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V PRIČAKOVANJU VEROUKA
Vzgaja se samo
s srcem,
nasmehom in
ljubeznijo.
Če otrok čuti, da
ga ima nekdo rad,
je to najboljša
vzgoja.
Če ga pa imaš
preveč rad,
ga razvadiš in
vse zavoziš.
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POGLEJ V BODOČNOST

Mlad si. Vse še pričakuješ od življenja. Če nič več ne pričakuješ,
si zelo star, zakrnel in neuporaben, težek za okolje, brez elana, z eno
besedo – popolnoma zanič.
Poglej v bodočnost z radovednostjo in pričakovanjem, pripravi se
nanjo, pojdi ji naproti. In ne pričakuj, da te bodo v življenju nosili po
rokah. Četudi bi to hotela mati in oče, bi bil to zate življenjski polom.
Starši ti lahko pomagajo, toda svojo prihodnost si moraš zgraditi sam.
Študiraj in trdo delaj, naj te ne bo strah izzivov in naporov, ne
povesi glave in ne izgubljaj poguma že pri najmanjših težavah. Sam se
oblikuj. Naredi nekaj iz sebe. Ne dopusti, da bi se vselej kot teliček
prebijal skozi življenje, to te ni vredno.
Svoj čoln življenja ravnaj v pravi smeri, ne izgubljaj se v kalnih
vodah in obalah. Ustvarjen si za pokončnega; glej navzgor. Ljubi
življenje, saj je vredno tvojega truda. Rad živi in rad delaj, potem ti bo
vsak teden podarjenih sedem prazničnih dni.
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STARI STARŠI, POMAGAJTE NAM!

Znano je, da so mladi starši zelo zaposleni in težko najdejo časa za
svoje otroke. Tako so mnogi
prepuščeni sami sebi. To velja
tudi za versko vzgojo. Hvaležen
sem vse tistim starim staršem, ki
priskočijo na pomoč. Tako svoje
vnuke pripeljejo k verouku in
mnogi tudi ob nedeljah k sv.
maši. Nekateri stari starši se tudi
potrudijo, da naučijo svoje
vnuke
moliti. Ko včasih
kakšnega otroka vpra-šam, kdo
ga je naučil moliti mi ponosno
odgovori, da dedek ali babica.
Tako občudujem v naši
župniji nekega starega očeta,
kako poskrbi za svoje vnuke.
Čeprav je tudi sam zelo zaposlen, najde ob nedeljah čas, da
gre ponje in jih pripelje k maši
ali pa k verouku. Poznam stare
starše, ki so šli enkrat na teden v
Ljubljano, da so poskrbeli za svojo vnukinjo in jo peljali k verouku.
Tako so ji omogočili prejem zakramentov. Njuna pomoč je bila v tem
primeru nujna. Ker sta se zavedala pomembnosti verske vzgoje, jima ni
bilo škode časa niti denarja.
V mislih imam tudi Marijine starše, Ano in Joahima. Vse, kar sta
Joahim in Ana storila za Marijo, je vplivalo na Jezusa. Marija mu je
predala, kar je prejela; vero, zgodbe in celo posebnosti v vedenju.
Joahim in Ana sta imela kot stara starša vlogo, ki jima jo je namenil
Bog. V Marijini hiši sta pomagala ustvariti družinsko kulturo vere, ki
je njunemu vnuku Jezusu pričevala o njuni osebni veri.
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Enako velja za nas. Bog je vedno preudarno ravnal, in to vključuje
tudi vnuke, ki jih je dal vsem staršem. Vsakega starega očeta ali mater
je poklical, da vnukom predajo vero. To je zagotovo ena
najpomembnejših stvari, ki jih bodo počeli do konca svojega življenja.
Stari starši, vaše prvo dejanje je drugačno razmišljanje. Mikavno
je na svet gledati z obupom
namesto z upanjem. Toda Bog
je vaše vnuke ustvaril ravno za
ta čas. Želi, da bi pustili pečat v
svojem rodu. Ko se torej ozirate
na svet, se ne vdajte obupu,
temveč dvignite pogled v nebesa
in tam boste našli upanje. Bog
vam je poslal vnuke in vnukinje,
da bodo postali luč, ki sije v
temi. Lahko jim pomagate
zanetiti in ohranjati plamen
vere. Sam nisem poznal svojega
očeta. Imel sem pa starega
očeta, ki mi je marsikaj naučil in
oblikoval moj značaj.
Ko boste začeli drugače
razmišljati, lahko začnete tudi
drugače moliti. Kadar vprašam
stare starše, ali molijo za vnuke,
skoraj vsi pritrdijo. Ko jih
vprašam, kako molijo, me večkrat zmedeno pogledajo. Ugotovil sem, da
stare starše več skrbi za vnuke, kot molijo zanje. Morda se morate
naučiti nekaj preprostih načinov molitve, ki bodo marsikaj spremenili.
Včasih je tudi pomembna že navadna krščanska drža ali kretnja. Pri
tem mislim, kako se pokrižate, sklenete roke, pokleknite. Slišal sem
pričevanje nekega poznanega pravoslavca, kako je na njegovo vero
vplivala vera starega očeta. Gledal ga je, kako se je v cerkvi globoko
priklonil pred božjo podobo in molil. Ta njegova drža mu je bilo dovolj,
da je tudi sam poglobil svojo vero.
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Tudi svojo vero lahko delite preudarno. Kako? Peljite jih na
sprehod, po nakupih, povabite jih na sladoled in jim pripovedujte, kdaj
je oživela vaša vera ali kako se je poglobila. Vaša zgodba je del njihove
zgodbe, tako kot je bila Joahimova in Anina zgodba del Jezusove. Meni
je bila zelo zgovoren obisk božjega groba v domači cerkvi na veliki
petek, mamin poljub Jezusovih ran in njena molitev, zgovorno pa mi je
bilo tudi pričevanje starega očeta, ki se je v smrtni nevarnosti v prvi
svetovni vojni zaobljubil, da bo vsak dan zmolil 10 očenašev in 10
zdravih Marij, če bo rešen. Stari starši, ne pozabite na stvari, ki ste jih
doživeli in so jih videle vaše oči, ampak pripovedujte o njih svojim
sinovom in sinovom svojih sinov.
Stari starši, bodite nam duhovnikom in katehetinjam v pomoč in
svojim vnukom pomagajte odkrivati Boga, ki jih ne bo nikoli zapustil.

