JAGODE
NAŠE PASTORALE
Glasilo Škofije Novo mesto JANUAR 2017, letnik XII, številka 1

1

Januar 2017

UVODNIK

ČRNO BELI SVET

»V prepričanju, da je vse belo ali črno,
včasih zagradimo pot milosti in rasti ter
vzamemo pogum in oviramo ljudi na poti k
posvečevanju, ki poveličuje Boga.« (Amoris

Laetitia 305)
Svet okoli sebe pogosto vidimo samo v
črno belih barvah. Večbarvnost pa prinaša
v naš vsakdanjik lepši, bolj optimističen
pogled na svet in s tem tudi več upanja. Ko
boste vzeli v roke novo številko Jagod naše
pastorale boste lahko ugotovili, da je v njej
več barvne raznolikosti. Po desetih letih izhajanja glasila je celotna številka v barvnem
formatu. Tako naj bi bila še bolj privlačna
za branje. Vsebinsko gledano pa sta za nami
dva velika dogodka preteklega leta.
Najprej praznovanje desete obletnice
ustanovitve škofije, ko smo se še enkrat skupaj sprehodili skozi minula leta in začutili
pestro ter živahno dogajanje na vseh ravneh
pastorale, ki je v novih okoliščinah prišlo še
bolj do izraza. Drugi veliki dogodek pa je
bilo sveto leto usmiljenja, ki se je vsakega
člana Cerkve dotaknilo na svojstven način.
Ko gre za osnovne kriterije za pravo
reformo Cerkve, o katerih pogosto govori papež Frančišek, bi sam še posebej
izpostavil: zmernost in postopnost. Naše

pastoralne pristope k ljudem naj preveva
duh usmiljenja. Kajti usmiljenje je »nosilni
steber, ki drži pokonci življenje Cerkve. Vse
njeno pastoralno delovanje bi moralo biti
ovito v nežnost, s katero naj se obrača na
vernike, nič od njenega oznanila in njenega
pričevanja svetu ne sme biti brez usmiljenja« (AL 310).
Usmiljenje bi moralo biti stalnica našega
pastoralnega delovanja. Da pa bi to lahko
začutili, je potrebna postopnost »vsak pač
po meri vere, ki mu jo je Bog dal« (Rim
12, 3). V ocenjevanju težkih življenjskih
situacij, v katerih se pogosto nahajajo bratje
in sestre v preizkušnjah, še posebej na področju neurejenih zakonskih razmerij, pa je
potrebna zmernost. »Usmiljenju postavljamo

toliko pogojev, da ga s tem izvotlimo in mu
odvzamemo njegov konkretni smisel […]

tako zvodenimo evangelij« (AL 311).
Leto usmiljenja je minilo, ni pa minila
Kristusova ljubezen, ki nas priganja, da bi
tudi mi izkazovali usmiljenje v okolju, v
katerem živimo.
Pred nami je tudi »Zaplaško leto« ki nas v
jubilejnem stotem letu še posebej vabi, da bi
pogosto romali k Materi na Zaplaz, da bi
si ob njenem materinskem Srcu spočili in
nabrali novih moči na naši poti k njenemu
Sinu. Naj »Zaplaško leto« obrodi obilne
duhovne sadove!
Igor Luzar, urednik
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POGOVOR Z REKTORJEM SVETIŠČA NA ZAPLAZU
g. MARKOM JAPLJEM
Škofijsko romarsko svetišče na Zaplazu letos praznuje stoto obletnico posvetitve cerkve. Začelo se
je tudi »zaplaško leto«, v katerem se bodo zvrstili različni dogodki. Vrhunec bo doseglo v mesecu
oktobru s slovesno sveto mašo ob obletnici posvetitve cerkve. V desetih letih škofije je Zaplaz
postal prepoznavno romarsko svetišče. O tem, kaj je pomenil nekdaj in kaj pomeni danes, o
celostni obnovi in o romarjih, ki radi poromajo na Zaplaz, smo se pogovarjali z rektorjem svetišča
in župnikom na Čatežu g. Markom Japljem. Ti dve službi opravlja že osmo leto, pred tem je bil
enajst let župnik v Tržišču.
Osrednje škofijsko marijansko svetišče
ima za življenje te krajevne Cerkve velik pomen. Zaplaz so radi poimenovali
tudi »dolenjske Brezje«. Od kdaj ljudje
romajo v to svetišče?
Kdaj se je na Zaplazu začelo romarsko dogajanje, je nam, žal, neznano. Povsem gotovo
je, da je v začetku 19. stoletja na vrhu zaplaškega griča stala zidana kapelica. Pred tem je bila
kapelica zgolj iz lesa oz. iz vej - nekakšen bivak
za milostni Marijin kip.

Vse do d r u ge
svetovne vojne je bil
Zaplaz zelo obiskan,
zlasti ob določenih
prazničnih dnevih:
binkošti, Jernejev
petek, velika maša ...
Čeprav v cerkvenem
smislu morda ni bil
tako pomembna božja pot, kot so druge večje
romarske poti, pa je v očeh in srcih ljudi užival
in še vedno uživa velik ugled.
Od leta 2006 je osrednje novomeško
škofijsko romarsko središče. Kakšen
dodaten pomen je s tem pridobil?
Prav z razglasitvijo za osrednjo božjo pot
novomeške škofije je Zaplaz dobil močno
spodbudo in tudi med mlajšimi generacijami
postal bolj prepoznaven. Ureditev samega
svetišča in okolice je zelo odmevala, tako
da ljudje od blizu in daleč radi prihajajo na
romanja in pogledat dogajanje na Zaplazu.
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Razveseljivo pa je, da se potem pogosto vračajo in so nekateri postali že kar »naši farani«.
Župnija Čatež in cerkev na Zaplazu sta
med seboj tesno povezani. Kako?
Božja pot seveda ni zgolj lepo in urejeno
svetišče, ampak je veliko odvisno od ljudi.
Domačini so Zaplaz vedno spremljali s
posebno naklonjenostjo. Koliko žrtev, dela
in skrbi jim je to povzročalo zlasti v vojnih
in povojnih časih! Skoraj bi rekel, da imajo
Zaplaz bolj za svojega kot pa župnijsko cerkev.
Glede na to, da tu ni stalnega duhovnika, je
zelo dragocena pomoč domačinov, ki živijo
v neposredni bližini, saj skrbijo za čiščenje,
krašenje, mežnarska in tudi vzdrževalna dela.
Res je pa tudi, da zaradi tega nekoliko trpi
župnijsko življenje. Ko se začne romarska
sezona (na belo nedeljo) in se nedeljska deseta
maša ne obhaja več na Čatežu, temveč na
Zaplazu, se tudi župnija nekako razdeli.
Romarske maše so seveda lepe, vendar zaradi
večjega števila vernikov od drugod ni tistega
domačega vzdušja, kot je tedaj, ko so pri maši
le domači farani.
Niste samo župnik na Čatežu, ampak
ste tudi rektor cerkve na Zaplazu. Kaj
konkretno pomeni biti rektor osrednje
božje poti v škofiji?
Tako kot se župnija nekoliko »deli«, mora
tudi župnik svoje moči razdeliti med obe dolžnosti, pri tem pa zelo paziti, da ne bi domači
verniki dobili občutka, da so samo »za poleg«.
Je pa to včasih zahtevno. V romarski sezoni je
na Zaplazu veliko dogajanj in obveznosti in
morajo biti farani včasih potrpežljivi s svojim
župnikom, ker jim ni ves čas na voljo. Hvala
Bogu, tudi so.

V desetih letih škofije so bila opravljena
številna dela in posodobitve, po katerih
je Zaplaz še bolj prepoznaven in privlačnejši za romarje. Sedaj postavljajo nove
orgle. Ali se s tem prenova Zaplaza na
neki način končuje?
Spomladi bo prenovljen Marijin stranski
oltar, dobili naj bi tudi barvno okno na koru
in seveda orgle. Sam vidim še veliko stvari, ki
bi jih morali postoriti: preureditev prezbiterija,
ogrevanje cerkve, prenova klopi … a to je še
stvar dogovora s predstojniki.
Bl. Alojzij Grozde Vas spremlja še iz
njegove krstne župnije Tržišče, kjer ste
bili župnik. V zaplaški cerkvi so relikvije
blaženega mučenca. Kaj je k prepoznavnosti Zaplaza prineslo to dejstvo?
Blaženi Grozde je Zaplazu prav gotovo dal
poseben pečat. Veliko romarjev prihaja namreč prav zaradi njega. Večkrat srečam koga v
spovednici, ki mi pove, da se je prišel zahvalit
bl. Alojziju Grozdetu za kakšno uslišanje in
se mu zdi naravno, da ob tem stopi tudi v
spovednico. Taki pogovori so zelo bogati.
Romarji, ki pogosto pridejo na Zaplaz,
niso samo iz novomeške škofije. Mnogi
prihajajo od drugod. Od kod vse jih
zasledite?
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Ravno zaradi našega prvega mučenca
prihajajo romarji od vsepovsod. Seveda tudi
izseljenci iz Argentine, Kanade, Avstralije ter
zdomci iz vse Evrope. Pohvalil bi tudi večje
romarske skupine iz Štajerske, Prekmurja ter
s Primorskega.
Oktobra bomo praznovali stoto obletnico posvetitve cerkve na Zaplazu.
Kaj vse bo zaznamovalo »zaplaško
leto«? So predvideni posebni dogodki in
slovesnosti?
V nedeljo, 30. oktobra 2016, je g. škof msgr.
Andrej Glavan blagoslovil prenovljeni glavni
oltar. Ob tem je napovedal »zaplaško leto« ob
stoletnici posvetitve svetišča. Ob redni romarski dejavnosti in omenjenih obnovah sem to
napoved razumel kot nekakšno rdečo nit, ki

bo v ozadju vsega dogajanja med romarsko
sezono.
Kako vidite prihodnost Zaplaza v
prihodnje?
Zavedati bi se morali, da generacije, ki so
bile tesno povezane z vero in Cerkvijo, odhajajo v Očetovo hišo. Mlajši rod ima drugačne
poglede, drugačne želje, drugačne potrebe.
Posledica tega je, da se cerkve počasi, a vztrajno praznijo. Če bo Zaplaz znal odgovoriti
tudi na drugačne duhovne potrebe, ob tem
pa ne bo zanemarjal najbolj zvestih klasičnih
vernikov, se nimamo česa bati.
Hvala za pogovor.

