. Otroci držijo v rokah sliko, ki so jo 
prejeli za spomin na prvo sveto obhajilo. Kljub pomanjkanju so otroci lepo 
oblečeni in lepo urejeni. Mame so vedno našle načine, da so svojim otrokom 
pripravile lepo prvoobhajilno praznovanje. Bil bi zelo vesel, če bi se kdo na 
tej sliki prepoznal in mi to sporočil. 
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NNAA  GGOODD  SSVV..  JJAANNEEZZAA  VVIIAANNEEJJAA  

 
Za našo sestrsko skupnost je god sv. Janeza Vianneja velik praznik. Sv. 

Janezu Vianneju, zavetniku  župnikov je posvečena tudi njihova kapela. 
Praznovanje je povezano z celodnevnim češčenjem Sv. Rešnjega Telesa. 
Tako se časti velika skrivnost naše vere, Jezusa, ki biva med nami v podobi  
sv. hostije. Janezu Vianneju je bilo to češčenje nadvse drago. Tukaj je črpal 
moč za svoje svetniško življenje in za duhovno prenovo svoje župnije. Sestre 
na ta  praznik povabijo duhovnike, ki mašujejo. Tako je pri maši ob 9,00 
maševal letošnji novomašnik Janez Meglen, prijazen duhovnik,  poln 
življenjskega optimizma. Sklep praznovanja pa je imel Peter Ivančič, 
misijonar, ki deluje na Kubi. Kuba je še vedno pod komunistično oblastjo, 
ki je bila vedno neprijazna do vere. Življenjske razmere so težke in vlada 
veliko pomanjkanje. Tudi življenje misijonarjev je obteženo.  
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ČČAASSTTIITTLLJJIIVVAA  OOBBLLEETTNNIICCAA  
 

 
V čateški župniji delujeta dve gasilski društvi, PGD Cerina in PGD 

Sobenja vas. Letos obhajata 90. obletnico odkar sta bili ustanovljeni. Poleg 
drugih gasilskih društev v Sloveniji, sta tudi ti dve bili ustanovljeni z 
namenom, da bi stali ob strani ljudem, ko se znajdejo v stiski, zlasti ob 
požarih. PGD Cerina je obletnico svoje ustanovitve obhajalo že v poletnem 
času z veselico, ki je bila dobro obiskana. To pomeni, da si ljudje želijo 
družbe in zabave. V Cerini upanje vzbuja pomladek, ki je navdušen nad 
vrednotami gasilskega poslanstva. V petek, 19. avgusta  je bila proslava 
PGD Sobenja vas v restavraciji Štefanič. Povabilu so se poleg samih gasilcev  
odzvali še drugi povabljeni gostje. Kulturni program je popestril ansambel 
TRTA. Na proslavi je bilo podeljenih veliko zahval in priznanj. Zanimivo je 
bilo prisluhniti zgodovinskemu dogajanju v 90 letih njegovega delovanja. V 
samih govorih pa je bilo izrečenih veliko želja, da bi društvo še naprej 
uspešno opravljalo svoje poslanstvo. 
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ZAOBLJUBLJENO ROMANJE NA SV. GORE 

Tudi letos se je čateška župnija udeležila zaobljubljenega romanja na 
Sv. gore. Svetogorski Materi Božji smo se prišli zahvalit za njeno materinsko 
pomoč in se ji priporočili, da bi nas še naprej spremljala na naši življenjski 
poti. V teh časih negotovosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe s svojo 
sušo in neurji, z epidemijo covida, ki je vse obrnil na glavo, z strahom, ki ga 
prinaša vojna v Ukrajini, je še kako potrebna pomoč naše nebeške Matere. 
Romanja se je udeležilo okoli 100 čateških faranov, kar pomeni, da je 
ljubezen do Marije živa. Kot vsako leto smo tudi letos imeli najprej križev 
pot ob postajah, ki jih je napravil umetnik Jarm. Romanja se je udeležil tudi 
veliko dolinski župnik Janez Zdešar, ki je spovedoval. Spovedoval pa je tudi 
svetogorski župnik Damjan Kejžar, ki nas je na koncu prijazno pozdravil. 
Romanja ni brez opravljene spovedi. Romanja se je udeležilo tudi veliko 
cerkvenih pevcev tako, da je bilo s kora slišati lepo petje. Samo romanje je 
tudi lepa priložnost za druženje, ki smo ga nadaljevali  s skupnim kosilom v 
gostilni Kocjan. Dolinski župnik je tudi izrazil željo, da bi se našemu 
romanju pridružili tudi farani iz Vel. Doline. Ker bo kmalu prišel čas, ko bo 
samo en duhovnik za obe župniji je to priložnost za medsebojno sodelovanje. 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
Na novo življenjsko pot sta stopila Stefanela Božičnik in Gašper 

Pacek. Oba stanujeta v Vel. vasi pri Leskovcu. Prav tako sta se poročila 
Katja Hotko iz Dvorc in Tomi Kranjec iz Krške vasi. Vsem 
mladoporočencem želimo obilo božjega blagoslova. 