HVALOSPEV MATERAM

Moje preljube krščanske žene,
posebno matere, ve ste moje upanje in
veselje, ve boste poboljšale svet, rodile in
vzgojile boljše ljudi ter naredile boljše
čase – seveda le, če bo sveta pobožnost
vaša glavna lastnost. Otroci so v vaših
rokah, ve ste jim prve učiteljice, prvi
angeli varuhi. Materina beseda je
otrokova jutranja zarja – kar ga mati
nauči in lepega navadi, ne pozabi vse
svoje žive dni. Oh, srečen otrok, ki ima
pobožno mater! Oh, matere moje, učite,
opozarjajte, molite, prav pobožno
vzgajajte svoje otroke, vodite svojo hišo,
vzdihujte in se jokajte zaradi razuzdanih otrok ter hudobnega moža, kajti
le tako boste premagale hudobni svet – ne z orožjem, ne z bogastvom,
ampak s pobožnostjo.
Bl. Anton Martin Slomšek
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BOŽJA VELIKODUŠNOST

Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali
težo dneva in vročino. (Mt 20,12)
»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne poznajo Pridigarja in ne
znajo moliti psalmov?«
mrmrajo
»najbolj
zavzeti«
kristjani.
»Kaj
vendar
mislijo tisti kristjani, ki ne preživijo
vsaj teden na leto na
poglobljenih
duhovnih vajah v
kakšnem
znamenitem samostanu?«
mrmrajo nobel kristjani.
»Kaj
vendar
mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne
prihajajo na župnijska srečanja, ki
jih ne moreš razumeti, če ne postaneš
naš član?« mrmrajo večerni kristjani.
Poznam
duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da na hitro, da tečejo opravit drugo, triurno s kakšno
»drugo skupnostjo« ...
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Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske
kristjane, ki zamudijo mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v
hlačke, pa so vendarle prišli.
Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker morajo zjutraj vstati
ob petih in iti na delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo.
Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker so dobrosrčni, pošteni,
velikodušni, vedno pripravljeni pomagati.
In to tam, kjer živijo in delajo. Kjer izpričujejo pristno Božjo ljubezen
in dobroto.

PRIJAZNOST MED ZAKONCEMA

Takoj po poroki (in seveda leta pred njo) smo zaljubljeni, o pravi
ljubezni pa ne vemo veliko oz. praktično nič. Zaljubljenost izhaja iz čustev.
Vzvišena čustva nas dvignejo v višave. V ljubljeni osebi vidimo vse najlepše
in odnos spodbuja naše najboljše lastnosti. Da, sposobni smo delati in
govoriti reči, ki se zdijo resnično človekoljubne. Dajemo darila, ki si jih ne
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moremo privoščiti, obljube, ki jih ne moremo držati, in delamo stvari, zaradi
katerih se nam in partnerju zdi, da pristno ljubimo.
Psihologi pravijo, da traja pojav zaljubljenost v povprečju nekje dve
leti. Nato »droga« preneha učinkovati, vsa evforija izpari, mi pa odkrijemo,
da v resnici ne ljubimo. Dobimo dva egocentrika, ki sta obljubila nekaj,
česar ne moreta izpolniti. Evforijo zamenjajo prizadetost, jeza, razočaranje
in strah.

Samo, če bomo razumeli resnico o ljubezni, si bomo odprli vrata do
ljubečega odnosa, ki bo trajal vse življenje. Ljubezen je naravnanost, ki vodi
k spremembi vedenja. Prizadeva si za blaginjo drugega in išče smiselne
načine, s katerimi lahko to izrazi. Ti izrazi ljubezni v drugem zanetijo topla
čustva. Ko se nam zakonec odzove, tudi mi začutimo toplino do njega. Ta
čustva so posledica ljubezni, ne ljubezen sama po sebi.
V zakonu je pomembna vsaka poteza ljubečega človeka, toda če bi
moral poudariti samo eno, bi bila to prijaznost. Če hočete, da bo zakon
deloval, morate dati zakoncu prednost pred seboj.
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Ne pretiravamo, če rečemo, da lahko vsakodnevne drobne prijaznosti
rešijo zakon. Z ljubeznivostjo pokažemo, da se nam zdi človek dragocen.
Prepoznamo njegove potrebe in jim damo prednost pred svojimi. To
pomeni, da smo dovzetni za način, kako naš partner sprejema ljubezen.
Kadar ljubezen postane način življenja v zakonu, človek kuha, pomiva
posodo, sesa po tleh, čisti stranišče, pelje psa na sprehod, obreže grmovje,
plačuje položnice in oblači otroke – vse s pozitivno naravnanostjo. Morda za
to ne uporablja besed, a njegova naravnanost govori: »V užitek mi je, da ti
skuham.« In: »Z veseljem odnesem smeti.«
Pogosteje, ko smo prijazni, pogosteje je prijazen naš partner. In
zanimivo: bolj ko smo do nekoga prijazni, topleje čutimo do njega.«

MOŽ IN ŽENA

Mnogi poročeni ljudje mislijo, da s poroko postanejo lastniki drug
drugega, kakor postaneš
lastnik hladilnika, štedilnika ali računalnika. Mož in
žena nista last drug drugega
kakor stvar, ampak se drug
drugemu v ljubezni podarita. Ohranita svojo istovetnost.
Libanonski pesnik je
zapisal: »V templju stojijo
stebri vsak na svojem
mestu. Prav zato skupaj nosijo čudovit strop.«
Podrobneje poglejmo cerkve ali druge velike stavbe. Stebri stojijo vsak
na svojem mestu.
Tudi v naravi opazimo ta zakon sobivanja. Mogočna drevesa kot so
hrasti, ne rastejo v senci drugega, ampak vsako zase. Senca ovira rast in
razvoj.
Resnična ljubezen potrebuje razdaljo. Bolj ko eden od zakoncev
dopušča drugemu svobodo, bolj bo – kot povračilo – doživljal drugega kot
dar.
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»Kaj ste s tem mislili?« Morda tudi to, da naj vsak od zakoncev kdaj sam
moli, naj gre tudi sam na duhovne vaje, na evharistijo. Pa tudi kdaj pa kdaj
sam s prijatelji na zabavo. Pa spet ne prepogosto. Stebri v templju ne smejo
biti preveč oddaljeni, če hočejo držati strop. Strop je lep, če so stebri ravno
prav narazen in ravno prav blizu.

