
  

 

   

  

   

  

 

 

 

 

Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast 

nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v 

oktobru pa ji pletemo vence iz 'najlepših jesenskih rož' – častimo jo z molitvijo rožnega venca. 

Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere 

preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh 

slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. 

 

 

 

 

 

 

zato bolj človeški. Mogoče bo za koga izziv tudi Jezusova obljuba, ki jo je v osebnem 

prikazovanju rekel sv. Marjeti Mariji: »Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov 

prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji 

nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno 

pribežališče.« To pomeni, da če vernik devet zaporednih mesecev na prve petke 

iskreno prejema sveto obhajilo, mu bo Jezus zagotovil posebne milosti v uri njihove 

smrti in mu omogočil, da se bo pokesal svojih grehov ter prejel poslednje zakramente 

(če bo to potrebno). To se vedno znova potrjuje. In na koncu življenja ne štejejo ne 

bogastvo, ne častni naslovi… Od oktobra do junija. Dobrodošli. 
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V letošnjem pastoralnem letu na 

prve petke v mesecu spet vračamo 

dragocene trenutke ADORACIJE. 

Bivanje pred izpostavljenim Svetim 

Rešnjim Telesom je zmagovita 

izkušnja za slehernega, ki Bogu 

dovoli, da vodi njegovo življenje. 

Osebno in po različnih skupinah 

bomo lahko  postajali bolj božji    in 



Jože Kastelic, tako pogosto ime in priimek v teh krajih. A 

se župnika, monsinjorja s tem imenom ne more spregledati 
in ne kar tako pozabiti. Sploh pa ne njega,  ki je postal 
»oče« takšne skupnosti in takih projektov, ki so med nami 
sad njegovega darovanega življenja. Jožetovo molitev, 
oznanjevanje in delo, vrstni red je pomemben, sedaj živimo 
– ali pa ne. Gotovo je premalo le obujati spomine in ostajati 
nekje zadaj. Ob zlati maši in ob pogrebu smo večkrat slišali, 
kako se je z nami veselil vsega lepega, kar se dogaja v 
župniji, ki se je rodila po njem. Saj vendarle otroka rodiš 
zato, da bo živel in se razvijal. Tako bo dediščina pokojnega 
poseben izziv za danes in jutri, za nas in naše otroke. 
Veličastno slovo je zanj le prehod v tisto stvarnost, ki jo je 
vedno tako goreče oznanjal. Odšel je v novo življenje in bo 
v nebesih sedaj naš priprošnjik. Še vedno lahko darujete za 
sv. maše ali v dober namen za »duhovni šopek«, ki ne 
oveni in je izraz naše hvaležnosti za  dar njegovega življenja. 
 

Življenjska pot pokojnega župnika Jožeta je bilo v mnogih segmentih res posebna, kot je ob slovesu 

dejal nadškof Zore, a ga je prav to delalo tudi velikega. Bil pa je tudi skrivnosten in tako je bilo tudi 

njegovo slovo. Naj v nekaj besedah povzamem to, kar sem ob Jožetovem odhajanju sam doživljal, 

ker mnogi sprašujejo, kako da se je poslovil tako hitro. Naj takoj povem, da na to vprašanje tudi sam 

nimam jasnega odgovora.  

Po vse večjem pešanju moči, še zlasti po zlati maši, me je nekajkrat vprašal, če ga vzamemo k našim 

sestram na Čatež. Ko se je za to odločil in sam izbral tisti ponedeljek, smo ga z veseljem sprejeli v 

domu za duhovnike. Sam sem v njegovi kopalnici namestil še dodaten ročaj za varnejši oprijem, pa 

tudi sicer smo pripravili vse, kar smo mogli najboljše. S sabo je vzel le najnujnejše in oblačil ter perila 

za nekaj dni. Dva dni je bil zelo zadovoljen in je večkrat izrazil hvaležnost, da je lahko tam. V sredo pa 

se je začelo stanje slabšati. Čez dan je še zadnjič maševal v kapeli in bogoslužje komaj pripeljal do 

