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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: AVGUST številka: 08 
   LETO:2022 MESEC: JULIJ-AVGUST  št. 7-8  

 

MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA  
 

Kdaj, o 
Marija, 

boš zavladala     
v vseh srcih? 
Kdaj te bodo 

vsi prebivalci 
Zemlje 
priznali za 

svojo Mater 
in Očeta v 

nebesih za 
svojega Očeta, 

da se bodo 
potem čutili 

kot bratje 
med seboj? 

 še        SOPOTNIK  
    Glasilo župnije 
     ČATEŽ OB SAVI 
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MMAARRIIJJIINNOO  VVNNEEBBOOVVZZEETTJJEE  
 
Praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, kakor je med 

nami še bolj poznan, je zelo močno vstopil med resnice naše vere in ji 
dal močan pečat. Množice do zadnjega kotička napolnijo Marijine božje 
poti in druga svetišča. Kristjani smo namreč ob praznovanju Marijine 
poveličanosti v nebeški slavi polni veselja, polni prekipevajoče radosti, 
ki jo moramo izraziti v romanju, v petju Marijinih pesmi in v 
zahvaljevanju Bogu, ki tako čudovito skrbi za vse, ki se njemu izročajo. 
Prepevamo Mariji in slavimo Boga Očeta, da je na Božji materi že 

uresničil Jezusovo ob-
ljubo, da je v hiši nje-
govega Očeta veliko 
bivališč in da bo zopet 
prišel in nas k sebi vzel, 
da bomo tudi mi tam, 
kjer je on. Zato danes 
naše oči napolnjuje po-
doba žene, ki je ogr-
njena s soncem, pod nje-
nimi nogami je mesec, 
na njeni glavi pa je 
venec iz dvanajstih 
zvezd. Žena je odeta v 
lepoto, žena je polna 
svetlobe. Poveličanost te 
Žene, poveličanost Bož-
je matere Marije je 
izpolnitev Božjih ob-

ljub.                                                  foto ivanšek 

Obenem pa smo kristjani ob današnjem praznovanju polni veselja 
tudi zaradi tega, ker se v svoji veri zavedamo, da je Marija samo prva 
predstavnica človeškega rodu, ki je deležna polnosti bivanja v nebeški 
slavi, ki je poveličana. Obljuba poveličanja velja tudi za vse nas. Tudi  
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nas vse bo Jezus sam odvedel v Očetovo hišo. Ko se torej danes oziramo 
v Marijo in jo slavimo kot poveličano nad vsa nebesa, se oziramo tudi v 
svojo prihodnost. Tudi mi smo po Božji dobroti ustvarjeni za 

poveličanost, tudi mi smo po 
Jezusovi ljubezni odrešeni in 
poklicani v svetlobo, v luč, v 
kakršni že prebiva Marija. In 
to upanje je močnejše od 
vsega, kar nam more življenje 
postaviti na pot. Upanje, ki 
živi iz Jezusovega trpljenja in 
vstajenja, upanje, ki se hrani 
iz Marijine nebeške slave, je 
močnejše tudi od smrti same. 
In zato je tako neuničljivo, je 
nezlomljivo. Bratje in sestre, 
bodimo ljudje upanja, bodi-
mo ljudje prihodnosti, zag-
otovilo poveličanosti člo-
veškega življenja ohranjajmo 
živo v sebi.                                                

 
 
 

SSllaakkoonnjjeevvaa  ddrruužžiinnaa                                Foto ivanšek 

Obljuba prihodnosti, obljuba končne poveličanosti pa daje vrednost 
tudi našemu zemeljskemu življenju. Ker se naši dnevi ne izgubljajo v 
praznino in nič groba, mora tudi naše dneve in naše odnose, ki jih 
živimo na tem svetu, zaznamovati večno življenje, ki je v Mariji 
vnebovzeti že uresničeno, za nas pa ostaja obljuba in zagotovilo, ki nam 
ga daje Jezus Kristus. Poveličanost namreč ni nekaj, kar bi bilo 
popolnoma ločeno od sedanjosti, ampak se naše zemeljsko življenje 
srečuje z nebeškimi resničnostmi, ki ga oblikujejo in preobražajo, 
dokler ne bo oživljeno v Kristusu, kakor zagotavlja apostol Pavel 
Korinčanom. 
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KKAAKKOO  JJEE  ZZ  BBOOŽŽJJIIMM  OOGGNNJJEEMM  VV  TTEEBBII??  

SSvveettaa  bbiirrmmaa  nnaa  ČČaatteežžuu  22002222                                                                                                                                                                                                  ffoottoo  iivvaannššeekk 

Ogenj pri preroških napovedih spremlja Božjo sodbo. Evangelist 
Luka ima v evangeljskem odlomku v mislih krst v Duhu in z ognjem, ki 
se je začel na binkoštni praznik. Tedaj se je Sveti Duh razlil nad apostole 
v obliki ognjenih jezikov, ki so simbol Božje ljubezni.  