ZANIMIVO POTOVANJE

V cerkvi na Žalah

Letošnje leto smo morali malo
spremeniti počitniške navade. Covid
19 je svet obrnil na glavo. Mnoge
turistične države so bile proglašene
za nevarne za zdravje in ljudem je
bilo odsvetovano, da jih obiščejo.
Tudi meje so se zaprle in obstal je
letalski in potniški promet. Spominjam se nazaj, ko sem lahko vsako
leto odpotoval v kakšno še meni
nepoznano državo, tudi v Kirgizistan
in Kazahstan.
Letos sem se moral zadovoljiti z
bolj preprosto ponudbo – obisk
krajev v Sloveniji, ki so tudi lepi in
zanimivi in jih premalo poznamo.
Tridnevni izlet je organiziral prijatelj, Janez Zdešar, župnik na Vel.
Dolini in ga imenoval Pot v neznano.
Polega mene je povabil še naša
znanca, Zdenko in Toneta, s katerima smo veliko potovali. Najprej
smo si ogledali novo cerkev na Žalah
in seveda je našo pozornost pritegnil
prekrasni mozaik Ivana Rupnika.
Razložil nam ga je novi
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žalski župnik, Peter Možina. Obiskali smo tudi del žalskega pokopališča
in obiskali grob moje tete s. Hermine, ter se v večernih urah sprehodili
po nabrežju Ljubljanice. Prejšnja leta je bilo tu vse polno tujih turistov
in gostinski lokali so samevali. Noč sem prespal v hotelu City in tako
izkoristil vavčarje, ki nam jih je tako velikodušno poklonila država.
Drugo jutro sva šla z Janezom v stolnico in se pridružila
somaševanju, ki ga je vodil škof Anton
Jamnik. Kot zlatomašnik, sem bil
deležen posebnega pozdrava in bil
naprošen, da na koncu maše spregovorim nekaj besed. To sem tudi storil.
To kratko srečanje s stolnico mi je
spomnilo na leta mojega bivanja v
bogoslovju, kjer smo se bogoslovci
vsako nedeljo udeležili slovesne maše v
stolnici.
Po maši je sledila vožnja z ladjico
po Ljubljanici in tako sem se občudoval
lepote Ljubljane tudi iz te perspektive.
Nisem vedel, da v Ljubljanici živijo
mnoge živali, ki privlačijo številne
turiste.
Po končani vožnji po Ljubljanici
nas je pot vodila do Janezove domačije,
od koder sva se peš povzpela na hrib,
kjer stoji cerkev sv. Ane. Zdenka in
Tone sta se do nje odpeljala z avtom.
Cerkvica je bila po vojni v zelo slabem
stanju in ljudje so jo obnovili. Zdaj
ponosno stoji na hribu in privablja
S prijatelji pri cerkvi sv. Ane
številne obiskovalce. Bili smo priče
čudovitega razgleda po bližnji in daljni okolici. Na vzhodu je bilo tako
videti Ljubljano in kamniške planine, na zahodu pa Vrhniko in druga
naselja, tja do Snežnika na Notranjskem. Pogled na Vrhniko me je
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spomnil na moja kaplanska leta, ki sem jih preživel na tej župniji in me
nanjo vežejo lepi spomini. Vem, da Vrhnika ni več tista, kot je bila v
tistih letih in tudi ljudje so drugi.

Somaševanje v Kočevju
Zanimalo me je, katera bo naslednja postaja našega potovanja.
Krenili smo globje proti Notranjski in cilj našega tokratnega potovanja
je bilo Babno polje. Še prej pa smo obiskali vas Osredek, v župniji Sv.
Vid, kjer imajo turistično kmetijo Janezovi prijatelji. Tukaj je
pritegnila našo pozornost gospodinja Judita, energična in sposobna
žena. Spregovorila je o svoji turistični dejavnosti in svojih gostih, ki
najdejo tu svoj duhovni mir. Povedala nam je, da je medved kar
pogostni obiskovalec njihove domačije. Nekaj časa je bil njihov župnik
tudi nam poznan Brane Zadnik.
Babno polje je nam Slovencem poznano kot najhladnejši kraj v
Sloveniji. Tukaj se je živo srebro spustilo do -34 in kraj velja za
slovensko Sibirijo. Na Rihtarjevi domačiji nas je sprejela Alenka Veber,
znana kulturna delavka in pisateljica, fotografinja, turistična vodnica
in mentorica študijskih krožkov. Sredi poletja nas je sprejela v
zakurjeni sobi, kot se za Babno polje spodobi. Za Alenko je znano, da
je pustila svojo dobro službo in šla živeti na svojo domačijo. S svojo
močno voljo to svojo domačijo preureja v prostor, kjer se lahko
obiskovalci seznanijo z zgodovino samega kraja, z kulturno in naravno
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dediščino, s trajnostnim razvojem podeželja in se naučijo živeti v sožitju
z naravo. Med drugim nam je povedala, zakaj je njihov kraj tako
hladen. Babno polje je planota, obkrožena z gorami in zlasti Snežnik
preprečuje dotok toplega zraka.
Meni bo ta žena ostala v spominu kot nekdo, ki ljubi svojo domači
kraj, ga zna ovrednotiti in ga prikazati kot zanimivega tudi drugim.
Seveda ni pozabila spregovoriti o medvedih, ki so
njihovi stalni gostje. Pritegnila
mi je tudi s tem, kako zna
živeti s svojo ostarelo in že
malo dementno mamo. Alenka
Vebrova ima tudi pogosto
duhovno misel na Radiju
Slovenija ob 5,50.
Bilo je že pozno popoldne,
ko smo se poslovili od Babnega
polja, prešli hrvaško mejo in
se skozi mesto Čabar odpravili
proti Kočevju. Zvečer smo se
do polnoči pogovarjali s tamkajšnjim župnikom Damjanom Štihom, ki nam je
spregovoril o tej zanimivi župAlenka Weber iz Babnega polja
niji, kjer opravlja službo
ravnatelja naš rojak Peter
Pirc. Zanj ima župnik najlepše mnenje. Kočevje je bilo nekdaj glavno
mesto Kočevarskih Nemcev, med vojno in po vojni pa žalostna priča
pomora številnih slovenskih mož in fantov, ki počivajo v številnih
kočevskih jamah. Kočevje se danes ponaša s prekrasno župnijsko
cerkvijo. V kapeli župnijskega doma smo imeli sv. mašo, kateri so tudi
prisostvovale sestre usmiljenke. Tudi njim sem spregovoril nekaj
besed. Moja teta, s. Hermina, je bila iz istega reda in so jo sestre poznale.
Vesel sem bil, da smo tretji dan svojega potovanja izkoristili za
obisk Koprivnika, edine vasi, ki je še koliko toliko ohranjena in nas
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spominja na Kočevarje, ki so med vojno poselili tudi naše vasi. Kdo so
pravzaprav bili ti Kočevarji?