Pogovarjal se je: Igor Luzar

NOVE ORGLE NA ZAPLAZU
V nedeljo, 30. oktobra, smo na Zaplazu sklenili sveto leto usmiljenja s simboličnim zapiranjem
svetih vrat. Obenem pa se je na obzorju že pokazalo novo praznovanje: zaplaško svetišče bo 14.
oktobra 2017 obhajala 100. obletnico posvetitve, o čemer smo že pisali v prejšnji številki Jagod.
Da bi bila cerkev za to svojo okroglo
obletnico še lepše urejena, je škof Glavan že
na omenjeno nedeljo blagoslovil popolnoma
obnovljen glavni oltar. Trenutno pa se postavljajo nove orgle, da bo tako še primerneje
poskrbljeno za glasbeno spremljavo, predvsem
v podporo ljudskega petja. Tudi po zaslugi
donacije darovalke bodo na Zaplazu aprila
zaigrale nove orgle. Njihovo glasbeno zasnovo
pa bo predstavil prof. Aleš Makovac.

Jeseni 2016 me je doletela naloga načrtovanja novih orgel za romarsko svetišče na
Zaplazu. Naletel sem na dokaj zahtevno
nalogo. Zdelo se mi je izjemno pomembno,
da bi bile orgle v romarskem svetišču dovolj
močne, da bi lahko podprle množično ljudsko
petje, zagotavljati pa bi morale tudi možnost
spremljanja zbora in umetniško koncertiranje.
Prostor je bil zadovoljiv: dovolj velik kor,
razmeroma velika prostornina cerkve, rahlo
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obokan strop in cerkvena
oprema, ki ne povzroča neželene zvočne absorpcije. Edino
večjo omejitev je pomenil
dokaj nizek strop, ki je omejeval dolžino prospektnih
piščali in postavitev sapnic na
razumno višino. Zato se bogata orgelska omara na vrhu
skoraj dotakne stropa, kar je
za opazovalca, ki je bil doslej Projekcija novih orgel
vajen gledati prazen kor, lahko moteče, v orglarski praksi
pa to ni nič nenavadnega.
Ob upoštevanju vseh teh
izhodišč sem pripravil dispozicijo novih orgel. Ker so te
že v zadnji fazi postavljanja,
jo bom opisal v sedanjiku.
Orgle se postavljajo v dveh
ločenih omarah, na vsaki
strani sredinskega okna,
ki bo kmalu dobilo nov
umetniški videz. V sredini je Piščali pripravljene za vgradnjo
razkošen samostoječ igralnik;
organist gleda proti oltarju
izjemno topel, bogat, v marsikaterih odtenkih
in proti morebitnim pevcem na koru pred nežen in nekako romarsko romantičen. Na
orglami. Orgle imajo 29 pojočih registrov, Zaplazu torej ne bo mogoče slišati kričečih
kar je zelo veliko (v novomeški stolnici jih je mixtur in divjih principalov, česar smo vajeni
26) in le dva manuala. To je kompromisna pri orglah baročne zasnove. S to lastnostjo
odločitev, ker si lahko organist pri igranju naj bi nove orgle na Zaplazu mehčale srca
pomaga z elektronskim spominom registracij. romarjev, da bodo radostno zapeli kakšno
Zvočna podoba novih orgel se naslanja na ljudsko pesem Mariji ali blaženemu Alojziju
francosko romantično orgelsko tradicijo, za Grozdetu na čast. Obenem si želim, da bi se
katero je značilno, da orgle v marsičem posne- okoli njih oblikovala množica organistov, ki
majo simfoničen inštrumentalni zvok. Tudi bi se z veseljem odločali za glasbeno bogatenje
izbira registrov sledi tej usmeritvi. Ta odloči- zaplaških bogoslužij.
tev zagotavlja, da bo zvok tega inštrumenta
prof. Aleš Makovac
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SKRB ZA NENEHNO OBLIKOVANJE
DUHOVNIKOV V NAŠI ŠKOFIJI

Morda se najprej ustavimo ob izrazu »oblikovanje«. V javnosti zadnja desetletja slišimo
izraz »vseživljenjsko učenje« ali »permanentno
izobraževanje«. Gre za prepoznano potrebo, da
se zaposleni v vseh poklicih stalno izobražujejo,
seznanjajo z novostmi v svoji stroki, vse večkrat
pa je naglašena tudi potreba po nenehni osebnostni rasti in tkanju pristnejših odnosov med
zaposlenimi. Zato podjetja in druge ustanove
pripravljajo letna izobraževanja, seminarje, simpozije, strokovne ekskurzije, tematska srečanja
itd. Ko dokumenti Cerkve govorijo o duhovnikih, uporabljajo izraz »oblikovanje«, ki mora
biti, kot to navaja Direktorij za službo in življenje
duhovnikov (CD 56): humano (rast v srčni
dobroti, potrpežljivosti, ljubeznivosti, zvestobi),
duhovno (poglobitev glavnih vidikov duhovnega življenja z bibličnim, patrističnim in hagiografskim proučevanjem, študijem duhovnosti
in zakramentalne teologije), umsko (spoznavanje tokov filozofije in drugih humanističnih
znanosti, spoznavanje dokumentov cerkvenega
učiteljstva itd.), pastoralno (razmišljanje ob škofijskem pastoralnem načrtu, študij Katekizma s
pastoralnega vidika), sistematično (vzgoja za
načrtno delo, ovrednotenje dela - pastoralna
refleksija) in osebno (duhovnik mora začutiti,
da je najprej sam svoj lastni oblikovalec, najprej
sam odgovoren za vsestransko oblikovanje).

Zakonik cerkvenega prava v kanonu 279
določa: »Kleriki naj tudi po prejemu duhovniškega posvečenja nadaljujejo sveti študij in
se držijo tistega trdnega nauka, ki temelji na
svetem pismu in so ga predniki izročili ter ga je
Cerkev splošno sprejela, kakor je določen predvsem s koncilskimi in papeškimi dokumenti
… Duhovniki naj se po predpisih območnega
prava udeležujejo pastoralnih predavanj, ki jih
je treba prirejati po duhovniškem posvečenju in
v obdobjih, ki jih določa isto pravo, tudi drugih
predavanj, teoloških zborovanj ali konferenc, s
katerimi se jim daje priložnost, da si pridobijo
popolnejše znanje v svetih vedah in spoznavanju
pastoralnih metod. Spoznavajo naj tudi druge
znanosti, zlasti tiste, ki so povezane s svetimi,
kolikor je to predvsem v pomoč pri spolnjevanju
pastoralne službe.« V kanonu 521, paragrafu
3 pa je določeno: »Da se komu podeli služba
župnika, je potrebno, da je njegova sposobnost
zanesljivo ugotovljena na način, ki ga določi
krajevni škof, tudi z izpitom.«
Kot zanimivost navedimo določila iz
Zakonika ljubljanske nadškofije, izdanega leta
1940, kakor so zapisana v členih 15-35. Zakonik
je uvedel triletne izpite, in sicer prvo leto iz biblične skupine, drugo leto iz dogmatične in tretje
leto iz moralne, pravne in pastoralne skupine.
Izpite so opravljali pred komisijo. Kandidatu, ki
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se iz neupravičenega razloga izpita
ni udeležil, je bila odvzeta spovedna
jurisdikcija, dvakratni neupravičeni
izostanek se je kaznoval s suspenzom. Kdor je opravil triletne izpite,
se je lahko prijavil h generalnemu
župniškemu konkurznemu izpitu,
ki se je delil v spomladanski (apologetika, ekleziologija, sistematična
dogmatika in cerkveno pravo) in
jesenski del (moralna teologija,
pastoralno bogoslovje, katehetika,
eksegeza NZ). Ta izpit so opravljali
pred komisijo, ki ji je predsedoval
generalni vikar. Kdor je opravil oba
dela izpita, se je lahko v šestih letih Kaplanski in župniški izpiti 2017
potegoval za razpisano župnijo.
Poleg navedenega Zakonika cerkvenega prava
3. Duhovnikom zelo priporočam tudi udeležbo
ter Direktorija za službo in življenje duhovnikov na škofijskih duhovniških dnevih, tečajih in
(CD 56) moramo med viri navodil za nenehno simpozijih, ki so organizirani na škofijski ali
oblikovanje navesti še dokument Dal vam bom medškofijski ravni (teološki, liturgični, katehetski
pastirjev (CD 48), Duhovnik, pastir in voditelj simpozij oziroma tečaj npr.) in drugih izobražežupnijskega občestva (CD 99), Sklepni dokument valnih srečanjih, ki bodo organizirana.
plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem ter
4. Prvih deset let po posvečenju so se duhovniki
Slovenski pastoralni načrt (PIP).
dolžni udeležiti škofijskih duhovniških dni, pastoZa našo škofijo je škof msgr. Glavan dne 25. ralnega tečaja in škofijske duhovne obnove; v času
julija 2007 podpisal Odlok o permanentnem petih let pa vsako leto po lastni izbiri sodelujejo še
oblikovanju duhovnikov novomeške škofije, ki pri vsaj eni od naštetih dejavnosti, vsako leto drugi:
med drugim določa:
teološkem simpoziju, katehetskem simpoziju, litur1. Vsi duhovniki so, kot to naročajo dokumenti gičnem tečaju, pri programu za duhovnike in druge
Cerkve, dolžni skrbeti za individualno duhovno nosilce mladinske pastorale, pri izbirnem predavanju ali seminarju na TEOF ali drugi organizirani
in strokovno oblikovanje.
2. Pod področje obveznega permanentnega obliki izobraževanja v Cerkvi. Potrdilo predložijo
oblikovanja spada: sodelovanje na mesečnih de- Pastoralni službi. Sodelovanje po navedenem prokanijskih rekolekcijah, na pastoralnem tečaju ter gramu je pogoj za imenovanje službe za župnika.
Prav v prvih dneh meseca januarja so bili
vsakoletna udeležba na škofijski duhovni obnovi
oziroma drugih duhovnih vajah.
na ordinariatu župniški in kaplanski izpiti.
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Župniški izpit sta opravljala kaplana Pavlin in
Bulič, prvi kaplanski izpit pa novomašniki
Gnidovec, Hosta, Gorišek in Ivanetič. Pred
komisijo, ki ji je predsedoval gospod škof, so
predstavili vsak svojo seminarsko nalogo, ki je
letos vsebinsko obsegala dva dela: v prvem delu
so predstavili potek priprave na novembrske
duhovniške dneve (13. do 16. 11. 2016), sodelovanje v okviru posameznih sklopov predavanj
(vprašanja in/ali mnenja, ki so jih pripravili za
posamezne predavatelje) ter refleksijo celotnega
srečanja (kaj se jih je najbolj dotaknilo, kje so
se čutili pastoralno izzvane in kaj to pomeni za
njihovo duhovniško delo ter življenje). V drugem delu pa je vsak za svoje področje posebne
odgovornosti v škofiji (vsak od njih je odgovoren
za eno pastoralno področje, npr. ministranti,