konca. Proti večeru pa se je stopnjeval nemir. Ker bi bilo neprimerno ga v poznem večeru peljati 

domov v prazno hišo, kar je želel, smo ga prosili naj počaka do jutra. A je nemir prešel v stanje 

dezorientacije (besede zdravnice), ko se ni več zavedal, kje je. Poklicali smo dežurno zdravnico. Ta se 

je po videnem in po posvetu s strokovnjaki iz psihiatrične stroke odločila, da je edina smiselna rešitev 

hospitalizacija. Takrat sem se sam kar zgrozil, saj sem pričakoval le kakšno pomirjevalo, ki bi Jožetu 

pomagalo za čez noč. Strokovna odločitev zdravnikov pa je bila očitno pravilna, saj je naš bolnik nato 

prebil cel mesec v bolnici. Tam je bil, po zagotovilu zdravnikov, ustrezno obravnavan tako zaradi zelo 

napredujoče parkinsonove bolezni, skorajšnji odpovedi ledvic in pešanju srca ter vse večji demenci. 

Ko so v bolnici presodili, da več kot toliko ne morejo pomagati, so sami poiskali prosto mesto med 

domovi za starejše in ga premestili v Ajdovščino. Sam sem za to izvedel na Dugem otoku, kakor 

nekaj dni kasneje tudi o Jožetovem odhodu v večnost. Osebno sem z njim nazadnje govoril na 

Čatežu, skrivnostnost zadnjega meseca  pa bo verjetno v veliki meri odšla z njim. Res pa je, kar sem 

lahko izvedel iz bolnice, da je bilo veliko raznih klicev in poskusov osebnega stika z Jožetom, a o tem 

ne vem nobenih podrobnosti. 

                                                                                                    Župnik Jurij 



SPOVEDOVANJE V NAŠI ŽUPNIJI: 
Naš najzvestejši in najbolj iskan spovednik se je preselil v objem usmiljenega Očeta. 
Zaradi pomankanja duhovnikov si težko privoščimo vsak mesec stalnega spovednika od 
drugod. Tudi za naprej ostajajo večji spovedni dnevi pred prazniki vseh svetih, božičem in 
veliko nočjo, ko bo na razpolago več spovednikov. Sam že tako spovedujem po dogovoru 
in vedno se najde čas. Še posebej pa bom skušal biti na razpolago ob sobotah pred 
večerno sv. mašo. Če me ni v kapeli, me pokličite v župnišče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 25. septembra 2022, ob 9. uri bo v pevski sobi, UVODNO SREČANJE za 

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE za otroke. 

Otrokom bomo predstavili knjige za posamezno triletje,  dobili pa bodo tudi nove 

zgibanke z vsemi informacijami. Knjige si bodo lahko tudi izposodili.  

PO 19. 9. Januarij /   

TO 20. 9. Andrej Kim 19.00 Slavka Strmole 17.00: Sožitje (skupina starejših) 

SR 21. 9. Matej 19.00 Nika Omahen Makić 16.00: starši prvoobhajancev 

ČE 22. 9. Mavricij 19.00 za blagoslov pri študiju Prva redna seja ŽPS 

PE 23. 9. Pij iz Pietrelcine 19.00 Ana Hribar in pokojni 
Hočevar in Sadar 

Programski vikend za naše mlade 
pri Sv. Križu, župnija Dolsko 

SO 24. 9. Anton Martin Slomšek 19.00 Milan in starši Štrubelj  
9.00: Slomškovo bralno priznanje 
 

NE 25. 9. 26. nedelja m. l. 