Edina ohranjena Kočevarska vas, seveda brez nekdanjih Kočevarjev
Od srede 14. stoletja do leta 1942 je bilo na Kočevskem okrog
800 kvadratnih kilometrov veliko nemško jezikovno območje.
Nacistična okupacijska oblast, ki je iz več dežel v Evropi množično
preseljevala svoje rojake v rajh, je po italijanski zasedbi Kočevske leta
1941 preselila tudi majhno (okoli 12.000 oseb) nemško narodnostno
skupino na Kočevskem. Določili so ji območje ob Savi in Sotli na
Spodnjem Štajerskem, s katerega so pred tem izgnali večino Slovencev.
Po drugi svetovni vojni je bila usoda kočevskih Nemcev takšna kot
usoda drugih Nemcev na Slovenskem. Tiste, ki se ob koncu vojne niso
umaknili z nemško vojsko, in tudi nekaj tistih, ki so ostali na
Kočevskem, so nove jugoslovanske oblasti izgnale v Avstrijo. Kasneje
so se razkropili in naselili po avstrijskih in nemških pokrajinah, precej
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pa jih je odšlo v ZDA. Izselitev kočevskih Nemcev, vojno opustošenje,
povojno propadanje ter načrtno rušenje predvsem sakralnih objektov
sredi 50. let prejšnjega stoletja, so imeli za to območje daljnosežne in
usodne posledice. Več kot polovica od
176 vasi na Kočevskem je bilo porušenih
in jo danes prerašča gozd, od 123 cerkva
se jih je ohranilo le 28, od okoli 400
kapelic in znamenj jih najdemo le še
desetino. Številna pokopališča so zravnana ali pa so bili nemški nagrobniki na
njih odstranjeni. Poleg spremenjene
narodnostne podobe so se korenito spremenile tudi gospodarske in lastninske
razmere in zemljiška sestava območja.
Kraški in gozdni teren Kočevskega Roga
je s svojimi globokimi brezni po vojni
služil tudi za množične poboje nekaj
tisoč vrnjenih domobrancev in drugih
nasprotnikov partizanskega gibanja.
Kmalu po vojni so na tem območju
nastala kazenska in delovna taborišča in
obsežno zaprto območje s posebnim
režimom. Danes le še redki materialni
ostanki spominjajo na 600 letno navzočnost nemške narodne skupine sredi
slovenskega ozemlja. Na predstavitvenih
Ob izviru reke Kupe v Beli tablah zato s sliko in besedo odkrivamo
Krajini
podobe nekdanjih vasi, krajine in
prebivalcev, ki so stoletja sooblikovali
Kočevsko.
Mi smo v vasi Koprivnik najprej obiskali edino ohranjeno
pokopališče Kočevarjev in pokopališko cerkev. Potem smo obiskali
Matjaža Matka, ki je v kraju ustanovil Zavod za ohranitev kulturne
dediščine Neeseltal Koprivnik in danes ohranja spomin na nekdanje
prebivalce tega kraja. Poleg muzejske zbirke ima tudi sobe, kjer lahko
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gostje prespijo v edinstvenem naravnem okolju in kjer jim postrežejo z
domačo hrano. Danes ima Koprivnik 83 prebivalcev, kjer živi 10
narodnosti.
Zadnji dan smo izkoristili še za ogled doline Kolpe, mesta Črnomlja
in Rupnikovega mozaika v župnijski cerkvi. Nazadnje pa smo Janeza še
odpeljali na hrib nad Semičem, kjer je s padalom poletel nad Belo
krajino. Čakali smo v gostilni, kjer že nekaj dni niso imeli črne kave.
Natakarica je rekla, da je to posledica epidemije korona virusa.

TEMA V NAŠI NOTRANJOSTI

Prizor na čateškem polju – mavrica znamenje upanja
Dokaj čudno in moreče vzdušje je prisotno pri ljudeh. Po svetu se
dogaja marsikaj, kar ustvarja negotovi položaj. Slišimo o naravnih
nesrečah kot so to potresi, poplave, rušilni veter. Pojavljajo se epidemije
16
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kot je to korona virus. Koliko strahu in gospodarske škode je povzročil
po svetu. Potem so to vsakdanje stiske; morda resna diagnoza naše
bolezni, smrt mladega človeka, problemi v družini. Vse to in še marsikaj
drugega povečuje črnogledost. Celo jasno poletno sonce ne prežene
vsega tega. Kako bomo vse doživljali šele v jeseni, kjer bo še narava
sama pripomogla k depresiji. Ali je res vse tako temno? Ali ni morda
vse to odraz brezkrvnega življenja in ker smo zavrgli svojo vero.
Velika izguba, strašno osiromašenje, če se ne znamo več čuditi, če
se ne znamo več igrati, če se je izgubila vsa domišljija. Zdi se mi zelo
slabo, če so danes v glavnem pregnali iz šol pravljice in čudežne zgodbe,
izgnali Boga, če univerze postajajo tovarne znanja. Človeštvo umira od
same učinkovitosti. Domišljija je pregnana. Ljudje so načrtno in
računalniško vključeni v delovne procese. In tu morajo samo eno:
brezhibno delovati. Zakaj so se morale vse sanje, igre in domišljija
razgubiti ob hladno preračunanih interesih?
Bojim se, da bo te črnogledosti še veliko več, ker pozabljamo na
Boga, ker ne čutimo več potrebe po sv. maši in po molitvi in tako ne
dovolimo božjemu soncu, da posije v naše duše.