izredni delivci obhajila, mladi, misijoni, bogoslužni sodelavci) predstavil sledeče: kaj je na
posameznem področju v škofiji (ali slovenskem
področju) bilo doslej narejeno (prikaz stanja),
kako je določeno področje urejeno v sosednjih
škofijah v Sloveniji in zunaj nje (Hrvaška,
Avstrija, Italija npr.). Na podlagi ugotovljenega
pa je vsak pripravil tudi načrt dela za naslednji
dve leti. Po predstavitvi so kaplani odgovarjali
na vprašanja članov komisije oziroma podali
dodatna pojasnila za predlagano oziroma predstavljeno. Ugotovitev članov komisije je bila, da
so se vsi lotili dela z veliko mero resnosti, naloge
so bile skrbno pripravljene, predstavljena vizija
pastoralnega dela za posamezna področja pa se
mora le še preliti v prakso.
Silvester Fabijan

OB STOLETNICI FATIMSKIH DOGODKOV

V letu 1917 se je Mati Marija v Fatimi
na Portugalskem šestkrat prikazala trem
pastirčkom na paši, desetletni Luciji, devetletnemu bratrancu Frančišku in njegovi
sedemletni sestrici Jacinti. Eno leto prej jih
je trikrat nagovoril angel miru. Krajevni škof
José Correia da Silva je 13. oktobra 1930 pred
stotisočglavo množico objavil, da so prikazovanja trem pastirčkom verodostojna, in je
dovolil javno češčenje fatimske Gospe.

Fatimski dogodki so zelo povezani z zgodovino Cerkve in sveta. Fatimo so obiskali
papeži: bl. Pavel VI., sv. Janez Pavel II. (celo
trikrat) in Benedikt XVI. Letos, 12. in 13.
maja, jo bo za praznovanje stoletnice s svojim
obiskom počastil papež Frančišek.
Nedvomno je Fatima najbolj posegla v
življenje sv. Janeza Pavla II., saj je doživel atentat na Trgu sv. Petra ravno na fatimski dan,
13. maja 1981, in je svojo rešitev pripisoval
Marijini materinski roki, ki je tako vodila
smrtonosno kroglo turškega terorista Ali
Agca, da je ostal pri življenju. Zato je lahko
25. marca 1984 na Trgu sv. Petra, pred izvirnim fatimskim milostnim Marijinim kipom,
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posvetil svet in Rusijo brezmadežnemu
Marijinemu Srcu. Od tedaj naprej se je začela
svetovna »odjuga«, da ni prišlo do 3. svetovne
vojne, ki je bila tik pred izbruhom, komunistični režim pa je začel propadati in je leta
1989 padel berlinski zid, leta 1991 pa je razpadla Sovjetska zveza in komunistični režim v
njej in v satelitskih državah. Že papež Pij XII.,
ki je leta 1942 posvetil Cerkev in človeštvo
Marijinemu Srcu, je imel fatimska sporočila
za največji Božji poseg po Mariji v zgodovini
Cerkve in človeštva po smrti apostolov. Če
bi se Cerkev in svet pravočasno ravnala po
fatimskih naročilih (spreobrnjenje, obhajanje

prvih sobot, posvetitev Rusije Marijinemu
Srcu), ne bi bilo 2. svetovne vojne.
Fatimska sporočila so klic k izpolnjevanju
evangeljskih naročil. Papež Benedikt XVI.
je 13. maja 2010 v Fatimi to takole izrazil:
»Devica Marija je prišla iz nebes, da bi spomnila na evangeljske resnice, ki so za človeštvo,
ki je pozabilo na ljubezen in odrešenje,
edini vir upanja.« Posebna razodetja pogosto
naročajo uvedbo kakšne nove pobožnosti
v Cerkvi. Da gre v Fatimi za mnogo več, je
11. maja 2010 na Portugalskem poudaril isti
papež: »Odgovor Fatime v bistvu ne meri na
različne pobožne vaje, ampak na temeljni

odgovor, to je stalno spreobračanje, pokora,
molitev in tri božje kreposti: vera, upanje in
ljubezen.« Vse to je v posebno molitev vključil
že angel miru pri prvem prikazanju spomladi
1916. Poznejša prikazanja angela in Device
Marije sta vse to poglobila in razširila.
Ljubljanski škof Gregorij Rožman je po
zgledu papeža Pija XII. vzel fatimska naročila zelo resno. Za svojo škofijo je določil
obhajanje petih prvih sobot, od januarja
do maja 1943, kot pripravo na posvetitev
brezmadežnemu Marijinemu Srcu 30. maja v
ljubljanski stolnici in po posameznih cerkvah
v škofiji. Češčenje Marijinega Srca in posvetitev Marijinemu materinskemu Srcu spadata,
poleg že naštetega, k osrednjim fatimskim
sporočilom.
Bl. Alojzija Grozdeta, ki je zelo cenil in
prakticiral češčenje Jezusovega in Marijinega
Srca, je fatimsko sporočilo navdušilo. Ko se je
na prvi petek, 1. januarja 1943, po prejemu
sv. obhajila v Stični, vračal domov, je imel pri
sebi tudi nekaj literature o Fatimi. V domači
fari je hotel širiti pobožnost prvih sobot kot
pripravo na posvetitev Marijinemu Srcu ter
sploh seznanjati ljudi s fatimskimi dogodki.
Njegovim mučiteljem se je morala zdeti literatura o Fatimi sumljiva, zlasti ker je uvod v
eno od knjižic napisal škof Rožman in je tam
omenil, da je Marija napovedala propad ruskega komunizma. Grozdetovo mučeništvo
je torej povezano s Fatimo, in sicer tudi zato,
ker je bil mučen in umorjen v noči od prvega
petka na prvo soboto, ki je bila prva med petimi fatimskimi sobotami. Lahko bi rekli, da je
mučenec za Fatimo, prve sobote in posvetitev
brezmadežnemu Marijinemu Srcu.
p. Anton Nadrah
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SLOVENSKO ROMANJE V
FATIMO
Ob letošnji 100. obletnici
Marijinih prikazovanj trem pastirčkom v Fatimi na Portugalskem
se bomo romarjem z vsega sveta
pridružili tudi Slovenci. Vseslovensko
romanje v Fatimo bo od srede, 14.,
do sobote, 17. junija 2017. Duhovno
vodstvo bo prevzel škof msgr. Anton
Jamnik. Poleg duhovnega programa
v Fatimi bomo obiskali tudi nekaj
drugih velikih portugalskih cerkvenih in duhovnih središč.

Organizacijo romanja je prevzela agencija TRUD, ki tudi zbira
prijave. Cena romanja z letalom
je 680 € in poleg prevozov ter
pristojbin zajema tudi prenočevanje v dobrih hotelih (3***), tri
polpenzione, slovenskega vodnika,
duhovno vodstvo in zdravstveno
zavarovanje.
Več podrobnosti dobite pri
TRUD-u, tel. 01/360 28 29 ali
trud@druzina.si.

SLOVENSKO-HRVAŠKO
SREČANJE V STIČNI OB
100. OBLETNICI FATIMSKIH
PRIKAZOVANJ
Slovensko praznovanje 100. obletnice
Marijinih prikazovanj v Fatimi bo v soboto,
14. oktobra, v Stični. Na naše praznovanje
smo povabili tudi vernike iz sosednje Hrvaške.
Skupaj se bomo Bogu zahvalili za vse milosti,
ki jih po Marijinih rokah in priprošnjah tudi
danes prejemamo Slovenci in Hrvati.
V septembru 2014 smo se Slovenci pridružili
Hrvatom pri njihovem češčenju Predragocene
Kristusove krvi v Ludbregu pri Varaždinu,
letos se nam bodo oni pridružili pri češčenju
Fatimske Marije v Stični.
To bo že 6. slovensko-hrvaško srečanje.
Slovenski odbor za pripravo srečanja vodi
celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek, hrvaški
odbor pa varaždinski škof msgr. Josip Mrzljak.
Župnike v imenu škofa Stanka Lipovška
prosim, da si rezervirate ta termin in se skupaj
z verniki udeležite slovesnosti v Stični.

Janez Gril

“Cilj vseh dogajanj v Fatimi je svetost, ki je odsev Božje in Marijine svetosti. Če
so zmogli na pot svetosti stopiti preprosti fatimski pastirčki, je ta sicer tesna pot
tudi nam vedno odprta.”
p. Anton Nadrah O Cist. v knjigi FATIMA OKNO UPANJA
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PRIPRAVITI SE NA RADOST LJUBEZNI

Priprava na zakon v dekaniji Novo mesto
Priprava na zakon v dekaniji Novo mesto
je bila zasnovana po načelu, ki ga je pred leti
predstavil p. Beno Lavrih. Iz materiala, ki
nam je bil dan, smo temelje za pripravo postavili na nekaterih temah, ki smo jih ohranili
do danes. To so: komunikacija, odgovorno
starševstvo, razlike med nama in najina preteklost. Običajno so te teme posredovali
zakonski pari. Teme o spolnosti, psihologiji
in o pravno-formalni sklenitvi zakona pa
so bile prepuščene zdravniku, psihologu ter
duhovniku. Sodeč po anketah, ki smo jih ob
koncu razdelili med slušatelje, so bili ti najbolj
navdušeni nad pričevanji zakoncev ter nad
načinom dela. Delovni listi, ki pomagajo pri
pogovoru med zaročencema, vedno naletijo
na dober odziv. Prepričan sem, da so prav
pričevalski pari in ankete naredili največ ali pa
se najbolj »primejo« med mladimi. Pa vendar
je nekaj manjkalo.
Pri odzivu me je najbolj prizadelo to, da
nekatere teme že od samega začetka niso bile
sprejete. Gre za zelo občutljivo področje, ki se
dotika spolnosti. Nekako razumljivo je, da
ko Cerkev govori o čistosti pred sklenitvijo
zakona in o metodi NND, pride do »kratkega stika«. Statistika s terena namreč govori o
naslednjih dejstvih:
• ¾ parov že več let živi skupaj,
• ½ parov že ima otroke,
• NND je popolna neznanka ali »misija nemogoče« ob poplavi kontracepcijskih pripomočkov.