SLOMŠKOVA  

8.00 

10.00 
Milan Selan, ml., 30. dan 

• Ciril Maver (LC) 

• Luka Pavšek 

PO 26. 9. Kozma in Damjan / živi in pokojni farani  

TO 27. 9. Vincencij Pavelski 19.00 Rezka Dremelj 19.30: Biblična skupina 

SR 28. 9. Venčeslav 19.00 Marija in Todor  

ČE 29. 9. Mihael, Gabriel in 

Rafael, nadangeli 
19.00 Angela Černivec 19.30: kateheza za starejše 

(babice, dedki, tete in strici…) 

PE 30. 9. Hieronim 19.00 Ludvik Podržaj 20.00: priprava na krst 

SO 1. 10. Lenart 13.00 Škerjanec - Petković poročna maša 

NE 
 

2. 10. 27. nedelja m. l. 

ROŽNOVENSKA 

8.00 

10.00 
pok. Ilovar (Škrjanče) 
Rezka Dremelj 

 

PO 3. 10. Frančišek Borgia  živi in pokojni farani  

TO 4. 10. Frančišek Asiški 19.00 za zdravje  

SR 5. 10.  M. Favstina Kovalska 19.00 Marija in Todor  

ČE 6. 10. Bruno 19.00 Ivo Topalović in 
Fabijan Cvitanović 

 

PE 7. 10. Rožnovenska Mati B. 

prvi petek 
19.00 v zahvalo ADORACIJA (čaščenje SRT od 

19.30 do 22.00) 

SO 8. 10. Benedikta 19.00 Jožef Kastelic  

NE 
 

9. 10. 28. nedelja  

med letom 

8.00 

10.00 
msgr. Jože Kastelic, 30. dan 
Terezija Markovič 

10.00: KRSTNA NEDELJA 

Čiščenje in krašenje cerkve, čiščenje pastoralnih prostorov:  
1. in 8. 10.: Pot v Boršt;              15. in 22. 10.: Na Klancu 



Ob smrti sošolca Jožeta 

Tako radi imamo kakšen privilegij povsod v življenju. Zakaj si ga ne 

bi želeli ob smrti? Ko je  pred pol stoletja naš sošolec Jože pel novo 

mašo, nam je obljubil, da bo opravil pogrebe ob naši smrti.  Takrat 

v cvetu mladosti res nismo razmišljali  o tem, da bomo nekoč  

umrli, še manj kakšen bo naš pogreb. Tekom desetletij pa so se 

porajala tudi taka vprašanja in bilo nam je lepo ob misli, da bo 

nekdanji sošolec, torej prijatelj, poskrbel za naše srečanje z Bogom. 

Pa se je zgodilo, da je on odšel prej kot večina od nas. Vendar 

verjamemo, da nas čaka nekje v večnosti in prosi  za nas.        Valči 

 

Ko moliš, pred Boga ne prinašaj človeka, kakršen bi rad postal. Prinesi mu sebe, kakršen si 

postal, takšnega, kot si. Bodi odkrit in resnicoljuben. In potem ga prosi, naj ti pokaže tvojo 

resnično človečnost. Ta je še skrita v tebi: on jo vidi, jo pozna in jo ljubi. Po tebi hrepeni in 

je do tebe brezpogojno dober. 
 

Sicer pa, molitev bi naj bila začetek vsakega našega početja in naj bi obsegala pretežni del 

našega življenja. 
Charles de Foucauld 

 

Skavtsko leto se začne v začetku oktobra. Še je nakaj 
prostih mest za člane nove čete v Ivančni Gorici za 
otroke stare med 11. in 16 let. Skavtstvo že 
desetletja ponuja prostorje celostnega razvoja 
otrokom in mladim. Prijave in  informacije so na 
plakatu. 
 
 
 

 

Pohod za življenje 2022   

Enakopravnost  

se začne pred rojstvom! 
 

LJUBLJANA, PREŠERNOV TRG 

sobota, 1. 10 2022, ob 9.30 
Iz Trebnjega bo peljal poseben avtobus. Ob 9. uri 

bo v frančiškanski cerkvi sv. maša in nato 

udeležba na shodu. kontakt : Alenka Zakrajšek 

GSM. 040/261-408 

Brezplačna prijava za tiste, ki boste šli sami.  

Na povezavi:  

https://pohodzazivljenje.si/prijava/ 

 

 