V vseh jezikih sveta je ljubezen povezana z ognjem: nekoga goreče 
ljubimo, zanj v ljubezni gorimo, se zanj razvnemamo, po njem vroče 
hrepenimo. Ljubezen, srečna ali nesrečna, je vedno žar, ki greje in  
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osrečuje ali pa žge in boli.  Nekdo je zapisal globoko modrost: »Tvoja 
vrednost se meri po velikosti plamena, ki ga nosiš v sebi.« V 
skrivnostnem poročilu v Razodetju beremo opomin: »Vem za tvoja 
dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč. Ker pa nisi 
ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem na tem, da te izpljunem iz svojih 
ust.« 

Profesor Matjaž Puc je krščanstvo doživljal kot čudovito novost, ki 
ga je opajala, kot opaja planinca razgled z gorskega vrha, ki ga je s 
težavo osvojil. Bil je globoko razočaran nad kristjani, ki so jim bile vse 
te čudovite stvari vsakdanje, ker so se nanje pač navadili. Zdeli so se mu 
hladni, brez pravega ognja, brez navdušenja. Sčasoma je tudi sam 
občutil, da se človeško srce ohladi tudi za najlepše stvari. »Hladnih« 
kristjanov ni več obsojal, temveč je skupaj z njimi prosil: »Pridi, Sveti 
Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.« 

Ogenj ljubezni greje, sveti, očiščuje, privablja ljudi in jih združuje. 
Zamislite si, kako je bilo na svetu v pradavnini, ko človek še ni poznal 
ognja. Vse je bilo hladno in mračno. Tak hlad in mrak bi vladala na 
svetu, če ne bi prišel Kristus, ki je vrgel ogenj na svet v želji, da bi se ta 
vnel. Ali se je tebe ta Božji ogenj že prijel? Ali je plamenica tvoje vere, 
ki jo moraš posredovati naprej, prižgana ali ugasnjena? 

 

PPOOGGOOVVOORR  OO  SSPPOOLLNNOOSSTTII  
 

Pogovor z otrokom ali mladostnikom o tematiki, ki se nanaša na 
spolnost, ni preprost. Sploh če dovolj zgodaj ne pripravimo temeljev zanj in 
če odnos med otrokom in staršem ni zaupen. V današnjem svetu informacij 
in vrstniške kulture se otroci hitro srečajo s podobami in pogledi na spolnost, 
kakršnih si starši ne želimo.  

Zato pa je vloga starša ob tem ključnega pomena. Bodimo zato čuječi in 
sploh v času zgodnjega otroštva izrabimo trenutke, ko otrok spregovori o 
tem in postavlja vprašanja. 

Pogovor o spolnosti seveda ni samo pogovor o samem spolnem odnosu, 
ampak tudi o moškosti in ženskosti, spolni različnosti, rojevanju otrok, 
odnosu do lastnega telesa in skrbi zanj, čustvih, ki jih čutimo v prijateljstvu 
in zaljubljenosti, in pa seveda o poročni ljubezni in pomenu zakonske zveze. 
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Starši predstavljamo odločilen dejavnik, kakšen pogled bo otrok imel 

na spolnost. Pri tem je pomembno, da s pogovori na to temo začnemo že 
dovolj zgodaj. Pri tem moramo paziti, da otroku spregovorimo na primeren 
način: triletniku ni potrebno natančno razlagati poteka spolnega odnosa. Ne 
samo da tega ne bo dojel, to bi bil tudi vdor v njegov intimni, varni prostor. 

V zgodnjem obdobju velja predvsem izrabiti priložnosti, ko se mu, 
medtem ko odrašča, pojavi nešteto vprašanj. Izrabimo trenutek, ko je 
noseča družinska prijateljica, in otroku razložimo, kaj  malega o tem, kako 
pride na svet otrok. 

Če še ni primerno, da razlagamo podrobnosti, je dovolj sporočilo, da 
otrok nastane, ko se imata ati in mami rada in se odločita, da bosta življenje 
podarila še enemu otroku – konec koncev je to najpomembnejše sporočilo.  

Na naslednji stopnji je morda primerno, da pojasnimo, da se to zgodi na 
lep, skrivnosten način, ko ati mamico tesno objame in ji podari posebno 
telesno celico, da v njenem trebuhu lahko začne rasti dojenček. Morda bo  
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otroku v tem trenutku to dovolj in bo predvsem očaran nad »skrivnostjo« 
dogodka. Kasneje bo prišel čas, ko pa mu bomo odkrili, kakšen je ta 
»skrivnostni objem«. Pri tem si lahko pomagamo tudi s knjigami, ki na 
otroku primeren način predstavijo ljubečo spolno združitev. 

Foto ivanšek 
Pred puberteto otrok bolje spozna svoje telo, ki se bo začelo preobražati. 

To je čas, ko se moramo veliko pogovarjati o odnosu do nasprotnega spola, 
o naklonjenosti in simpatijah, ki jih morda čuti do nekaterih prijateljev ali 
prijateljic. Nujno je v tem času spoznati tudi več o plodnosti, predvsem pri 
deklicah, katerih telo se pripravlja na prvo menstruacijo. A daleč od tega, 
da to ni pomembno za fante. Ob srečanju ne samo z lastno plodnostjo, 
ampak tudi s plodnostjo deklet, bo zdravo oblikovan fant začutil, kako 
pomembna in sveta stvar je spolnost, in obenem zorel za pravo darovanjsko 
ljubezen.  

Ključno je, da mladostnik začuti, da o tem lahko spregovori z nami in 
da mu bomo odgovorili odprto in iskreno. Morda bomo ob tem morali  
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razkriti delček sebe, zato pri sebi vnaprej razčistimo, kakšen je naš odnos do 
spolnosti in kaj je tisto, čemur bomo (glede na predhodno 
poznavanje/potrebe našega otroka) dali še več poudarka.  

 

ZANIMIVO SREČANJE 
Ko sem prišel za župnika na Čatež sem ugotovil, da so bile v celi fari 

le tri družine, ki so imele svoje otroke na visokošolskem študiju. Nekaj  
jih je bilo, ki so bili še na srednjih šolah, nekaj v poklicnih, vsi drugi pa 
so se po končani osnovni šoli zaposlili. Za študij so se lahko odločili le 
bolj talentirani in tisti, ki so imeli vsaj nekaj materialnih pogojev.  