BESEDA O NUDIZMU

Med počitnicami sem bil
priča zanimivemu pogovoru. Neke žene so se
pogovarjale o tem, kako
preživljajo svoj dopust na
morju. Dokaj sproščeno so
se pogovarjale o nudizmu.
Rekle so, da se kopajo brez
kopalk in da se jim to zdi
popolnoma normalno. So
pač sodobne ženske in so brez predsodkov.
Ena od njih je rekla tudi, kako ima hčerko srednješolko in je tudi
njo nagovarjala, da bi se naga sončila in kopala. Ona pa ji je na njeno
prigovarjanje odgovorila: "To pa ne, ker me je sram se tako
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razkazovati pred drugimi in bi tako postajala predmet ocenjevanja".
Te besede so mi dale misliti in bi se najrajši tudi sam vključil v to
njihovo debato. Rajši sem molčal, ker sem videl, da bi bile vse besede
zaman.
Rekel pa bi jim: "Vidite
gospe, ali vam niso besede tega
mladega dekleta dovolj zgovorne. V vsakem človeku prirojen čut sramežljivosti. So
stvari, ki so same po sebi nekaj
lepega in jih ne skrivamo zato,
ker so nekaj grdega. Nasprotno!
Zakrivamo jih zato, ker so nekaj
preveč dragocenega. Tudi najlepši diamanti niso na stojnicah
med poceni predmeti, temveč jih
imamo zaklenjene v trezorjih in
na ogled so namenjeni samo
določenim ljudem. Intimnost je
nekaj, kar spada k človeški naravi. Z nudizmom delamo nasilje
svoji naravi".
Nagota sama po sebi ni nič slabega. Slaba pa postane zaradi naše
slabe in h grehu naravnane narave. Obleka je civilizacijska pridobitev.
Kako pa je s tem sodobnim pogledom na človeka pa je povedal neki
vojak, ki je študiral slikarstvo. "Veste, naslikal sem veliko ženskih
aktov in študentje smo imeli na razpolago kar nekaj ženskih modelov.
Umetnost? Večino teh žensk smo tudi nazadnje izkoristili za seks.
Tovariši vojaki, ne bodite naivni, ko govorite o umetnosti!"
Sproščeno gledanje golote je bilo možno pred grehom prvega
človeka. Od takrat naprej pa se mora človek prizadevati za čistost
svojih misli, pogledov in dejanj. Na prvih straneh sv. pisma so zapisane
zelo pomenljive besede. Izrečene so bile Kajnu, ki ni znal ukrotiti svojih
strasti. »V tebi je poželenje in ti mu gospoduj«.
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POSTANI SVOBODEN
Vse jasno za počitnice?
Imaš vse za resnično lep dopust?
Ne? Misliš, da nimaš avta, kamere,
vikenda, denarja za potovanje?
Ne delaj si skrbi zaradi tega!
Tovorjenje imetja še ne pomeni,

da boš imel tudi čudovit dopust.
Naj te ne zasvoji turistična
industrija.
Pri
njej
je
vse
natančno
programirano,
predpisano vse, kaj naj počnemo.
Ne pusti se ujeti v novo suženjstvo,
ki bo nažiralo tvoje živce
od jutra do večera.
Kdo je najsrečnejši dopustnik?
Človek, ki je osvobodil duha in srce;
ki ne gleda z zavistjo na druge
in se ne sramuje uživati čudežev,
ki ga obdajajo v vsej bližini,
tako da jih večina sploh ne opazi več.

Z nekaj domišljije
so lahko tvoji vsi grmiči.
Vse sonce sije zate, krona stvarstva,
in vse drevje ti podarja senco.
Vse rože bodo zacvetele zate …
Koliko čudežev,
kolikšna sreča za človeka,
ki še ni postal
standardni množični produkt
visoko tehnizirane potrošniške družbe!
Zato kličejo počitnice:
postani svoboden človek
v iskanju tisočih izgubljenih radosti.
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»MI LAHKO ŽIVIMO BREZ BOGA«
Pravijo, da moramo biti duhovniki polni optimizma. Kako rad bi to bil a
žal ne morem biti. Vidim toliko stvari, ki niso dobre in mi povzročajo strah in
tesnobo. Ta nesrečni kovid 19 je stvari obrnil na glavo. Če pomislim že na
obisk nedeljske maše. Dvomesečna zapora naših cerkva in prepoved obisk
bogoslužij je napravila veliko duhovno škodo pri mnogih ljudeh.

Povsod Boga naši mladini, naj sveta vera jo blaži; naj daje moč mladim naporom,
za vzore svete jo vzgoji.

Pred dnevi sem slišal ugotovitev nekega duhovnika. »Poglejte! V župniji
sem imel dobro družino. Nanjo sem bil ponosen in vanjo sem stavil veliko
svojega upanja. Mlada starša sta bila odprta za življenje in imata več otrok.
Kako lepo jih je bilo ob nedeljah videvati pri sv. maši. Stali so mi ob strani pri
mnogih naših projektih. Potem pa je prišla ta nesrečna epidemija. Naše cerkve
so bile zaprte, ni bilo nedeljskih maš in stiki med župnikom in farani so postali
zrahljani.
Končno so se vrata naših cerkvah spet odprla za bogoslužja in pričakoval
sem, kako bodo ljudje po tako dolgem času duhovne abstinence napolnili
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cerkev. Kako sem bil razočaran, ko sem jih prvo nedeljo videl tako malo.
Pomislil sem, da je morda vzrok za ne obisk maše krivo to, da niso vedeli za
novo odredbo. Naslednjo nedeljo je bilo sicer malo bolje, toda kakšnih 30%
naših nekdanjih obiskovalcev nedeljskih maš ne videvam več v cerkvi.