Potrebno se je vprašati: kako naj Cerkev v
prihodnje nagovarja slušatelje? Kakšne metode naj uporabi, da se le-ti ob tej občutljivi temi
ne bodo počutili odrinjene ali celo zavržene?
Ob tem se poraja pomembno vprašanje, na
katerega Cerkev po mojem mnenju do danes
še ni našla pravega odgovora. Morda se o tem
niti ni spraševala, mislim pa, da je skrajni čas,
da si zastavi naslednje vprašanje:
Zakaj se mladi, kljub temu da že živijo
skupaj, imajo otroke in jim država kot neporočenim z vsemi možnostmi ponuja zelo
ugodne (ali celo bolj ugodne) rešitve kot poročenim parom, še vedno odločajo za cerkveno
poroko?
Zadnje ankete kažejo, da v teh mladih še
vedno tli ogenj vere, ki so ga prejeli v družini.
Zdi pa se, da Cerkev premalo pozornosti namenja tem, ki se želijo vrniti v okrilje Cerkve
preko priprave na zakon.
Gre za klic izgubljenega sina po Očetu.
V našem primeru gre za zaročni par, ki pa
namesto Očetovega objema večkrat doživi
očitke in zavrnitev.
V letu usmiljenja je papež Frančišek
pokazal držo, za katero menim, da bi jo morali sprejeti tudi pri pripravi, in sicer: sprejeti
druge v njihovi biti, za zgled pa nam ponuja
Kristusovo ljubezen, ki sprejema vsakega
grešnika, pocestnico, cestninarja in farizeja,
ki se je v srcu pripravljen spremeniti.
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Leto usmiljenja nam je dalo novih moči in
zagona, da smo prevetrili našo pripravo in v
tej smeri spremenili nekaj stvari. V posebnem
predavanju smo začeli s posredovanjem
oznanila evangelija. Ljudje morajo ponovno
slišati veselo oznanilo. Ponovno morajo k
verouku. Odzivi so nad pričakovanji. Mnogo
parov je izjavilo, da česa takega še nikoli niso
slišali. Lahko bi rekli, da so vsa ta leta živeli v
nevednosti, kaj pomeni krščanstvo in oseben
odnos do Boga …
Najbolj občutljivo predavanje o spolnosti
pa je bilo potrebno spremeniti v pričevanje
zakonskega para o teologiji telesa.
Po teh spremembah so bili vidni tudi odzivi
slušateljev.
Zadali smo si cilj, da moramo v teh parih
vzbuditi potrebo po Kristusu ter jih privesti
nazaj k njemu in k Cerkvi. To lahko storimo
samo tako, da jih čimbolj vključimo v njeno
delovanje. Zelo smiselno je, da jim Cerkev
priskoči na pomoč tam, kjer so najbolj ranljivi.
Ponovno krščansko uvajanje je najlažje s pomočjo vključevanja v zakonske skupine. Ob
koncu priprav je kar 1/4 parov izrazilo željo
in potrebo po vključitvi v zakonske skupine.
Za nameček pa smo vsakič poskrbeli za
presenečenje. Na vsaki pripravi smo naključno izžrebali par, ki se je (ali pa se še bo) udeležil
Temeljnega seminarja za zakonske pare na
otoku Krku, ki ga organizira društvo Družina
in Življenje. Stroške je v celoti prevzela Škofija
Novo mesto. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil dr. Janezu Grilu, ki je v letu usmiljenja
imel posluh za takšen »eksperiment«.
Če naredimo projekcijo za naprej, bodo
iz tega »eksperimenta« v letu 2017 nastale
štiri nove zakonske skupine. Štirim parom

»Pomembno je, da si z zakoncem želiva iti naproti
s pogovorom, da poskušava drug drugega razumeti
in se spoštujeva.« Zakonca Irena in Martin Erlah,
udeleženca temeljnega seminarja.
bo omogočeno, da bodo lahko obiskali duhovne vaje, ki jih sicer najbrž nikoli ne bi. Ob
tem lahko pričakujemo, da bo v njih zopet
vzklila potreba po osebnem odnosu do Boga.
Priprava na zakon je v prvi vrsti ponovna
evangelizacija, ki bo s takšnim ali podobnim
načinom privedla do ponovnega življenja v
Cerkvi.
Gregor Lotrič, koordinator priprave
na zakon v Novem mestu
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DOBRE PRAKSE V KATEHEZI
Kateheza otrok in odraslih je v Cerkvi
pomembno področje oznanjevanja evangelija. Vsi, ki delamo na tem področju,
se zavedamo, kako zelo je dragocena
izmenjava preizkušenih idej. Tako se je
Odbor za katehezo odločil, da bo v vsaki
številki Jagod izpostavil nekaj primerov
dobre prakse iz pastorale posameznih
župnij naše škofije kot navdih za druge in
pomoč pri iskanju načinov, kako v svoji
župniji poizkusiti kaj novega. Verjamemo,
da imate tudi v vaši župniji polno raznovrstnih rešitev dobrih pastoralnih praks in
VAS vabimo, da nam jih posredujete na
naslov alenka.zabkar@gmail.com
Tokrat vam predstavljamo primera dobre
prakse iz župnij Leskovec pri Krškem in
Šentjernej.
V župniji Leskovec pri Krškem enkrat
mesečno pri nedeljski maši sodeluje določen
razred veroučencev. Tako pride v šolskem letu
vsak razred enkrat na vrsto, da pripravi uvod

v mašo, prošnje za vse potrebe, uvod v očenaš
in pozdrav miru ter zahvalo po obhajilu.
Včasih sodelujejo tudi s prinašanjem darov
ali kakšnih drugih predmetov, ki so povezani
s tematiko cerkvenega leta ali določenega
praznika (misijonska, katehetska ali zahvalna
nedelja). Skupaj se tudi odločijo, kateri veroučenci bodo brali. Pri tej maši vedno poje
otroško-mladinski zbor.
V župniji Šentjernej se po nedeljski maši
duhovnik vrne pred ambon z liturgičnim
zvezkom. Najprej skupaj zmolijo kratko
molitev po namenu, nato pa duhovnik prebere vprašanja in naloge za tisto nedeljo ter
spodbudi otroke skupaj s starši k razmišljanju
doma. Tako obnovi nedeljsko Božjo besedo,
seznani starše in otroke z domačo nalogo ter
jih povabi k razmišljanju in prenosu Božje
besede v življenje.
Škofijski katehetski odbor

“Nujno je potrebno razvijati dobre navade. Kajti tudi navade, ki smo jih
osvojili v otroštvu, imajo pozitivno vlogo, ker pripomorejo k temu, da se
pomembne notranje vrednote prenesejo v zunanje zdravo in stabilno vedenje”.
(Amoris Laetitia, 266).
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ZAOBLJUBE PRI SESTRAH CORPUS CHRISTI
8. decembra 2016 smo imeli na Čatežu ob
Savi slovesnost prvih zaobljub, ki je bila glede
praznovanja že skoraj »mali božič«. Naši sestri
M. Bakhiti (Jožici) Škulj čestitamo ob prvih
zaobljubah in si želimo, da bi jih, kakor je
omenil na ta dan gospod škof, velikodušno
uresničevala in tako darovala samo sebe po
evangeljskih svetih. Bog ima rad veselega
darovalca, zato ji sestri želiva veliko ljubezni
in veselja, da bo njeno življenje resnično rodovitno in Bogu v čast, v sreči in nesreči, v
dobrem in slabem.
Ob tej priložnosti se z veseljem zahvaljujemo
g. škofu Andreju Glavanu, da nas je obiskal,
daroval sveto mašo in vodil obred prvih zaobljub. Gospod škof nas je spodbudno nagovoril
v pridigi, ko nas je spomnil na svetla zgleda

Brezmadežne in svete Bakhite. Spregovoril
nam je tudi o teži in lepoti redovnih zaobljub
čistosti, uboštva in pokorščine. Po nagovoru
je sprejel zaobljube naše »bele« sestre Bakhite.
Hvala sorodnikom, duhovnikom in
prijateljem, ki ste bili navzoči pri sveti maši
oz. somaševali, ter vsem drugim, ki ste z

nami duhovno povezani in nas podpirate z
molitvijo.
Naša skupnost je bila ustanovljena leta 2011
kot nova oblika Bogu posvečenega življenja.
Potrdil jo je novomeški škof Andrej Glavan,
trenutno smo v njej tri sestre. Nekoč nam
je nekdo rekel, da smo »farovške sestre«, in
to morda še najbolje opiše poslanstvo, ki ga
želimo živeti v Cerkvi. Želimo biti v pomoč
duhovnikom. Ne izbiramo si dela, ampak
smo na voljo za potrebe župnije; po svojih
zmožnostih delamo to, kar duhovnik v določeni župniji želi. Čutimo tudi dolžnost, da
v konkretnih razmerah predlagamo, kaj bi
bilo dobro storiti. Trenutno sestre na dveh
župnijah učimo verouk, na treh pa opravljamo
potrebna hišna in vrtna opravila. V domači
župniji tudi obiskujemo bolne in jim prinašamo obhajilo. Na našem domu na Čatežu
sprejemamo duhovnike, ki si želijo oddiha,
duhovnega odmika ali potrebujejo ustrezen
prostor za okrevanje po bolezni. Zavedamo
se, da akcija ni dovolj in da je evharistija središče našega življenja. Zato imamo po tri ure
adoracije na dan, da prečistimo naš namen, da
molimo za duhovnike, nove duhovne poklice,
za potrebe, ki jih opažamo v župniji, Cerkvi,
v svetu. Učimo se odkrivati Božjo Besedo in
jo živeti v mesu. K temu nam pomaga tudi
skupna molitev brevirja, rožnega venca, duhovno branje, pogovori ter razne smešne kot
tudi težke situacije našega vsakdanjika. Pri
sveti maši se učimo darovati sebe z dobrim
in slabim, se izročati Bogu na oltar, da bi bilo
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tako naše življenje Bogu vedno bolj
všeč.
Prosimo vas za molitev, da bi v ponižnosti in zvestobi živele svoj poklic
in da bi še druge zbrale pogum ter se
nam pridružile na tej poti darovanja.
Sestre Corpus Christi