ŠŠkkooffiijjsskkaa  ggiimmnnaazziijjaa  vv  ŠŠeennttvviidduu  
Moja mama je bila zaznamovana z bolečino za vse življenje. Bolelo 

jo je, da ji njeni starši niso omogočili nadaljnje šolanje. Celo upravitelj 
šole je prišel na dom in jih nagovarjal, da bi svojemu otroku omogočili 
nadaljnje šolanje: »Dekle je zelo brihtno in škoda bi bilo, da bi svoje 
talente zakopala«. Odgovor njene mame je bil jasen: »Pri nas je dela 
dovolj in za kmečka opravila  niso potrebne nobene šole«. Svoji mami 
je to zelo zamerila. 

Zdaj so se razmere popolnoma spremenile. Le malo je otrok, ki jim 
ni omogočeno nadaljnje šolanje. Veliko število dijakov opravi veliko 
maturo in se vpiše na različne fakultete. Včasih sem prav začuden, ko 
so na fakultetah tudi fantje in dekleta, ki so pri verouku pokazali tako  
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malo znanja, zdaj pa mi kdo izmed njih na moje vprašanje kaj dela, 
odgovori: »Sem na faksu.« Verjetno so tudi kriteriji za vpis na fakulteto 
manj zahtevni, kot so bili nekoč.  

Drugače pa je bilo v prejšnjih časih, ko je bilo zelo malo študentov. 
Posamezni fantje so se odločili za poklic pravnika, morda zdravnika, 
inženirja, profesorja. Še največ fantov pa se je odločilo za bogoslovje. 
Poklic duhovnika je bil spoštovan in fantu, ki se je zanj odločil,  je bilo 
poskrbljeno lažje preživetje. Zato so se za takšen poklic odločili tudi 
fantje, ki v sebi niso čutili duhovniškega poklica. Nekateri pa so se 
odločili tudi na željo svojih staršev in bili celo na nek način prisiljeni v 
to svojo življenjsko izbiro. Seveda so potem taki duhovniki nosili s seboj 
težke posledice. 

V naših krajih je živel neki 
mož, ki je živel zelo bedno 
življenje. Bil je hlapec pri 
raznih kmetih, spal je v 
glavnem v hlevih pri živini in 
bil zelo skromno oblečen. 
Dokler je bil še mlajši in bil 
sposoben za delo, je v očeh 
gospodarja še nekaj pomenil, 
ko pa je oslabel, mu  je bil že 
odveč. Tako se je selil iz ene 
kmetije na drugo. Mož je 
pritegnil tudi mojo pozornost 
in na  vprašanje mojim doma-
čim, kdo je ta zavrženi mož, 
sem dobil  odgovor: »To je pa 
falirani študent. Starši so ga 
poslali v Ljubljano, da bi postal 
duhovnik, študija ni dokončal, 

baje se mu je tudi zmešalo in tako zdaj  bedno životari.« 
Bil sem že župnik na Čatežu. Nekega dne je  nekdo pozvonil na hišni 

zvonec. Odprl sem vrata in pred menoj se pojavil mož, ki sem ga najprej 
imel za berača. Izrazil mi je željo, da bi se rad z menoj  pogovoril.  
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Povabil sem ga v hišo in kmalu sem spoznal, da je to tisti mož za 
katerega so ljudje pravili, da je faliran študent. 

V pogovoru sem kmalu spoznal, da se za to bedno postavo skriva 
človek z izredno inteligenco, ki logično govori in ima izreden spomin. 
Prisluhnil sem njegovim besedam. 

 » V osnovni šoli sem se dobro učil. Moji starši so bili bogati kmetje 
in ko so videli, da so moja spričevala odlična, so se odločili, da me vpišejo 

na škofijsko gimnazijo v Ljubljani. 
Bila je to takrat ena najboljših kla-
sičnih gimnazij, pravzaprav prva 
gimnazija v Sloveniji, ki jo je ustanovil 
ljubljanski škof Jeglič. Na gimnaziji so 
poučevali najboljši profesorji, ki so bili 
v glavnem duhovniki. Poleg latinščine 
in grščine smo imeli francoščino in 
nemščino ter še druge predmete. V 
tako imenovanih škofovih zavodih v 
Šentvidu smo tako bili dijaki, ki naj bi 
se po maturi vpisali v bogoslovje in  
postali duhovniki. Sam nisem čutil 
duhovniškega poklica. V tem zavodu 
sem bil po želji svojih staršev, ki so 
želeli, da bi naša ugledna hiša imela 
tudi duhovnika. 

Naredil sem maturo in ko se nisem vpisal v bogoslovje, sem 
povzročil materi veliko bolečino, hiši pa napravil sramoto. Prav takrat 
je jugoslovanska pošta rabila poštne uradnike z višjo izobrazbo. Šola je 
bila v Beogradu in sem se nanjo vpisal. V šoli sem uspešno nadaljeval 
svoje študije. Takrat pa se je zgodilo nekaj, kar me je zaznamovalo za 
vse življenje. Nekdo mi je zlonamerno podtaknil v moj suknjič neko 
dopisnico in pri pregledu, ki so bili zelo pogosti na naši šoli, so to 
navadno dopisnico tudi odkrili. Za takšne reči je bila v tej šoli ničelna 
toleranca, to pa je pomenilo izključitev iz šole, pospremljena z negativno 
karakteristiko, kar mi je onemogočilo vpis na katero koli drugo šolo. 
Tako sem se znašel v brezizhodnem položaju.  
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To je bil udarec, ki me 