************************************************************ 
Prva nedelja v septembru je angelska nedelja. Ta nedelja je posvečena 

spominu na posvetitev naše župnijske cerkve, ki jo je 1. septembra leta 1833 
posvetil takratni ljubljanski škof Alojzij Wolf. Nova župnijska cerkev je bila 
sezidana s pomočjo mokriških grofov in seveda samih čateških faranov. 
Župnijsko cerkev bi zato morali imeti čateški farani radi, ker je to dom 
božjih otrok. Letos bo angelska nedelja 4. septembra in lepo vabljeni k sv. 
maši, ki bo ob 8,00 in 10,00. 

************************************************************ 
V mesecu septembru je tudi praznik Rojstva Device Marije. 

Ta dan bomo naši nebeški Materi voščili za njen rojstni dan in jo prosili naj 
s svojo priprošnjo spremlja tudi našo župnijo. Sv. maša bo ta dan v farni 
cerkvi ob 19,00 uri. Sv. maša bo pa tudi na Podgračenem ob 15,00 uri za žive 
in mrtve Podgračence. 

Praznik Žalostne Matere božje bo  v četrtek, 15. septembra. Sv. 
maša bo ta dan v Sobenji vasi ob 19,00. 

************************************************************ 
Z rednim veroukom bomo začeli v četrtek, 15. septembra. Urnik 

verouka bo takšen kot je bil preteklo leto. Vpis otrok v prvi razred  bo v 
petek, 9. septembra od 15,00 do 16,00 ure. Obisk verouka je v naši župniji 
vedno povezan z obiskom sv. maše. 

************************************************************ 
URNIK VEROUKA - VSAK ČETRTEK 

1.   RAZRED OB 15,00 URI 2. RAZRED OB 16,00 URI 3. 
RAZRED  OB 15,00 URI 4. IN 5. RAZRED OB 15,00  6. IN 7. 

RAZRED OB 16,00 URI 8. IN 9. RAZRED OB 16,00 URI 
  
Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja ga Jože Pacek, 

župnik 
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UTIHNILO JE ZVONJENJE NA VEL. MALENCAH. Elektronika na 

zvonovih na Vel. Malencah je dokončno odpovedala. Tisti mojstri, ki so jo 
postavili, se zaradi bolezni nič več ne ukvarjajo s temi zadevami. Tako zdaj 
iščemo druge ljudi. Vsekakor bo ponovna upostavitev zvonjenja zelo draga. 
Župnija nima potrebnega denarja. Zato bi lepo prosil vse tiste, ki imajo 
svoje pokojne na veliko malenškem pokopališču za pomoč. Cerkovnika 
cerkve na Vel. Malencah, Milana Krejačiča prosim, da bi prevzel skrb za 
ponovno upostavitev zvonjenja. 

************************************************************ 
Lepo se zahvaljujem Tatjani Hotko za opravljeno delo zasteklitve v 

farni cerkvi in župnišču. Bog ji povrni za opravljeno delo. 
 

EKSORCIZEM 
Smrt Franca Marteka me je zelo vznemirila. Dejstvo, da so se štirje člani 

družine odločili, da si sami vzamejo življenje, nam daje misliti. Odločil sem 
se, da moramo nekaj narediti za ozdravitev duhovnega stanja v naši župniji. 
Demoni samomorilnosti so zelo aktivni s svojim prišepetavanjem in 
zapeljevanjem. Čutiti je, da so se nekateri ljudje sprijaznili s samomorom, 
ko jim bo težko. Samomor ni rešitev, ker se bo trpljenje in stiska še v večji 
meri nadaljevala tudi po storjenem samomoru. Samomor je upor proti 
Bogu. Samo Bog  ima pravico, kdaj se lahko življenje prekine. 

V župniji so še drugi demoni, ki so zelo aktivni. To je demon, ki človeka 
zapeljuje k verski mlačnosti, ki pozneje vodi do opustitve nedeljske maše in 
molitve. Zelo aktiven je demon, ki zapeljuje človeka k neurejeni spolnosti. 
Predzakonski spolni odnosi, grehi prešuštva, nezvestobe, splavi so grobo kop  
človeške družbe. Podnebne spremembe, suša, epidemije, vojne so božji 
opomini k streznitvi. Demon pohlepnosti nas zapeljuje, da začnemo častiti 
malike kot so denar, uživaštvo…Demon praznoverja, vedeževanja… 

Zato sem sklenil, da na angelsko nedeljo, ko župnija praznuje obletnico 
posvetitve župnijske cerkve, opravimo eksorcizem. To je poseben obred, 
kjer se opravijo molitve s prošnjo k Bogu, Božji Materi Mariji in svetnikom, 
da  strejo moč hudobnega duha, satana, očeta laži in sovraštva. Za uspešnost  
tega eksorcizma je potrebna naša spreobrnitev in zaupanje v Boga. Vabim 
vas, da se tega obreda, ki bo po maši ob 8,00 udeležite z globoko vero. Vse 
nam mora biti do tega, da se naša župnija duhovno ozdravi in prenovi. 
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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: SEPTEMBER številka: 09
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