POMOČ ŠKOFIJSKE KARITAS NOVO MESTO
V LETU 2016
Škofijska karitas Novo mesto je v Tednu karitas 2016 pripravila tiskovno konferenco, na kateri je
predstavila svojo dejavnost in oblike pomoči, ki jih vse leto daje različnim prosilcem pomoči po
župnijah. Predstavljamo del poročila, ki so ga pripravili na ŠK Novo mesto.
Široko polje delovanja Karitas lahko za lažje
razumevanje skrčimo na 3 poglavitna področja, in sicer na nudenje materialne pomoči,
finančnih oblik pomoči in nematerialne
pomoči.
Za nudenje materialne pomoči ljudem, ki
so se znašli v stiski, smo v letu 2016 s strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti prejeli 211 ton hrane. S
sredstvi Škofijske karitas smo kupili še 17 ton
hrane in pralnega praška, nekaj hrane pa so
zbrale oziroma kupile tudi župnijske karitas.
Nadvse dobrodošle so tudi redne donacije
kruha in živil različnih trgovin in podjetij. V
letu 2016 se je v karitativno delo na območju

Škofije Novo mesto predvsem preko župnijskih karitas vključevalo okrog 700 rednih in
občasnih prostovoljk in prostovoljcev.
Najpogostejše oblike pomoči Škofijske karitas Novo mesto so v letu 2016 predstavljali
redni prehrambeni paketi (2.607 paketov - 17
ton) in hrana iz rezerv Evropske zveze (211
ton). Hrano je prejelo okrog 6.000 uporabnikov. Poleg tega smo delili tudi pomoč z
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oblačili in s poklonjenim materialom; izredno
pomoč pri nakupu nujnih življenjskih pripomočkov oz. naprav bele tehnike in program
izposoje ortopedskih pripomočkov, v katerem
smo v preteklem letu pričeli z organizirano
brezplačno izposojo pripomočkov za nego
bolnikov na domu. Trenutno oddajamo 12
električnih postelj, jogije, trapeze, mizice za
hranjenje bolnikov, invalidske vozičke, sobne
WC-je in bergle. V letu 2017 si bomo še izdatneje prizadevali za okrepitev tega programa,
zato že naprošamo ljudi dobre volje za pomoč
pri nakupu pripomočkov.
V letu 2016 je komisija ŠKNM obravnavala
698 prošenj za finančno pomoč. Pomoč je
prejelo 414 gospodinjstev oz. 1305 družinskih
članov. Po vrednostih pa so bile pomoči razporejene na naslednji način: 5.845 evrov je bilo
namenjeno za reševanje večjih stisk družin v
izjemno težkih življenjskih razmerah zaradi
hujše bolezni v družini; 171 družinam smo
pomagali z boni pri nakupu šolskih potrebščin ter s plačilom šolske prehrane, vrtca in
dijaških domov v skupni vrednosti 18.133
evrov; velika zahvala gre 35 šolam in vrtcem,
kjer so otroci skupaj s svojimi vzgojitelji zbrali
2.357 zvezkov; 230 gospodinjstev je prejelo
skupaj 35.422 evrov za plačilo najnujnejših
položnic; 41 gospodinjstvom pa smo pomagali pri nakupu oz. plačilu kurjave.
Med nematerialnimi oblikami pomoči
je najpogostejše svetovanje. Izvaja se sočasno
z materialno pomočjo, saj slednja velikokrat
dolgoročno ne zadostuje, da se razmere uporabnikov izboljšajo. Poleg strokovnega svetovalnega dela na Škofijski karitas pa velik del, v
laični obliki, opravijo prostovoljci župnijskih
karitas na terenu.

Tudi v letu 2016 so se letovanja ŠKNM
v Portorožu udeležile tri skupine: družine,
starejši in otroci. V mesecu juliju se je letovanja udeležilo 7 družin, letovanja otrok in
mladostnikov pa 14. Septembra je v sklopu
programov ŠKNM letovalo 22 starejših.

Opažanja
Stiske uporabnikov so kompleksne in so
odraz družbenega stanja ter ne le individualne
odgovornosti. Tako se finančnim in materialnim stiskam pogostokrat pridružujejo še
druge oblike stisk. Spontano družinsko,
sosedsko ali prijateljsko odzivanje je močno
upadlo in če prostovoljci ne bi delovali v
lokalnih okoljih, mnogi uporabniki sploh ne
bi prišli do potrebne pomoči. Pojavi osamljenosti, socialne izključenosti in nesmiselnosti
tako postajajo sestavni del stisk tako starejše
kot mlajših generacij. Zato se vedno bolj
zavedamo pomena izobraževanja in nudenja
novih oblik pomoči. Velika zahvala gre našim
rednim in izrednim prostovoljcem, ki so pogosto prvi v stiku s konkretnimi stiskami in se
po svojih močeh ter talentih odzivajo nanje.
V marsikateri župnijski karitas so tako oblikovali tudi nove programe nudenja pomoči,
ki zajemajo:
• razdeljevanje hrane in oblačil;
• pomoč pri plačilu najnujnejših
položnic;
• organiziranje družabnih srečanj
za starejše in bolne; obiskovanje
le-teh na domovih, v bolnišnicah in
domovih za ostarele; obdarovanje
starejših jubilantov ter praznično
obdarovanje starejših;
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Letovanje starejših v organizaciji Škofijske karitas Novo mesto
• vključevanje uporabnikov v
• izobraževalne dejavnosti za oskrbo
obstoječe programe nudenja pomoči
in nego starejših na domu;
z namenom opolnomočenja.
• pomoč pri izposoji invalidskih ter
Prostovoljci ŽK so tudi letos pomagali
ortopedskih pripomočkov,
okrog
10.000 ljudem in izvedli okrog 30.000
• pomoč pri izvedbi oratorijev za
ur
prostovoljnega
dela. Pri nudenju pomoči
otroke;
so prevozili okrog 40.000 km in se odzivali
• učna pomoč za otroke in mladosttudi na stiske ljudi iz okoliških župnij, kjer žunike;
pnijske karitas še ne delujejo. To je tudi klic k
• ustvarjalne delavnice, v katerih sode- ustanavljanju ŽK v vseh večjih župnijah ali pa
lujejo tako starejši kot tudi mlajši - z regijsko, da bi bilo na ta način pokrito celotno
izdelki obdarujejo starejše oziroma s področje naše škofije. Poslanstvo Karitas
prostovoljnimi prispevki pomagajo
namreč ni zgolj zbiranje in razdeljevanje popomoči potrebnim;
moči, temveč skozi telesna dela usmiljenja ob
• organizacija dobrodelnih koncertov konkretnih karitativnih dejavnostih odkrivati
ter ohranjati dostojanstvo vseh, ki se zatekajo
z namenom ozaveščanja, spodbupo pomoč.
janja medsebojne solidarnosti ter
zbiranja sredstev za konkretne stiske
Povzetek iz letnega poročila Škofijske karitas,
ljudi;
ki sta ga sestavila:
Andreja Kastelic,
• pomoč pri reševanju stisk - prek
univ.
dipl.
soc. delavka in
svetovanja, usmerjanja na primGregor Vidic, generalni tajnik
erne ustanove/organizacije, prek
Škofijske karitas Novo mesto
zagovorništva ipd.;
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STIČNA MLADIH DIHA TUDI V NOVEM MESTU
V soboto, 26. novembra, je Škofijski odbor
za mlade (ŠOM) naše škofije na pobudo in v
sodelovanju s SKAM v Baragovem zavodu pripravil dogodek »Stična diha«. Namen srečanja je
bil obuditi vzdušje Stične mladih, srečanja, ki
vsako leto v septembru zbere slovensko katoliško
mladino ob cistercijanskem samostanu v Stični.
Tako je tudi srečanje v Baragovem zavodu
nosilo geslo »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje
bodo dosegli« (Mt 5, 7) in bilo vsebinsko obarvano s pričakovanjem, pred bližnjim adventom.
Ko smo se ob 17. uri zbrali v dvorani, nas je po
predstavitvi celovečernega programa nagovoril
škof Andrej Glavan. Spomnil in spodbudil nas
je, naj ne pozabimo na veselje v svojem krščanskem življenju, kajti tako lahko pričujemo v svetu. Sledilo je pričevanje zakonskega para Selan,
ki sta nam govorila o pomembnosti globoke
notranje povezanosti z Bogom in med seboj,
ko sta morala skozi hude preizkušnje. Vsi smo
bili zelo nagovorjeni. Vseskozi je bila adoracija
v kapeli ter priložnost za spoved. Zatem so se
zvrstile delavnice - od skavtske do pogovora z