je popolnoma zmedel. 
Znašel sem se na dnu. Za 
moje živce je bilo vse to 
preveč. Duševno sem zbolel 
in nisem bil več sposoben 
za nobeno umsko delo. 
Doma nisem bil več 
zaželen. Čeprav sem imel 
opravljeno veliko maturo, 
sem lahko postal samo še 
hlapec. Ko sem še lahko 
delal, sem bil še zaželen pri 

gospodarju. Potem, ko nisem mogel več, me je kot nekoristnega izgnal 
od hiše. In tako sem hodil od ene hiše do druge. Bilo je to opravilo v 
živinskih hlevih, postelja mi je bila v hlevu ali na listju v lisnici. Zdaj 
sem star in nobenemu nisem več potreben. Vsak se boji, da bi imel še 
kakšne stroške z menoj. Zdaj ti pa nekaj povem, dragi moj čateški 
župnik. 'Star pes in star stric sta vsakemu v napoto'.« 

Pred seboj sem imel človeka z nadvse žalostno zgodbo. Pri ljudeh je 
bil le faliran študent, ki naj bi si  sam zapravil življenje. V resnici pa je 
s seboj nosil bolečino, ki je kruto obrnila njegovo življenje. Včasih smo 
ljudje zelo krivični v svojih sodbah. Ubogi mož se mi je zasmilil. Včasih 
je življenje res kruto. 

Tisti dan, ko me je stric obiskal je bil zelo vroč. Mož je prišel k meni 
iz oddaljene vasi, da bi mi povedal svojo zgodbo. Vprašal sem ga ali bi 
spil kozarec vina. Prikimal je in spil je še drugega in tretjega. Potem se 
je poslovil od mene. Ko sem se čez kako uro peljal z avtom na svoj dom, 
sem ob cesti zagledal ležati človeka. Zaustavil sem avto, stopil k temu 
ležečemu človeku in spoznal, da je to tisti stric, ki mi je zaupal svojo 
nesrečno zgodbo. V meni se je prebudila zgodba usmiljenega 
Samarijana. Naložil sem moža v avto in ga odpeljal na kraj njegovega 
bivanja. Nedolgo zatem je umrl, od vseh zapuščen.  

Kako težko je včasih življenje, zlasti takrat, ko ne moreš svojo 
bolečino z nikomur podeliti. 
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MMAARRIIJJAA  JJOO  JJEE  VVZZEELLAA  KK  SSEEBBII  
Na Čatežu sem nasledil župnika Franceta Dularja. Pri nas je bil 

župnik sedem let in v tem kratkem času naredil veliko dobrega za 
župnijo. Obnovil je naše podružnične cerkve, spremenil notranjost 
župnijske cerkve in jo tako pripravil za liturgične spremembe. Mnoga 
fizična dela je opravil kar sam. Veliko časa je posvetil mladini. Med 
prvimi v škofiji je ustanovil pastoralni svet, imel tečaje za bodoče 
poročence. Z eno besedo; poživil je župnijo. 

Na župnijo je s seboj  pripeljal gospodinjo Nežko Valenčič. Bila je 
to tiha, skrbna in zelo delavna 
ženska. Znala je delati na vrtu in na 
njivi, ki jo je imela župnija na 
bližnji parceli. V župnišču je  po-
skrbela ne samo za domačega žup-
nika Franceta ampak tudi za druge 
duhovnike, ki so bili na zdravljenju 
v bližnjih Čateških toplicah.   

O njenem življenju mi je malo 
znano.   Prej se je pisala Božič, ro-
jena  je bila v Rastezu.  Pred vojno 
se je poročila z orožnikom Valen-
čičem, ki je bil doma iz Primorske.  
Včasih nam je pripovedovala, kako 
je bilo s to njeno poroko. Njen oče se 
je v neki gostilni dogovoril z njenim 
bodočem možem, ne da bi jo sploh 
kaj vprašal. Sploh ga ni poznala. 

Poročila sta se po hitrem postopku. Takoj po poroki je bil mož 
prestavljen v službo v daljno Črno goro.  Seveda je šla za njim.  Šla je 
torej s človekom, ki ji je bil popolni tujec. Z možem nista imela svojih 
otrok, zato sta posvojila neko deklico.  Zanjo sta lepo skrbela. Ko pa je 
dekle postala polnoletna je brez slovesa odšla in se ni nikoli več oglasila. 
Seveda je bila to za teto Nežko velika bolečina. 
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Med vojno so živeli v Črmošnjicah, po vojni sta pa z možem kupila 

hišo v šentjernejski župniji. Mož ji je umrl in Nežka je postala vdova. 
Zanjo je zvedel gospod Dular in jo povabil, da bi šla za gospodinjo na 
Čatež. Prodala je svojo hišo, denar razdala, nekaj ga je pa tudi namenila 
za obnovo nekdanjega župnijskega hleva  na Čatežu v stanovanje. V tem 
stanovanju bi naj bivala na stara leta, ko bi ne bila več sposobna za delo. 