Pogrešal sem tudi prej omenjeno družino, ki mi je toliko pomenila. Pri
mašah jih nisem več videval. Neko nedeljo pa sem spet opazil očeta te družine,
da je bil pri maši. Po maši me je počakal in mi povedal: »Naše družine ne bo
ob nedeljah več k maši. Ugotovili smo v tem času, da lahko živimo tudi brez
maše. To sem vam prišel danes sporočiti«. Ni potrebno povedati, kako je bil ta
duhovnik razočaran in žalosten nad to družino.
Seveda se tudi sam sprašujem, ko opažam, da nekaterih ljudi, ki so doslej
še dokaj redno hodili k sv. maši, zadnje čase več ne videvam. So tudi oni morda
ugotovili, da lahko živijo brez Boga, brez sv. maše, brez zakramentalnega
življenja. Torej ne potrebujejo več božjega sonca, ki edini daje življenje, tako
kot daje naše zemeljsko sonce življenje vsemu živemu. Tako so dovolili, da je
duhovna tema vstopila v njihova življenja in je bila tako storjena velika
duhovna škoda. Kaj pa večnost? Enkrat bo potrebno dati Bogu obračun za
svoje življenje. »Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa
pogubi«. »Samo tisti, ki bo mene priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz
priznal pred svojim nebeškim Očetom.« To so Jezusove besede in imajo večno
veljavo.
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PRI SVETOGORSKI MARIJI

Vsako leto se na romanju opravi pobožnost križevega pota
Župnijska kronika ne pove, kdaj so se začela zaobljubljena romanja
na Svete gore. Ljudsko izročilo ve povedati, da je imela živina
parkljevko, zelo nevarno bolezen, ki je pomorila večino živine. Kakšen
pomen pa je imela živina za naše družine si lahko le mislimo. V stiski
so se naši predniki zaobljubili, da bodo šli vsako leto k Mariji na Sv.
gore, da jih obvaruje vsakovrstnega zla. To obljubo so tudi vsako leto
izpolnili. Vsako leto je to bil 22. avgust, ko je praznik Marije Kraljice.
Prav je, da tudi sedanji čateški rod spolnjuje to zaobljubo naših
prednikov. Tudi danes nas obiskujejo razne nesreče, preizkušnje,
bolezni, kot je covid 19, pred katerimi se ljudje počutimo tako nemočni.
Včasih se počutimo tako domišljave in menimo, da bomo lahko stvari
rešili s svojimi človeškimi močmi. Kako smo mnogokrat razočarani.
Zato v to naše romanje vključimo pobožnost križevega pota, ki nam
osmisli naše trpljenje ob Odrešeniku Jezusu Kristusu.
22

23

Letošnjega romanja se je udeležilo okoli 80 čateških romarjev.
Večina romarjev je prišlo z avtobusom, ostali pa so prišli s svojimi
prevoznimi sredstvi. Naše sestre so šle celo peš iz Pišec in tako obnovile
romanja naših prednikov, ki so šli peš iz Čateža. Navadno so romarji
šli v nočnih urah, v dopoldanskih urah so prispeli na Sv. gore in se
udeležili sv. maše in druge pobožnosti, opravili spoved, čez noč prespali
kar v cerkvi in se zjutraj podali na pot domov. Rad sem poslušal
zanimiva pričevanja teh romarjev, ki jih je na to pot vodila močna vera
in ljubezen do naše nebeške Matere Marije. Seveda je bilo to romanje
tudi družabno srečanje, družabno srečanje pa je del človekovega
življenja. Kot dolgoletni čateški župnik se rad spominjam teh romanj
po vojni. Naši romarji so radi prisluhnili pridigi svetogorskega župnika
g. Martina Paniča, ki je znal z gorečnostjo navduševati ljudi za vero.
Uporabil je številne zglede iz vsakdanjega življenja. V prejšnjih letih so
prišli na isti dan tudi romarji iz Hrvaške, ki so tudi pokazali svojo
ljubezen do svetogorske Matere Božje. Mnogim romarjem pa je ostal v
spominu cerkovnik Ivan, ki je bil zvesti oskrbnik sveto gorske cerkve.
Danes nas vsako leto ljubeznivo sprejme g. Damjan Kejžar, ki je našim
romarjem tudi na razpolago za sv. spoved.
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VELIKI ŠMAREN NA VEL.. DOLINI
DUHOVNIŠKI JUBILEJI

15. avgusta je najlepši in
največji Marijin praznik, Marijino
vnebovzetje. To cerkev imamo na
Dolini, kjer je bilo letos še posebej
slovesno, saj smo praznovali tudi
125 let duhovništva. To sta dva zlatomašnika in srebrnomašnik. Zlatomašnik Marko Burger, ki je bil v
naši župniji od leta 1990 do leta
2006 in je skrbel za naše duhovno
življenje. Zlatomašnik Jože Pacek
iz Čateške župnije, ki je že kar naš
in vedno priskoči na pomoč, kadar
je naš Janez odsoten, pri spovedovanju in je tudi zvest prezbiter
Brežiški in Čateški neokatehumenski skupnosti.
Srebrnomašnik pa je naš Janez
Zdešar, ki skrbi sedaj za naše duhovno življenje.
Sam Bog ve, koliko dobrega so vsak posebej z božjo pomočjo
naredili. Mnogokrat je vsak občutil stisko in mu je bilo težko, a prav
Marija, ki je Mati in priprošnjica vseh nas, še posebej pa duhovnikov,
je velikokrat priskočila na pomoč. Kakor je Jezus naredil prvi čudež po
Marijinem posredovanju, tako tudi danes Marija posreduje, kjer so
iskrene prošnje in molitve.
Letošnje leto je prav posebno za nas vse zaradi korona virusa, ki
nam je nadel maske, dobesedno in nas omejuje, da ne moremo imeti
pogostitve, pri kateri smo dolinski farani vedno stopili skupaj in se
izkazali kot dobri gostitelji. In, ker imamo več časa, katerega nismo
porabili za priprave in peko vas vse prosim, da zmolite-zmolimo vsaj
eno desetko rožnega venca za naše jubilante Marka, Jožeta in Janeza,
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da bi dolinska Marija vnebovzeta prenesla iskrene prošnje in molitve
do svojega sina Jezusa Kristusa in nebeškega Očeta, da bi bili deležni