županom Gregorjem Macedonijem in drugimi
gosti o družbenih vprašanjih ipd. Sledila je sveta
maša, ki jo je ob somaševanju duhovnikov, asistenci bogoslovcev in prepevanju mladinskega
zbora iz Šentjerneja daroval p. Tomaž Hočevar
OFM. Glede na število udeležencev je bila maša
zares središčni dogodek večera. V kapeli se nas
je zbralo okoli 80. Potem pa je bilo na vrsti
okrepčilo - »tipična« dolenjska jed - pičiči z
omakami :). Nato smo se zopet zbrali v dvorani
in prepevali, slavili Boga ob duhovno ritmični
glasbi Stična benda, prejeli blagoslov in odšli na
svoje domove.
Odzivi mladih so bili zelo pozitivni. Bili so
veseli, da smo se zbrali v tolikšnem številu, in
presenečeni nad tem, da je še precej mladih katoličanov, ki se veselijo svoje mladosti, življenja
po veri in pričevanja za Jezusa preprosto, z vsakdanjim življenjem. Marsikdo od udeležencev
je vprašal: »Kdaj pa bo spet kakšno podobno
srečanje? Bomo prišli!«
Upam, da se res kmalu spet srečamo!
Štefan Hosta, voditelj ŠOM
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OPERA »POD SVOBODNIM SONCEM«
Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja, ki
deluje v okviru Zavoda Friderik I. Baraga,
je s soorganizatorjem Kulturnim centrom
Janeza Trdine v mesecu novembru 2016
pripravil premierno uprizoritev nove
dolenjske opere Pod svobodnim soncem,
skladatelja Toma Kobeta.
Že druga opera omenjenega konservatorija je bila izvedena pred številnim
novomeškim občinstvom, ki jo je sprejelo z
velikim zanimanjem, saj smo poleg premiere dvorano Kulturnega centra Janeza Trdine
napolnili še osemkrat, kar pomeni da si je
opero ogledalo okoli 3.500 ljudi.
Petdesetčlanska umetniška zasedba pod
vodstvom dirigenta Aleša Makovca in
režiserke Eve Hribernik je pripravila bogato
glasbeno in gledališko predstavo, ki temeljil
na istoimenskem romanu pisatelja Frana
Saleškega Finžgarja. Poleg uveljavljenih slovenskih opernih solistov je imel v predstavi
močno vlogo Mešani pevski zbor Vokalne
akademije Jurij Slatkonja, ki je svojo vlogo
komentatorja dogajanja opravil zelo suvereno na zavidljivi umetniški ravni.
Postavitev opernega dela na oder predstavlja veliko truda za nastopajoče kot tudi za
organizatorje, saj takšna zvrst vsebuje več
umetniških področij: glasbo, igro, scenografijo, kostumografijo ..., ki se na koncu
združijo v eno samo celoto in ekipo, ki diha
za en sam cilj.

Največji uspeh pa nam predstavlja povezava
z osnovnimi in srednjimi šolami, ki so se za to
predstavo odzvali v dvakrat večjem številu kot
prejšnjo sezono. Ponosni smo predvsem na
odzive otrok in mladostnikov, saj so nam vsi
javili veliko zadovoljstvo in željo po tovrstnih
predstavah tudi v prihodnje. S tem pridobiva
Zavod Friderik I. Baraga vedno večjo vlogo
na področju priprave vzgojnih programov za
otroke in mladostnike.
Opera je v dolenjski prostor prinesla tudi
večjo prepoznavnost škofijskega glasbenega
konservatorija in s tem povečala zanimanje
za vpise v različne - predvsem pevske programe, ki jih izvajamo. Največji ponos nam je
videti toliko mladih pevcev in igralcev, ki se
z veseljem vključujejo v kulturno dogajanje in
stremijo h kvalitetni izvedbi tudi drugih zborovskih koncertov, saj večino pevcev sodeluje v
župnijskih in drugih pevskih sestavih.

Š KO F IJA N OVO ME S T O

Mojca Jenič

20

Glasilo Škofije NM

PREJEM SLUŽBE AKOLITA
Blaž Franko in Benjamin Jarkovič, bogoslovca 3. letnika iz Šentjerneja,
sva na praznik Gospodovega razglašenja v novomeški stolnici prejela
službo mašnega pomočnika oz. akolita.

Bogoslovci rastemo in napredujemo na
naši poti do duhovništva. Tudi midva z
Benjaminom sva se od ambona, kjer sva
opravljala službo lektorja, pomaknila bližje k
oltarju, kjer sedaj lahko streževa mašniku pri daritvi svete maše. Vsako leto sva
bolj vključena v skrivnost evharistije.
Z leti pa tudi raste spoznavanje, kako
velika, čudovita in nedoumljiva je ta
skrivnost.
Prijatelj duhovnik mi je ob prejemu
službe mašnega pomočnika zapisal
besede: »Vedno - ne glede na to, ali si
vreden ali nevreden - se zavedaj, da v rokah držiš Jezusa.« Ob kakšni priložnosti
pred prejemom službe akolitata sem že
delil obhajilo. Sprva s strahom, potem je
hitro postalo samodejno. Vendar to, da
lahko z lastnimi rokami prijemaš Boga
ter ga deliš ljudem, gotovo ni nekaj
samoumevnega. Velika je ta skrivnost
in kako rad bi videl, da bi me presunila
vsak dan. Sedaj, ko strežem mašniku
pri oltarju, in tudi tedaj, ko bom kot
mašnik s svojimi ustnicami lahko
izgovarjal posvetilne besede. Nikdar
ne želim pozabiti, kako nedoumljiv je
Gospod, ki se nam daruje v tako vsakdanji obliki, kot je kruh in vino.

Resnična trajna navzočnost Jezusa v evharistiji mi je postala še nekoliko bolj jasna,
ko sem se ob neki priložnosti pogovarjal z
luteranskimi pripravniki na pastorsko službo.

Bogoslovci novomeške škofije s škofom Andrejem
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Bogoslovec Blaž Franko

Bogoslovec Benjamin Jarkovič

Iz njih so kar vrela vprašanja in začutil sem
kar majhno nevoščljivost, da imamo lahko
tako rekoč Gospoda ves čas ob sebi. Z rahlim
nelagodjem so skušali pojasniti, kako je z
evharistijo pri njih, pa se niso mogli povsem
zediniti. Skupna točka tega pogovora pa je
bilo obžalovanje, da smo se med seboj razšli
tudi pri dojemanju največjega zaklada, ki nam
ga je Jezus zapustil.
Želim si, da še naprej v srcih vseh bogoslovcev, ki se pripravljamo na duhovniški poklic,
zori ljubezen do evharistije. Bog daj, da bi bila
resnično sonce našega življenja.
Blaž Franko
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PRVI KATEHETSKI DAN ŠKOFIJE NOVO MESTO
Uspešno poučevanje verouka ni preprosta stvar. Mnogokrat zahteva od katehista
oz. katehistinje veliko napora. Verouk
- delo z otroki in starši - je v župniji zelo
pomembno, saj je od kateheze v veliki meri
odvisna prihodnost župnije in verska osveščenost prihodnjih rodov. Da bi potrdili in
se hkrati tudi zahvalili za veliko delo, ki
ga opravljajo katehistinje in katehisti, smo
pripravili katehetski dan za vse, ki poučujejo verouk.
V soboto, 7. januarja, se je kmalu po 8. uri
začela polniti dvorana v Baragovem zavodu.
Že pred začetkom programa so si lahko
udeleženci ogledali dokaj obsežno razstavo
katehetskega gradiva, ki je bilo razdeljeno
na 10 sklopov: 1. katekizem, molitvenik,
Sveto pismo; 2. predšolska kateheza; 3.
prva triada; 4. obhajilo in kateheze o mašni

Škof Andrej pozdravlja udeležence katehetskega
dneva

daritvi; 5. druga triada; 6. tretja triada in
splošni pripomočki za katehezo; 7. birma; 8.
mladinska kateheza; 9. zakonska kateheza;
10. kateheza odraslih.
Program smo začeli s pozdravom in
molitvijo, ki jo je pripravila s. Brigita Zelič.
Zbrane je nagovoril škof Andrej Glavan,
ki je v svojem pozdravu poudaril pristop
ljubezni in potrpežljivosti, ki prva opravljata
oznanjevanje. Hkrati se je zahvalil vsem, ki
poučujejo verouk.
Sledilo je predavanje Melite Zagorc Vegelj,
univ. dipl. psih., z naslovom »Kako ukrepati
ob nasilju in nemiru v razredu«.
V prvem delu se je osredotočila na
problem nemira v razredu. Izpostavila
je nekatere izvore nemira, med katerimi
so: zunanji dejavniki (fizični pogoji),
individualne težave otrok, pomanjkanje
avtoritete kateheta - težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju discipline itd. Temelj
discipline je, da otrok sprejema katehetovo
avtoriteto; vzajemno spoštovanje vodi k
tesni povezavi med otroki in katehetom.
Spoznali smo štiri dejavnike, ki vzpostavljajo in ohranjajo avtoriteto: 1. status kateheta
(spoštovanje in umirjenost ter odzivnost); 2.
usposobljenost (poznavanje in navdušenje);
3. nadzorovanje dogajanja v učilnici (pravila
in doslednost); 4. vzdrževanje discipline
(vzdrževanje motivacije preprečuje nemire).
Konkretno smo se ustavili tudi ob primerih, kako naj katehet uveljavlja svojo voljo.
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Melita Zagorc
Vegelj
V drugem delu predavanja pa smo se
dotaknili problematike nasilja. Razlikovati
moramo med konfliktom in nasiljem.
Nasilje nad vrstniki se zgodi, ko nekdo, ki
ravna, kot da je močnejši, odvzame pravice
vrstniku s tem, da ga prizadene, prestraši,
žali, poškoduje ali povzroči, da se drugi počuti šibkega, nemočnega. Nasilje se običajno
ne zgodi samo enkrat in se lahko stopnjuje
oziroma postaja vedno hujše. Konflikt pa
je nasprotje, nestrinjanje, nesoglasje med
dvema ali več ljudmi. Mediacija je primerna
za konflikte, za nasilje ne. Trikotnik nasilja
obsega žrtve (9 %), izvajalce (6 %) in priče
vrstniškega nasilja (85 %). Ker so priče številne, imajo tudi veliko moč za ustavitev
nasilja. Ozaveščenost razreda in družbe
je pomemben dejavnik pri preprečevanju
nasilja. Pomembno pa je tudi, da žrtev
ravna pravilno in da mi prav svetujemo.
Tako ni prav, da postane žrtev pasivna (se
odpove svojim pravicam, s tem da se izogne
stikom), ker se bo nasilje nadaljevalo. Prav
tako ne sme biti odgovor agresiven, kar bo
le stopnjevalo nasilje. Odzvati se moramo
samozavestno in odločno - asertivno. (Ko
ohranite svoje pravice in spoštujete pravice
drugih, ste se odločili, da se boste soočili
s problemom. S tem lahko zmanjšujete
vrstniško nasilje.)