Sposobnega  duhovnika Dularja je škof 
kmalu premestil v župnijo Brezovica pri 
Ljubljani. S seboj je vzel tudi  gospodinjo 
Nežko in  fanta  Janeza. Župnija Brezovica 
je bila zelo zahtevna in je potrebovala še 
dodatno  pomoč. Zato je g. Dular povabil v 
župnijo redovnice uršulinke, ki so v župniji 
prevzele verouk in gospodinjstvo. Tako 
Nežka ni bila več nujno potrebna na 
Brezovici in se je preselila v svoje sta-
novanje na čateškem župnijskem dvorišču. 
V tem stanovanju je že  živela cerkovnica 
Pepca. Nežka je bila od nje lepo sprejeta  in 
sprejela jo je tudi moja mama. Vsi štirje 
smo tako živeli kot ena družina. Nežka je 
veliko molila, Pepca je opravljala cer-
kovniško službo, moja mama pa mi je 

gospodinjila. Živeli smo v lepem sožitju. Nežka nam je večkrat govorila, 
da se nič ne boji svoje prihodnosti. Imela je navado reči: Bog že ve, da 
me ima in bo že za mene poskrbel. 

Leta 1983 sta bili na isti dan dve veliki cerkveni slovesnosti; najprej 
na Brezjah potem pa še pri Mariji Bistrici na Hrvaškem kamor smo bili 
povabljeni tudi Slovenci. Čateški farani smo imeli namen, da se 
udeležimo ene in druge. Romanja se je udeležila tudi Nežka. Ljudje so 
jo na Brezjah videli pri spovedi, videli pa so jo tudi kako je dolgo molila 
pred Marijinem oltarjem. Verjetno je Mariji  zaupala tudi svoje skrbi.  

V popoldanskih urah se je naš avtobus napotil proti Mariji Bistrici. 
V avtobusu je bilo veselo razpoloženje, ljudje so prepevali Marijine  
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pesmi in podoživljali lepe trenutke. Nežka je sedela zraven Jerinčeve 
tete iz Dvorc. Nekje na sredi poti pa se Jerinčeva teta obrnila proti Nežki 
in opazila, da je Nežka med vožnjo zaspala in umrla. Seveda nas je njena 
smrt presenetila; nekateri so pa rekli, da sta se tako že dogovorile z 
Marijo na Brezjah. Nežka je umrla najlepše smrti; mirno je zaspala. 
Priporočili smo jo v molitev. Zaustavili smo se v brežiški bolnišnici, kjer 
smo mrtvo Nežko odložili, sami pa smo nadaljevali svojo pot proti 
Mariji Bistrici. 

Kolikokrat je Nežka molila molitev zdravamarija. V njej je tudi 
prošnja: Prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Ob Nežki je 
bila v smrtni uri tudi Marija, ki je svojo verno služabnico vzela k sebi v 
nebesa. Teta Nežka je bila velika častilka sv. Jožefa, ki je tudi 
priprošnjik za srečno zadnjo uro. V sobi je imela na steni njegovo 
podobo in ob njej je doživela  tudi pravi čudež. 

Tako lepo poskrbi Bog ljudi, ki nimajo svojcev. Teta Nežka je 
doživela prav to milost. 

   

POSLOVILI SMO SE OD JOŽEFE LORBER 
Po dolgi bolezni je v Gospodu 

zaspala Jožefa Lorber. Bog jo je 
odrešil trpljenja in smrt je takih 
primerih odrešiteljica. 

Pokojna Pepca je bila globoko 
verna žena. Živela je v spominih na 
svojo družino, na očeta in mamo, ki 
sta ji bila kažipot v življenju. Med 
vojno je bila izseljena v nemško ta-
borišče Rittmarshausen in tam tudi 
bila priča nesrečne smrti mojega 
očeta Jožeta. Po vojni je služila kruh 
kot hišna pomočnica v Srbiji pri 
znanem vojaškem zdravniku Pre-
daniču. Ob vrnitvi domov se je 
poročila z Darkom Lorberjem, ki je 
bil njen vaščan.  
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Zgradila sta si prijeten dom. V zakonu sta se jima rodili hčerki Cvetka 
in Liljana. Bila je priučena šivilja in v času, ko še ni bilo konfekcije je 
sešila obleko marsikateremu človeku. 

Sam sem jo spoznal v mrzlavski 
cerkvi. Takrat je bila v njej  še redna  
nedeljska sv. maša. Pepca je vodila petje. 
Imela je globok alt, poznala je veliko 
pesmi, zlasti so ji bile všeč Marijine. 
Mrzlavska cerkev ji je postala drugi dom. 
Vesela je bila vsake njene prenove. Po 
svojih močeh je tudi sama prispevala svoj 
dar. V mrzlavski cerkvi smo imeli tudi 
verouk. Potrebno je bilo ločiti prezbiterij 
od cerkvene ladje. Pepca je sešila zaveso, 
ki je prišla še posebno prav v zimskem 
času, ko je bilo potrebno cerkev ogrevati. 
Zgodilo se je, da je bil nad glavnim 
oltarjem golob, ki naj bi predstavljal Sv. 
Duha. Nekega dne je padel iz oltarja in se  

zdrobil v prah. S tem se Pepca ni mogla sprijazniti, da je cerkev brez 
Svetega Duha. Uspelo ji je najti goloba, ki je še danes na svojem mestu. 

Božja volja je bila taka, da je morala več let živeti na postelji in je 
bila odvisna od pomoči drugih. Pepca se ni nad to svojo usodo nikoli 
pritoževala. Svojo dolgotrajno bolezen je znala povezovati z molitvijo. 
Njena postelja je postala pravi oltar. Okoli sebe je imela polno svetih 
podob in oltarčkov. Zmolila je veliko rožnih  vencev. Tudi na postelji je 
rada prepevala in poslušala radio Ognjišče, ki je bil njen zvesti 
spremljevalec v trenutkih osamljenosti. 

Vsak prvi petek sem jo obiskal in vedno je bila tega obiska zelo 
vesela. Tako je bila pokrepčana s svetimi zakramenti lažje prenašala 
trpljenje. 