Sv. maša je bila na župnijskem dvorišču
obilnega blagoslova in milosti ter, da bi ostali zvesti svojim obljubam in
bi z gorečnostjo oznanjali božjo Besedo, ki nam vsem razsvetljuje um
in nam daje življenje v polnosti in Življenje z veliko začetnico. Veliko se
trudijo s svojimi močmi, a prosimo Sv. Duha, da bo vedno z njimi in jim
bo dajal moči, poguma, potrpežljivosti s svojimi farani in, da bi mogli
delati z veliko Ljubezni. Le ljubezen z veliko začetnico dela čudeže.
Bogu hvala za jubilante Marka, Jožeta in Janeza!
Branka Štojs
Ob tej priložnosti bi se rad kot čateški župnik in sosed veliko
dolinske župnije, zahvalil za lep sprejem in pozornost, ki sem jo bil
deležen na tej čudoviti slovesnosti. Veliko dolinski farani ste s tem
pokazali, da imate radi svoje duhovnike in spoštujete izročila svojih
prednikov. Bog vam povrni! Jože Pacek, župnik na Čatežu
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ČESTITKE SLAVLJENCEM

V letu covid 19 smo morali prestaviti obhajanja obletnic porok iz
jurjevske nedelje na angelsko nedeljo. Angelska nedelja je za našo župnijo
velik praznik, saj se spominjamo posvetitve naše župnijske cerkve. Slovesnost
so povzdignili s svojo prisotnostjo dva para, ki letos obhajata 55. obletnico
poroke. To sta Pavlovič Alojz in Anica, Juratovec Milan in Zofija ter
zlatoporočenca Gramc Ivan in Justina.
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Obletnice porok so se udeležili še naslednji pari: Miran in Monika
Ferenčak, Mlakar Alojz in Mateja, Franko Ivan in Anica, Budič Igor in
Slavica, Erjavšek Martin in Sonja, Frelih Ivan in Marina, Horvat Jože in
Sonja ter Špolar Mirko in Dragica.
Vsem slavljencem čestita tudi čateška župnija in jim želi obilo božjega
blagoslova.

SPOROČILA IN OZNANILA

Na novo življenjsko so z zakramentom sv. zakona stopili naslednji pari:
Zevnik Domen iz Čateža in Leda Krošelj iz Brežic*** Žarn Jani iz
Vel. Mraševega in Nina Volk iz Sobenje vasi*** Hostnik Borut iz
Brežic in Mlekuž Lea iz Čateža. Vsem poročencem čestita tudi čateška
župnija in kliče nad vse božji blagoslov.
**************************************************************
Od nas se je poslovila Fridl Anica iz Globočic, stara je bila 80 let. Naj
počiva v miru.

URNIK VEROUKA
1 RAZRED ob 15,00 ***3 RAZRED ob 15,00
4+5 RAZRED ob15,00
2 RAZRED ob 16,00 ***6+7 RAZRED ob 16,00 *** 8+9
RAZRED ob 16,00
Z veroukom bomo pričeli 24. septembra. Vpis prvošolcev bo ob prvem
obisku verouka. Starše lepo vabim, da vzamejo svojo versko vzgojo zares.
Nekateri pozabljajo na to svojo dolžnost. Vera je temelj našega življenja in
tam, kjer je hiša sezidana na trhlih temeljih se vse podira. Tako smo danes
priča zavoženim življenjem mnogih ljudi. Zakonci se ločujejo, vedno več je
surovosti in samomorov, mladina se zateka v svet mamil in drugim
odvisnostim. Za starše bo prišel enkrat trenutek, ko bodo morali položiti račun
pred Bogom in usodno bo vprašanje, ali so svojemu otroku pokazali pot k
njemu. Največjo dediščino, ki jo starši morejo dati svojemu otroku je vera.
Človek ni žival, ki lahko živi brez Boga. Pred človeka se postavljajo temeljna
vprašanja, na katera mora znati odgovoriti. Drugače bo hodil v temi in enkrat
bo zablodil v temna močvirja človeškega življenja. Pred nami sta samo dve
izbiri; ali hudič ali Bog. Srednje poti ni.
Glasilo Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in ureja ga Jože Pacek,
župnik
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STREZNITEV