Nekaj besed smo spregovorili tudi o
spletnem nasilju, nasilju v družini in nasilju
nad otrokom s se znova zbrali v dvorani in
prisluhnili s. Alenki Žibert. Predstavila je
uporabnost veroučnega kotička na internetu. Obsežno gradivo, ki ga je za verouk
naredila s. Alenka ob pomoči sosester noterdamk, je vsem, ki poučujemo verouk, v
veliko pomoč. Internetna stran veroučnega
kotička ima pet delov:
• Delovni listi (molitveni obrazci,
postne spodbude, rožni venec,
šmarnice, spraševanje vesti, zakrament sprave ...)
• Drobne ideje (križ za sobo, kazalke, litanije kot cvetovi, voščilnice
za starše, darilni boni za starše
- posrečena ideja, da starši dobijo
bone npr., da bo otrok pripravil
mizo, skuhal kavo itd. ... Starši
lahko ta bon uporabijo ob primernem času ...)
• Mala veroučna knjižnica je najbolj
obsežen del veroučnega kotička,
kjer so v obliki malih knjižic predstavljene molitve in drugi obrazci,
sveti časi, svetniki in svetopisemski
odlomki ter podobno. Knjižice so
zelo praktične za otroke.
• Veroučne križanke so prav tako lahko zelo uporabne za delo z otroki,
ki jih radi rešujejo.
• Za spretne roke
S. Alenka je zelo konkretno predstavila
različne metodološke in iznajdljive pristope k otrokom. Ob dobri pripravi ure se
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motivacija otrok poveča in s tem tudi naše
oznanjevanje.
Ob koncu smo udeležencem - katehistom
in katehistinjam - podarili sliko Brezjanske
Marije z molitvijo katehista/inje na hrbtni
strani. Na dnu slike pa je bila zahvala in
lastnoročni podpis škofa Andreja. Veliko
delo naših katehistov in katehistinj je res
nadvse dragoceno in Bogu hvala za vsakega
izmed njih.
Udeleženci katehetskega dneva

Janez Žakelj, voditelj škofijskega
katehetskega odbora

SREČANJE KOLEDNIKOV NOVOMEŠKE ŠKOFIJE
V soboto, 14. januarja, ko se je slovenska pokrajina prebujala v snegu, se nas je okoli 70 kolednikov
s spremljevalci in domačimi duhovniki zbralo na vsakoletnem srečanju kolednikov v novomeški
stolni župniji sv. Nikolaja.
Srečanje smo pričeli s sveto mašo, ki jo je
daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan.
Z uvodi in prepevanjem so sodelovali koledniki sami. Bogu smo se zahvalili za vse lepe
trenutke, izkušnje in milosti, ki smo jih prejeli
v dneh koledovanja. Po maši smo se pogreli
s toplim čajem, nato pa v škofijski dvorani
prisluhnili mesečni misijonski izkušnji študentke Sare Berkopec iz Novega mesta, ki se
je poleti skupaj s sedmimi drugimi Slovenci
udeležila prostovoljskega programa POTA na
Madagaskarju. Tako so se koledniki še bolj
povezali z misijonom, za katerega so zbirali
prispevke.
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Z letošnjo trikraljevsko akcijo so otroci zbirali prispevke za projekte na Madagaskarju pri
misijonarjih Janezu Krmelju, Janezu Mesecu,
Matevžu Strajnarju in Tonetu Kerinu.
Po zanimivi predstavitvi je bilo kosilo, ki
so ga mladi koledniki komaj čakali - v slast
so jim šle tople pice iz Jernejevega hrama.

Potem so nekateri od daleč šli pogledat še
jaslice v frančiškansko cerkev ter se polni
lepih misijonskih in koledniških vtisov vrnili
misijonarit na domače poljane.
Matej Gnidovec, škofijski animator za
misijone

Srečanje kolednikov novomeške škofije v novomeški stolnici

“Otroci, ki doraščajo v misijonarskih družinah, pogosto sami postanejo
misijonarji, če znajo starši živeti to nalogo tako, da jih drugi občutijo kot
ljudi, ki so jim blizu in prijateljski in tako, da otroci odraščajo v takem odnosu
do sveta, da se ne odpovedo svoji veri in prepričanju”.
(Amoris Laetitia, 289).
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BARAGOV DAN IN ORATORIJ
V TREBNJEM
V soboto, 21. januarja, smo se v
Trebnjem zbrali v župnijski cerkvi k maši
v spomin na obletnico smrti častitljivega
božjega služabnika, svetniškega kandidata,
škofa Friderika Ireneja Baraga. Rojak iz
Male vasi pri Dobrniču se je po udobnem
otroštvu in šolanju odločil, da pusti vse in
se posveti duhovnemu življenju in delu
za Boga. Po uspešnem, a včasih nerazumljenem delovanju pri svojih rojakih, se
je odločil iti za misijonarja med Indijanci
v Severni Ameriki. Tam je skrbel ne le za
njihovo duhovno življenje, temveč tudi za
izobraževanje (napisal slovar in slovnico
očipvejskega jezika) in gospodarstvo.
Ob spominskem dnevu nas je obiskal
priznani zbor Consortium musicum z
dirigentom Gregorjem Klančičem. Pel je
pri maši, ki jo je daroval novomeški škof
mons. Andrej Glavan ob somaševanju
domačih duhovnikov, po njej pa je izvedel
oratorij Friderik Irenej Baraga skladatelja
Alojzija Geržiniča. V vlogi škofa Baraga
je pel baritonist Lucas Somoza Osterc, za
klavirjem pa je bila Tatjana Kaučič.
Škof Glavan je med mašo kratko orisal
življenje svetniškega kandidata, poudaril,
da je vse pripravljeno, da Cerkev razglasi
Baraga za blaženega, ostane pa na nas, da
z molitvijo dosežemo, da se na Baragovo
priprošnjo zgodi čudež. Z upanjem, da se
to kmalu zgodi, se pripravljajmo na naslednjo, 150. obletnico njegove smrti, ki bo
19. januarja naslednjega leta.

DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA
V novomeški škofiji bomo redovnice,
redovniki in člani svetnih ustanov praznovali dan posvečenega življenja na praznik
Gospodovega darovanja v četrtek, 2. februarja 2017, v Zavodu Friderika Ireneja Barage
v Novem mestu - v kapeli, kjer domuje in
deluje skupnost Hčera Marije Pomočnice
- salezijank.

Program srečanja:
• med 9.30 in 10. uro zbiranje
• ob 10. uri molitev pred Najsvetejšim
v zavodski kapeli
• ob 10.30 sv. maša, ki jo bo v kapeli
daroval škof Andrej Glavan
• po maši druženje v dvorani zavoda.
Še posebej lepo vabljene vse redovnice
in duhovniki, da se tako zahvalimo za zvestobo in obnovimo svojo podaritev Bogu.
Kontemplativni redovi pa se skušajte ob isti
uri v duhu pridružiti našim molitvam.
p. Krizostom Komar OFM
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ŠKOFIJSKA POMLADANSKA PASTORALNA
KONFERENCA
Škofijska pomladanska pastoralna konferenca bo za duhovnike vseh šestih dekanij
1. marca ob 9.30 v dvorani Baragovega
zavoda v Šmihelu. Zaradi pepelnice se bo
začela pol ure pozneje, da boste duhovniki
lahko prišli pravočasno. Čeprav je začetek
postnega časa, se je udeležite, saj ima večina
izmed vas mašo zvečer.
Vsi duhovniki (pa tudi laiki) doživljamo,
da se je s pontifikatom papeža Frančiška v
Cerkvi marsikaj spremenilo. Spremembe med
ljudmi so se dogajale v vseh časih in krajih.
Že Rimljani so to močno občutili, zato je že
takrat nastal pregovor: »Tempora mutantur et
nos mutamur in illis.« (Časi se spreminjajo in
mi se spreminjamo z njimi.) Razne spremembe pri duhovnikih pa so tudi v naših časih zelo
potrebne, saj vsi doživljamo (starejši še toliko
bolj!), kako se vse spreminja, najbolj pa mi
ljudje, ki smo vedno bolj občutljivi posebno
na področju človekovih pravic, zato si moramo pri ravnanju z ljudmi velikokrat »nadeti
rokavice in naložiti veliko kadila«. Referat pastoralne konference (še posebno prvi del) bo
posegel ravno na področje spreminjanja nas
duhovnikov. Župnik iz Vinice, g. Anton
Gnidovec, bo govoril o SPREMEMBI
MISELNOSTI IN DELOVANJA PRI
DUHOVNIKIH. Misli te konference bodo
povezane z apostolsko spodbudo Veselje
evangelija (CD 140) papeža Frančiška, in
sicer drugega poglavja (76-109) pod naslovom
Skušnjave delavcev v dušnem pastirstvu, ki so

zelo aktualne za vsakega dušnega pastirja, ne
glede na njegov status in položaj v Cerkvi.
Nato bo krajši koreferat z naslovom: NAŠI
PASTORALI VEČ ŽIVLJENJA, ki ga
bo imel dipl. teol. Janko Jožef Pirc, škofijski
tajnik.

Spored:
• I. del: REFERAT IN KOREFERAT
vmes krajši odmor ob kavici
• II. del: Pogovor v skupinah - po
dekanijah
• III. Plenum - pogovor s predavateljema
skupno kosilo
Pastoralna konferenca je obvezna za vse
duhovnike naše škofije, zato se je z veseljem
udeležite še posebno zaradi aktualne tematike, ki je povezana z našim duhovništvom in
pastoralnim delom.
Pastoralna služba in voditelj ŠPS
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NIKODEMOVI VEČERI V NOVEM MESTU
Februarja in marca bodo v dvorani Baragovega zavoda v Novem mestu
- Šmihel štiri predavanja v sklopu Nikodemovih večerov.