Zelo se mi je bila všeč njena želja, da bi ljudje namesto cvetja 
darovali za potrebe mrzlavske cerkve. Tako so ljudje zbrali 270,00 
evrov in denar mi bo zelo prav prišel pri plačevanju položnic za 
elektriko in drugih stroškov. 
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OOBBIISSKKAALL  NNAASS  JJEE  ŠŠKKOOFF  IIZZ  AARRGGEENNTTIINNEE  
 
Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference 

msgr. dr. Andrej Saje je sredo, 6. julija 2022, v Novem mestu sprejel 
msgr. Alojza Urbanča, krajevnega škofa iz škofije Catamarca v 
Argentini. 

Škofa Urbanča je spremljal 
rodni brat Franc, ki je tudi 
duhovnik. Njuni starši, doma v 
župniji Leskovec pri Krškem, so 
se po II. svetovni vojni izselili v 
Argentino. Gosta sta v Sloveniji 
na obisku pri sorodnikih. 

Škof Saje je sogovorniku 
predstavil nedavni obisk pri 
Svetem sedežu in pri papežu 
Frančišku ter življenje Cerkve na 
Slovenskem s posebnim ozirom 
na sinodalno pot ter na vprašanje 
duhovnih poklicev. Škof Urbanč, 
ki je krajevni škof v omenjeni 
škofiji že od leta 2007, je povedal, 
da v njihovi škofiji primanjkuje 
duhovniških poklicev. Njihove 
šole tudi niso dovolj kakovostne. 
Teološki študij in oblikovanje 
duhovniških kandidatov traja 

osem let. Ozemlje, ki ga obsega njegova škofija, je večje od Slovenije in 
ima precej manj duhovnikov kot novomeška škofija. Sogovornika sta se 
dotaknila perečega vprašanja spolnega nasilja v cerkvenem kakor tudi 
v domačem okolju in prizadevanj, da se to zlo čim bolj ustavi in pride 
naproti žrtvam, ki niso krive za to, da so bile zlorabljene. Cerkev mora 
biti varen kraj za vse in mora v skladu s poslanstvom nuditi pomoč tudi 
žrtvam tovrstnega nasilja iz drugih okolij. Podobno kot v Cerkvi na  
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Slovenskem tudi v Argentini zaključujejo sinodalno pot na škofijski 
ravni, saj so njeni predvideni koraki enotni na vesoljni ravni. 

ŠŠkkooffaa  LLoojjzzeettaa  UUrrbbaannččaa  jjee  ttuuddii  sspprreejjeell    nnjjeeggoovv  rroojjaakk  ppaappeežž  FFrraannččiiššeekk  
Škof Lojze in njegov brat Franci sta moja daljna sorodnika. Njun 

oče je bil rojen v Gržeči vasi v družini Urbančevih. Bil je brat Janeza, 
ki je tik pred drugo svetovno vojno postal duhovnik. Moji stari starši so 
bili na njegovi novi maši in slike od te nove maše so tudi mene pritegnile, 
da sem začel razmišljati o duhovništvu. Janez je opravljal kaplansko 
službo v najtežjih vojnih letih in videl mnogo gorja, ki so ga napravili 
partizani. Med drugim so pred vrata župnišča prinesli mrtvo truplo 
dekleta, ki je bila vsa iznakažena. Ubili so jo samo zato, ker je imela 
velik vpliv med dekliško mladino. Vsa ta dejanja so ga spodbujala, da 
ni gojil simpatije do partizanov. Bil je tarča partizanov, da bi ga ubili. 
Da bi rešil svoje življenje se je še pravočasno umaknil v Avstrijo. Od 
tam ga je pot vodila v Argentino. Postal je zelo uspešen župnik velike 
župnije in bil zelo ugleden v svoji škofiji. Z njim sta šla tudi dva njegova 
brata. Enemu, ki mu je bilo ime Lojze, je uspelo iz Slovenije povabiti 
Pirčevo Anico, zelo verno dekle in se z njo poročil. Rodila sta se jima 
dva otroka Franci in Lojze in oba sta postala duhovnika. Lojzeta je 
njegov škof poslal v Rim na nadaljnje študije in po vrnitvi domov je bil  
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kmalu imenovan za škofa. Kljub temu, da sta oba rojena v Argentini 
govorita lepo slovensko. 

 

PPRRAAZZNNOOVVAANNJJEE  PPOOVVEEZZAANNOO  ZZ  
DDOOBBRROODDEELLNNOOSSTTJJOO  

V petek, 1. julija je bilo v Globočicah zelo veselo. Gradbena 
podjetnika Miha in Simon Tomše sta na praznovanje uspešnega 
delovanja podjetja povabila svoje prijatelje, poslovne znance  in še 
druge s katerimi sta še na poseben način povezana. Pod velikim šotorom 
se je gnetlo veliko ljudi. 

Ves popoldanski čas je bil popestren s kulturnim programom. 
Nastopil je naš pevski zbor Anton Kreč, TRTA in drugi glasbeniki, 
zvečer pa je celotno zabavo popestril še ansambel Naveza. Pogostitev je 
bila vrhunska. Poleg ostalih dobrot se je pekel na ražnju vol. Vse je bilo 
zastonj. 
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NNaa  pprraazznnoovvaannjjuu    jjee  pprreeppeevvaall  ttuuddii  ččaatteešškkii  cceerrkkvveennii  zzbboorr  
Praznovaje pa je bilo povezano tudi z dobrodelnostjo. Prostovoljni 

prispevki so bili namenjeni zdravljenju deklice Aline, ki boleha za 
posledicami težke bolezni. Z samo otrokovo boleznijo je goste seznanila 
tudi Alinina mamica, ki skupaj z možem nosi ta težki križ. Kot dobra 
mati si seveda prizadeva, da bi z raznimi terapijami pomagali otroku. 