Danes je veliko partnerskih skupnosti. Mnogi ljudje zavračajo zakonsko
skupnost in nočejo skleniti zakonske zveze s cerkveno poroko. Ne želijo se
vezati. Včasih vprašam kakšnega moža, kdo je oseba s katero živi. Nemalokrat
so v zadregi kaj bi rekli. Potem pa slišim, kako prihajajo iz njihovih ust
različni odgovori; to je moja prijateljica, partnerica, sopotnica, ljubica,
koruznica…Kako lepo je slišati, če kdo reče; to je moja žena ali to je pa moj
mož. Zadnje čase me razveseljuje dejstvo, da se mnogi odločajo za cerkveno
poroko. Zanima me kateri so razlogi ureditev zakonskega statusa.
Vredno bi bilo prisluhniti besedam sv. Janeza Pavla II, ki jih je izrekel v
Nemčiji. »Zakon in družina sta
nadvse povezana s človekovim
osebnim dostojanstvom. Ne izvirata
le iz nagona in strasti, tudi ne zgolj iz
čustva;
izvirata
iz
svobodne
odločitve, iz osebne ljubezni, po
kateri zakonca ne postaneta samo
eno telo, temveč tudi eno srce in ena
duša. Telesna in spolna združitev je
nekaj velikega in lepega. Je pa ta le
tedaj povsem vredna človeka, če je
integrirana v zvezo, ki jo priznavata
civilna in cerkvena skupnost. Popolna spolna združitev med možem
in ženo je zakonita le v izključni in
dokončni zaobljubi zvestobe v
zakonu. Dokončnost zakonske zvestobe, ki je dandanes mnogi kar
nočejo razumeti, je prav tako izraz
človeškega dostojanstva. Ni mogoče
živeti na poskušnjo, ni mogoče umreti
na poskušnjo. Ne moremo ljubiti na poizkušnjo, samo na poskušnjo in začasno
sprejeti človeka.
Zakon je naravnan na trajnost, na prihodnost. Zre prek lastnih meja.
Zakon je edino primeren za porajanje in vzgojo otrok…«
Včasih smo rekli, da na probo vzamemo lahko samo kravo, nikoli pa
človeka. S človekom se ne sme ravnati kot s predmetom. Če pa kdo to dopusti
ponižuje samega sebe in druge.
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ŽIVETI NA JEZUSOV NAČIN
Iz Jezusovega ravnanja se lahko veliko naučiš o odnosih z bližnjimi,
predvsem pa spoznaš, da bodo tvoji odnosi svetlejši in toplejši, če boš
vanje povabil še tretjega – Boga. Kako je torej deloval Jezus?
Jezus si je najbolj od
vsega prizadeval za živ
odnos z nebeškim Očetom. Vedel je, da je brezpogojno ljubljen in sprejet v Očetovih očeh, da
mu popolno ljubezen
lahko daje le Bog, človeška ljubezen pa je
omejena in polna padcev,
potrebna (za)upanja in
odpuščanja. Tudi Jezusovi prijatelji so delali
napake, celo zelo hude.
Jezus je vedel, da ga bo
Juda izdal in Peter trikrat zatajil, a ju je v trenutkih, ko so bili skupaj,
imel rad in jima zaupal enako kot ostalim. Svojim prijateljem je dan za
dnem kazal, kakšna je resnična ljubezen. Ta je vrhunec dosegla z
njegovo daritvijo na križu, ko so se uresničile besede: »Nihče nima večje
ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13).
Jezusovi odnosi z bližnjimi so bili torej polni ljubezni, hkrati pa ne
moremo mimo dejstva, da je Jezus v njih ostajal zvest svojemu Očetu in
sebi – da je bil resnično svoboden. Kaj to pomeni? Nobenega dvoma ni,
da je Jezus imel rad svojo zemeljsko družino, svojo mater in brate, a jo
je, ko je prišel njegov čas, kljub temu zapustil. Prav tako je Jezus ljubil
svoje prijatelje – apostole, a je hkrati ravnal neodvisno od njih. To so
tudi oni le stežka razumeli in sprejeli, včasih se jim je morda zdel pravi
čudak. A vendar je Jezus predano sledil svojemu poslanstvu, nalogi, ki
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jo je vanj od samega začetka položil njegov nebeški Oče, in pri tem ni
iskal človeškega priznanja in odobravanja.
Prisluhniti sebi in svojemu telesu, graditi odnose po Jezusovem
zgledu, živeti v ljubezni, sprejemanju, odpuščanju, svobodno slediti
Njegovemu klicu je zahtevna, a osrečujoča naloga za vse življenje.
Sprejmeš izziv?

KAJ PA PROSTITUTKE…?

Jezus, ta zgodba o prostitutkah (nečistnicah) in oderuhih, ki bodo šli
v Božje kraljestvo pred nami,
poštenimi ljudmi, me sploh ne
prepriča.
Nekaj mi povej: so bile
prostitutke v tvojem času tako
nesramne kakor tiste danes, ki
množično postajajo na priključkih
mestnih obvoznic in zaradi katerih
je postalo življenje v predmestnih
četrtih nemogoče?
In oderuški cestninarji v
tvojem času so bili takšni kakor
današnji oderuhi? Kakor razpečevalci drog, mafijci, ugrabitelji,
podkupljenci, ki onesnažujejo politiko in javno upravo? Ali imajo
taki ljudje res prednost pred
tistimi, ki se zadovoljijo z življenjem brez posebnega naprezanja za dobro, toda tudi brez
težkih padcev v zlo?
»Dobro prisluhni temu, kar pravim,« mi odgovoriš. »Prostitutke in
oderuhi pojdejo pred vami ne zaradi tega, kar so, temveč če so in ko so
pripravljeni spremeniti svoje življenje. Kdor se valja po blatu, je dovzeten
za privlačnost dobrega. In ni greha, ki ga ne bi mogel biti odrešen.
Pa poskusi govoriti o spreobrnjenju ljudem, ki se imajo za poštene.
Kar poskusi govoriti o spreobrnjenju tistim, ki enoličnemu in
brezbarvnemu življenju primešajo nedeljsko mašo, kakšno molitvico in
nekaj malega miloščine.«
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RAZLIKOVANJE V TVOJI LUČI

Moj Bog, kar hočem, tega ne storim, in kar storim, tega nisem hotel.
Prelagam in se ne morem odločiti.
Potem je vedno znova zamujeno in že odločeno, ne da bi se sam odločil.
Ne vodim svojega življenja, ampak sem voden – kot na vrvici – in ne
vem, kdo in kam me vodi.
Prosim te, podari mi svojega Svetega Duha,
svojo luč, da razlikujem:
pomembno od nepomembnega,
dobro od slabega,
resnico od laži,
pravilno od napačnega,
občuteno od občutka,
tebe, moj Bog, od vsega, kar hoče biti moj
bog,
tvoj glas od občutkov,
tvoje veličastvo od sijaja sovražnikov,
kar služi tvojemu kraljestvu od tega, kar ga
ovira,
kar me s tabo povezuje od tega, kar me od
tebe ločuje,
kar je moja last od tega, kar si lasti mene,
tvojo sodbo od moje obsodbe,
tvoje usmiljenje od tvojega obsojanja,
stanovitnost od trdosrčnosti,
večno od minljivega,
zadnje od predzadnjega
in tvoja podarjena nebesa od mojih umišljenih.
Nasprotujem besedam, ki me hočejo prepričati, da se prvo ne razlikuje
od drugega.
Podari mi dobro voljo in sposobnost, pogum in moč in zaupanje,
da bi se prav odločal in izbiral to, k čemur si me poklical, kar mi hočeš
podariti
in kar mene in moje resnično vodi k tebi. Amen.
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