Zaradi zimskih počitnic bodo predavanja v dveh delih: v četrtek, 16.
februarja, in v petek, 17. februarja,
ter v četrtek, 2. marca, in v petek, 3.
marca. Vsa predavanja se bodo začela ob 19. uri. Letošnji večeri imajo
skupni naslov Radost ljubezni.
Program:
• Četrtek, 16. 2. 2017: Jaz midva - mi pred Bogom;
nadškof msgr. dr. Marjan
Turnšek
• Petek, 17. 2. 2017:
Rešena iz pekla; Ania
Golędzinowska
• Četrtek, 2. 3. 2017: Družina
med poklicanostjo in
resničnostjo; dr. Stanislav
Slatinek, Karmen Kristan in
dr. Aleš Bahovec
• Petek, 3. 3. 2017: Kje so naši
sinovi in hčere?; Aleš Čerin,
Neža Repanšek in Miha
Kramli

Duhovnike lepo vabimo, da se
udeležite Nikodemovih večerov, ki so
hkrati priložnost za duhovno poglobitev in razmišljanje. Župnike prosimo, da program objavite v župnijskih
glasilih in na predavanja tudi ustno
povabite skupine, ki bi jih teme zanimale. Posebej vas vabimo na osebno
pričevanje Anie Golędzinowske, ki
je primerno za vse starostne skupine.
Spregovorila bo o svoji življenjski
zgodbi. Iz težkega otroštva se je želela
izviti z vstopom v svet visoke mode.
Toda tudi to okolje ji je prineslo nove
rane. Na predavanju: Kje so naši sinovi in hčere? pa bo spregovoril tudi
terapevt Miha Kramli, ki se ukvarja
s sodobnimi odvisnostmi (odvisnost
od internetnih vsebin, mobilnih
telefonov, pornografije, kockanja in
drugih dovoljenih sodobnih drog).
Oboje je zelo primerno tudi za
MLADE - mladinske skupine,
animatorje, ki jih skušajte pripeljati
organizirano v Baragov zavod.
p. Tomaž Hočevar OFM,
Versko izobraževanje odraslih
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DEJAVNOSTI G. ŠKOFA ANDREJA GLAVANA
Oktober 2016
25. 10.
26. 10.
27. 10.
30. 10.
31. 10.

je opravil kanonično vizitacijo (KV) v župniji Sveti Križ-Gabrovka.
se je udeležil plenarne seje Slovenskega pastoralnega sveta v Celju.
je opravil KV v župniji Boštanj.
je na Zaplazu sklenil sveto leto usmiljenja, simbolično zaprl sveta vrata in blagoslovil
obnovljeni glavni oltar.
je v Novem mestu sprejel obisk ge. Tetiane L. Stawnychy, predstavnice Ameriške
škofovske konference za Cerkev v srednji in vzhodni Evropi.

November 2016
1. 11.

je vodil slovesno somaševanje v novomeški stolnici ob prazniku vseh svetih, popoldne pa
somaševanje in molitve za rajne na pokopališču v Srebrničah.
3. 11.
je sprejel obisk s. Paole Battarola, ki je v skupnosti sester HMP opravljala redno vizitacijo.
4. - 6. 11. se je v Skadru v Albaniji udeležil beatifikacije 38 albanskih mučencev.
7. 11.
je opravil KV v župniji Šentjanž.
8. 11.
je opravil KV v župniji Šentlovrenc.
9. 11.
je sprejel obisk zakoncev Hrovat, voditeljev priprave na zakon po načinu Šole za zakon.
12. 11.
je pozdravil udeležence animatorija v Zavodu FIB.
14. 11.
se je udeležil Duhovniških dni v Strunjanu.
18. 11.
se je udeležil predstavitve knjige o škofu Šuštarju v Zavodu FIB.
20. 11.
je z zapiranjem svetih vrat sklenil sveto leto usmiljenja v novomeški stolnici. Zvečer se je
udeležil koncerta Radia Ognjišče v Cankarjevem domu v Ljubljani.
21. - 22. 11. je vodil plenarno sejo SŠK v Ljubljani.
22. 11.
se je zvečer udeležil premiere opere Pod svobodnim soncem v produkciji Konservatorija
za glasbo Jurij Slatkonja v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu.
25. 11.
je opravil KV v župniji Trebnje.
26. 11.
je pozdravil mlade udeležence srečanja Stična diha v Zavodu FIB.
28. 11.
je opravil KV v župniji Čatež - Zaplaz.
29. 11.
je opravil KV v župniji Trebelno.
30. 11.
je praznoval svoj god na praznik apostola Andreja.

December 2016
2. 12.
4. 12.
5. 12.

je maševal v Domu starejših in oskrbovancev na Impoljci.
je vodil somaševanje ob Miklavževi nedelji v novomeški stolnici sv. Nikolaja.
je dal intervju za prilogo Dolenjskega lista.
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6. 12.

je zvečer vodil sklep celodnevnega češčenja v novomeški stolnici ob prazniku njenega
zavetnika sv. Nikolaja.
8. 12.
je vodil somaševanje ob prvih redovnih zaobljubah sestre M. Bakhite (Jožice) Škulj na
Čatežu ob Savi. Zvečer je vodil somaševanje ob prazniku Marijinega brezmadežnega
spočetja v novomeški stolnici. Po maši je tradicionalno pogostil stolni pevski zbor.
9. 12.
je opravil KV v župniji Tržišče.
11. 12.
je podelil zakramente uvajanja trem katehumenom v župniji Novo mesto - sv. Lenart.
12. 12.
je posnel pogovor za lokalno televizijo Vaš kanal.
12.- 16. 12. se je udeležil duhovnih vaj za slovenske škofe v Veržeju, ki jih je vodil beograjski nadškof
msgr. Stanislav Hočevar.
21. 12.
je sprejel predpraznični obisk predstavnikov Nove Slovenije.
25. 12.
je v novomeški stolnici vodil somaševanje pri polnočnici in božični dnevni maši.
Popoldne je daroval sv. mašo v Domu starejših občanov v Novem mestu.
26. 12.
je vodil somaševanje pri maši za domovino v novomeški stolnici. Po maši je na
pozdravnem srečanju sprejel nekatere župane iz naše škofije.
27.- 30. 12. se je s skupino škofov mudil na prijateljskem obisku v češkem Olomucu.
31. 12.
je maševal in obiskal skupnost sester Loyola v matični hiši na Apneniku pri Šentjerneju.

Januar 2017
3. 1.
6. 1.

je maševal v Domu starejših občanov v Metliki.
je vodil somaševanje ob prazniku Gospodovega razglašenja v novomeški stolnici in med
mašo podelil službo mašnega pomočnika bogoslovcema Blažu Franku in Benjaminu
Jarkoviču iz Šentjerneja.
7. 1.
je pozdravil udeležence prvega škofijskega katehetskega dneva v Zavodu FIB.
8. - 9. 1. je vodil sejo škofov ordinarijev in SŠK v Celju.
10. 1.
je spremljal kaplanske in župniške izpite kaplanov na ordinariatu.
11. 1.
se je udeležil delovnega kosila s predsednikom vlade RS Mirom Cerarjem.
14. 1.
je vodil somaševanje ob škofijskem srečanju kolednikov v novomeški stolnici.
16. - 17. 1. je imel skrutinije z novomeškimi bogoslovci in naslednji dan maševal v ljubljanskem
bogoslovnem semenišču.
19. 1.
se je udeležil maše ob tridesetem dnevu za pokojnim nekdanjim nuncijem Edmondom
Farhatom v ljubljanski stolnici.
21. 1.
je vodil somaševanje in se udeležil koncerta ob Baragovem dnevu v Trebnjem.
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NAPOVEDNIK
Februar
2. 2.

Maša na dan posvečenega življenja ob 10.30 v kapeli Baragovega zavoda, ob 10.00
molitvena ura
5. 2.
Grozdetov molitveni shod in maša na Zaplazu ob 15. uri
10. 2.
Seja Zbora svetovalcev ob 10.00 v sejni sobi v pritličju
15. 2.
Seja Duhovniškega sveta ob 9.30 v sejni sobi v pritličju
15. 2.
Izobraževalni večer za sodelavce Karitas v Baragovem zavodu ob 17.00
16. in 17. 2. Nikodemovi večeri v Baragovem zavodu ob 19.00

Marec
1. 3.
2. in 3. 3.
5. 3.
11. 3.
11. 3.
18. 3.
22. 3.
29. 3.

Škofijska pastoralna konferenca v Baragovem zavodu ob 9.30
Nikodemovi večeri v Baragovem zavodu ob 19.00
Grozdetov molitveni shod in maša na Zaplazu ob 15.00
Postno romanje za krasilke, čistilke in zakristane
Občni zbor Škofijske Karitas Novo mesto, maša v župnijski cerkvi v Šmihelu ob 9.00,
nadaljevanje v Baragovem zavodu
Liturgično praznovanje godu zavetnika škofije sv. Jožefa (že v soboto zaradi postnega
časa), maša ob 10.00 in podelitev škofijskega odličja
Seja dekanov na ordinariatu ob 9.00 v sejni sobi v pritličju
Postna duhovna obnova za duhovnike v Baragovem zavodu ob 9.00

April
1. 4.
7. 4.
9. 4.
13. 4.
16. 4.
22. 4.
23. 4.

Plenarna seja ŠPS ob 9.30 v sejni sobi v pritličju
Enajsta obletnica ustanovitve novomeške škofije
Cvetna nedelja - blagoslov zelenja in cvetja
Škofova krizmena maša s somaševanjem duhovnikov ob 9.00 v stolnici
Velika noč - praznik Jezusovega vstajenja
Diakonsko posvečenje Benjamina Bevca DJ, doma iz Cerkelj ob Krki, v Parizu
Nadaljevanje »zaplaškega leta«, romanje članov ŽPS iz novomeške škofije, ob 15.00
molitvena ura, ob 16.00 slovesna škofova maša in blagoslov novih orgel

Maj
1. 5.
7. 5.
27. 5.

Začetek molitvenega tedna za nove duhovne poklice
Nedelja Dobrega pastirja - duhovnih poklicev, popoldne Grozdetov molitveni shod, sv.
maša ob 16.00
Slovesno praznovanje godu bl. Alojzija Grozdeta na Zaplazu s slovesno škofovo mašo in
somaševanjem duhovnikov ob 10.00
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