 

KKOOČČEEVVAARRSSKKII  PPRRVVOOOOBBHHAAJJAANNCCII  
Druga svetovna vojna je pomenila veliko tragedijo za slovenski 

narod. Bile so milijonske žrtve in uničena mesta. Prav ta vojna pa je bila 
tudi  kriva za bratomorno vojno v Sloveniji. V Sloveniji ni bil samo boj  
proti okupatorju ampak revolucija, nasilni prevzem oblasti. Začetek 
vojne je bil zaznamovan z izgnanstvom naših ljudi v nemška in druga 
taborišča. Tudi čateška župnija je doživela to gorje. Ljudje so morali 
zapustiti svoje domove, po naših vaseh pa so nemške okupacijske oblasti 
naselile Kočevarje. Kočevarji so bili Nemci, ki so jih na Kočevsko  
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naselili v srednjem veku. Tukaj so imeli več svojih župnij in šol in tudi 
njihovi duhovniki so bili Kočevarji. Ti so ohranjali med njimi nemški 
jezik in jim pridigali v nemškem jeziku. Nacistična nemška propaganda 
je Kočevarje  prisilila, da so morali zapustiti svoje domove na katere so 
bili navezani. Nekateri med njimi so bili uspešni gospodarji in 
podjetniki.  Naselili so jih po krajih, ki so bili okupirani od Nemcev, 
torej tudi po vaseh naše župnije. 

PPrrvvoo  oobbhhaajjiilloo  kkooččeevvaarrsskkiihh  oottrrookk  nnaa  ČČaatteežžuu  ll..  11994444  
Nemška nacistična oblast ni bila naklonjena katoliški Cerkvi, kot ji 

ni bil naklonjen komunistični režim. V letu 1941 je bilo na Kočevskem 
kakih 11 duhovnikov Kočevarjev, ki so bili postavljeni pred dilemo; ali 
ostati v krajih, kjer ni bilo več ljudi ali pa oditi s svojim farani. Dva 
izmed njih sta se odločila, da gresta s svojimi farani. Eden od njih je bil 
tudi Alojz Krisch, ki se je držal načela; kamor gredo ovce, tja gre tudi 
njihov pastir. Podobno sta storila tudi veliko dolinski župnik Gnezda in 
brežiški župnik Klasinc, ki sta šla svojimi ljudmi v nemška taborišča.   

Župnik Krisch si je za svoj službeni kraj izbral Čatež, upravljal pa 
je področje od Vel. Doline do Leskovca. Vprašanje je, zakaj se ni naselil  



21

21 
v bolj varnih Brežicah. Znano je bilo, da je bilo to nemškutarsko mesto 
in sovražno do Cerkve. Duhovnik Krisch je po vojni napisal pričevanje 
na 80 straneh, kjer opisuje, kako je potekala nacistična propaganda 
med ljudmi na Kočevskem. Zanimiv je opis selitve in življenja v novih 
krajih, ki niso bili  nič prijazni. Zelo pretresljiv pa je opis bega množice 
beguncev pred partizani v mesecu marcu, aprilu in  maju, kjer je že pot 
iz Čateža do Krške vasi zaradi ogromnega števila beguncev, trajala dva 
dni. Župnik Krisch je od vsega svojega premoženja lahko odnesel le 
aktovko, kjer je imel brevir in brivski aparat. Kočevarji so tako doživeli 
dvakratno izgnanstvo; najprej iz Kočevske, potem pa še iz krajev, kjer 
so bili naseljeni. 

Leta 1941 je obiskovalo šolo na Čatežu 252 otrok; 140 dečkov in 112 
deklic. Od njih je bilo 213 odpeljanih v nemška taborišča, nekaj od njih 
pa je odšlo na Hrvaško ali pobegnilo na teritorij, ki je bil okupiran od 
Italijanov. V čateški šoli se je nadaljeval pouk v nemškem jeziku. Njihov 
učitelj je bil Samida Josef, ki je z nekaj Slovenci, ki so ostali, govoril 
slovensko in ni kazal nobene zagrizenosti. Njega je nasledil Josef 
Siemund, zagrizen nacist in sovražnik Slovencev. Podobna mu je bila 
berlinčanka Edeltraut Ellinger, ki je slovenske otroke zmerjala  s cigani 
in banditi. Zato so ti slovenski otroci prenehali hoditi v šolo. 

Bogoslužje v cerkvi je seveda potekalo v nemškem jeziku. Tako sem 
slišal, da je tudi tistih nekaj Slovencev, ki so zaradi različni vzrokov 
ostali doma, prenehalo hoditi v cerkev. Vse jim je bilo preveč tuje. 

Slika, ki sem jo odkril v našem župnijskem arhivu in jo zdaj 
objavljam je zelo zanimiva. Na njej je 34 otrok z dvema učiteljicama in 
župnikom Aloisom Krischem. Vidi se, da so bili to vojni časi, otroci so 
oblečeni v skromna oblačila pa vendar iz njihovih obrazov odseva sreča. 
Na hrbtni strani slike je napis: Prvo obhajilo l. 1944. Otroci Kočevarjev 
sredi svojega župnika Alojzija Krischa – ki je bil generalni vikar in je 
stanoval enonadstropni hiši poleg šole ( Hrvatovi, zdaj Al. Škrabl). 

Zanimivo je, da v tem času vojne ni bilo birme. Takratni mariborski 
škof Tomažič je bil zaprt, njegovi duhovniki pa so bili izgnani na 
Hrvaško in druge kraje. 

Usoda Kočevarjev je bila dvakrat težka. Najprej so morali zapustiti 
svoje domove, drugič pa so bili izgnani iz naših krajev 
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SSPPOORROOČČIILLAA  IINN  OOZZNNAANNIILLAA  
KKAAJJ  NNAAMM  HHOOČČEE  BBOOGG  PPOOVVEEDDAATTII  

Zadnji čas je bil pri nas zaznamovan s številnimi pogrebi. Moramo 
se vprašati, kaj nam želi Bog s tem povedati. Morda tudi to, da moramo 
biti na smrt pripravljeni. Žal opažam, da veliko naših ljudi umre brez 
svetih zakramentov in gredo v večnost slabo pripravljeni. Ob smrti se  
srečamo z  Bogom, ki ni samo naš Stvarnik ampak tudi sodnik. Od tega 
je odvisna cela naša večnost. Samo dve izbiri sta ali večno življenje v 
nebesih ali pa večno prekletstvo v peklu. Zavedajmo pa se, da hudič zelo 
intenzivno deluje tudi ob našem odhodu v večnost. Zapeljuje nas s tem, 
da odlašamo poklicati duhovnika, da se ne spravimo s svojim bližnjim, 
da  živimo v težkem grehu. Ljudje, ki niso spravljeni s svojimi bližnjimi 
zelo težko umirajo. Hudiču je v interesu samo eno; pogubiti človekovo 
dušo. Vsakdo izmed nas bi moral naročiti svojim domačim, naj v času  
poslabšanja zdravstvenega stanja pokličejo duhovnika. Seveda pa je 
najlepše, da v času, ko ne moremo več v  cerkev, povabimo duhovnika, 
da nas obišče za prvi petek. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
V tem zadnjem času so umrli: Stanislava Kreačič iz Vel. Malenc, 

stara 85 let. Zanjo je bilo darovanih 33 sv. maš. Boris Božičnik iz Zdol 
in pokopan na Čatežu star 48 let. Zanj je bilo darovanih 7 sv. maš. 
Janez Žan Kržan iz Dvorc, star 69 let. Zanj je bilo darovanih 16 sv. 
maš. Paušič Hedvika iz Vel. Malenc stara 88 let. Viktor Verdnik iz 
Mrzlave vasi, star 84 let. Zanj je bilo darovanih 7 sv. maš, Erika Pipič 
iz Brežic, stara 82 let. Jožefa Lorbar iz Mrzlave vasi, stara 92 let. 
Zanjo je bilo darovanih 9 sv. maš.  Ob njenem pogrebu je bilo namesto 
cvetja  darovano za cerkev v Mrzlavi vasi 280,00 evrov. Franc 
Martek, iz Čateža star 64 let. Zanj je bilo darovanih 11 sv. maš. Naj 
počivajo v miru! 

 
Zakrament sv. zakona sta sklenila Marko Skok iz Maribora in 

Anina Stopinšek iz Čateža. Čestitamo 
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MMAARRIIJJIINNOO  VVNNEEBBOOVVZZEETTJJEE  
15. avgusta obhajamo največji 

Marijin praznik Marijino Vnebovzetje. 
Marija je zaspala in je bila z dušo in 
telesom vzeta v nebesa. Spodobilo se je, 
da telo, ki  je pod svojem srcu nosilo 
Božjega odrešenika ni strohnelo v grobu. 
Marija je  prvi človeški otrok, ki je bila 
deležna popolnega odrešenja. To čaka 
tudi nas, če bomo živeli v božji milosti 

Pri Slovencih je praznik Marijinega 
vnebovzetja izredno priljubljen in ima 
različna imena. Največkrat mu pravimo 
veliki šmaren, pogosto velika maša, 
nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa 
ta in še druga imena hočejo poudariti, da 
je to eden največjih Marijinih praznikov. 
Zelo pomenljivo je, da so bile najstarejše 
cerkve v tistih krajih, kjer se je 
krščanstvo med Slovence širilo iz Ogleja, 
vse posvečene Mariji vnebovzeti. 

Svete maše na praznik Mari-
jinega vnebovzetja bodo v farni 
cerkvi ob 8,00 in 10,00, sv. maša bo 

tudi v Globočicah ob 17,00. Vsi ste lepo povabljeni, da na ta 
zapovedan praznik počastite Devico Marijo z obiskom sv. maše. 

************************************************************ 
Vsakoletno romanje na Svete gore bo v soboto, 20. avgusta. Lepo 

vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite tega romanja v svetišče, 
ki je bilo tako pri srcu našim prednikom. Prijavite se čim prej, kosilo 
bi imeli v gostilni Kocjan. Do cerkve bo preskrbljen tudi prevoz. 

******************************************************************* 
Sopotnik izdaja župnija Čatež ob Savi. Piše in zanj odgovarja Jože Pacek, župnik 
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SOPOTNIK
Glasilo župnije Čatež ob Savi

leto: 2022, mesec: AVGUST številka: 08

24 

Marijini otroci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Foto Ivanšek 
Dobri Jezus. Svojo mamo, ki si jo dal tudi vsem nam za mater, si 

vzel k sebi v nebesa. Tega se spominjamo na veliki šmaren oziroma na 
praznik Marijinega vnebovzetja. Verjamemo, da nas skupaj s tabo 
varuje in nas spremlja na naših poteh. Za vse to bi se radi še posebej 
zahvalili na praznični dan. S svojim blagoslovom naj bdi nad nami 
danes in sleherni dan. Amen.   


