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ZAKAJ ZAPLAŠKO LETO

Bralci Jagod naše pastorale lahko opazite, 
da so v letu 2017 slike na naslovnici – plat-
nicah našega škofijskega glasila povezane z 
osrednjim Marijinim svetiščem na Zaplazu. 
Zakaj? Odgovor ste lahko dobili že v prvi 
številki glasila, kjer je v pogovoru rektor 
svetišča g. M. Japelj dejal, da bomo 7. oktobra 
obhajali stoto obletnico posvetitve cerkve na 
Zaplazu; škof A. Glavan pa je že oktobra 2016 
napovedal »zaplaško leto«. To zaplaško leto je 
bilo napovedano v želji, da praznovanje stote 
obletnice ne bi odmevalo samo v zunanjih 
posodobitvah in gospodarskih obnovah sve-
tišča (pozlatitev glavnega oltarja, nove orgle, 
prenova Marijinega stranskega oltarja itd.), 
ampak da bi te mesece razna praznovanja in 
srečanja napolnili z duhovno vsebino, da bi 
se romarji že med letom notranje obogatili in 
uglasili na obhajanje okrogle obletnice. 

Sto let za cerkev ni dolga doba. Vendar 
so glede na »dolgost človeškega življenja«,  
še posebno, če pomislimo, kaj vse se je zgo-
dilo v teh stotih letih v Evropi in pri nas v 
Sloveniji –  dve svetovni vojni, komunistična 
revolucija, ki je tako kruto zaznamovala tudi 
številne Slovence, vojna za Slovenijo, začetek 
demokracije in razglasitev samostojne države 
Slovenije, vstop v Evropsko zvezo, ustanovitev 
treh škofij, med njimi tudi novomeške itd. – to 

v nekem smislu tektonski premiki za slovenski 
narod: toliko težkih pa tudi veselih zgodo-
vinskih dogodkov smo doživeli. Verjetno 
zlepa ne bo več nobena slovenska generacija 
doživela česa podobnega. Vse to pa je tako ali 
drugače odmevalo tudi v Marijinem svetišču 
na Zaplazu. Pomislimo samo, koliko romar-
jev se je zvrstilo v tem času, koliko prošenj, 
želja, molitev in zahval je bilo izrečenih v tej 
cerkvi, pa tudi, koliko solz se je v stotih letih 
posušilo pred Marijo! 

V zahvalo za vse to in s prošnjo, da bi naša 
generacija znala odgovoriti na izzive našega 
časa, je razglašeno »zaplaško leto«, ki nam 
zastavlja nova vprašanja. Kako jaz kot kristjan: 
oče ali mati, sin ali hči, poročen ali samski, 
sooblikujem življenje v ožji ali širši družini 
slovenskega naroda? »Mala 'jedrna družina' 
se ne sme zapirati  proti razširjeni družini, h 
kateri pripadajo starši, strici in tete, bratranci 
in sestrične,« poudarja sveti oče Frančišek (AL 
187).  Pa tudi ne pred župnijo, dekanijo in 
škofijo, kjer našo veliko škofijsko družino zbi-
ra Marija na Zaplazu in nas sprašuje: »Si kot 
oče ali mati sklenil pred Bogom zakonsko 
zvezo in izpolnil svoje zakonsko poslanstvo 
v smislu rojstva novih življenj?  Si svojim 
otrokom dajal vsaj osnovno versko vzgojo 
in jo potrjeval z življenjem po veri? Ali pa 
Marija na Zaplazu 'joče', kot je jokala 
pred sto leti v Fatimi, ker sta se ti in tvoja 
družina oddaljila od Boga in Cerkve?!«
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GLAS ORGEL – VZOR HARMONIJE
Blagoslov novih orgel na Zaplazu

Zato nas »zaplaško leto«  spet vabi, da se 
zavemo, od kod prihajamo, kam gremo, kje so 
naše krščanske korenine, iz katerih smo zrasli 
in iz katerih  je stoletja živel nekdanji slovenski 
»katoliški narod«! 

Do praznovanja stote obletnice cerkve na 
Zaplazu je še osem različnih slovesnosti in 

srečanj pri Mariji (glej: Praznovanja v zapla-
škem letu). Premisli, vzemi si čas in se nam 
pridruži na osrednji škofijski božji poti na 
Zaplazu! 

PRIDI/-TE, ZAPLAŠKA MARIJA  
TE/VAS PRIČAKUJE!

Božidar Metelko

Na belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, 
23. aprila 2017, je bilo na Zaplazu slovesno. 
Okrog 600 vernikov in 30 duhovnikov je 
napolnilo cerkev in pred začetkom maše 
povzdignilo svoj pogled proti koru, kjer je škof 
Andrej Glavan blagoslovil nove orgle, darilo 
zaplaškemu svetišču, ki bo oktobra praznovalo 

stoto obletnico posvetitve po rokah škofa 
Jegliča. Orgle je v zadnji številki Jagod predsta-
vil prof. Aleš Makovac, ki je ves čas bedel nad 
njihovo postavitvijo in na slovesnosti vodil 
glasbeni del: petje dveh zborov Konservatorija 
za glasbo Jurij Slatkonja iz Novega mesta in 
zbora dekanije Leskovec med mašo ter orgelski 



3

Š KO F I J A  N OVO  M E S T O

Maj 2017

koncert gojencev konservatorija po njej, ko 
je kraljica glasbil zazvenela v vsej polnosti. 
Predstavitev orgel po posameznih registrih po 
maši pa je prevzel njihov izdelovalec Anton 
Škrabl iz Rogaške Slatine.

V zaplaški božjepotni cerkvi imajo osrednje 
mesto daritveni oltar, Marijin stranski oltar z 
milostnim kipom (ki zaradi obnove do slove-
snosti žal še ni bil pripravljen)  ter stranski oltar 
z Grozdetovimi relikvijami. Nove orgle pa 
dopolnjujejo svetišče in bodo z lepim igranjem 
in podporo petju pomagale dvigovati duše 
vernikov k Bogu. To je bil tudi eden poglavi-
tnih namenov glavne donatorke iz Švice, ki je 
prispevala velik del sredstev, da bi se na Zaplazu 
še bolj slovesno obhajalo bogoslužje, oznanjala 
Božja čast, ljubezen do nebeške matere Marije 
in da bi se odpirala srca vernikov. 

Škof Glavan je v nagovoru pri 
maši razmišljal, da je v orglah 
veliko piščali. »Vsaka piščal ima 

svoj glas, a ti se ob spretnem igranju zlivajo 
v čudovito harmonijo. Tako naj bi tudi 
verniki po petju in glasbi rasli v edinosti 
src.« Za tako edinost naj bi si po škofovih 
besedah v svojih župnijah, škofiji in državi 
še posebej prizadevali člani ŽPS, ki so imeli 
ta dan na Zaplazu vsakoletno škofijsko 
srečanje. »Za to harmonijo in uglašenost 
src, ki jo prinaša medsebojna ljubezen, se 
zavestno trudíte na sejah ŽPS in v vaseh, 
soseskah in okolju, kjer živite.« Da si za to 
edinost že prizadevajo, so pokazali pred 
mašo med molitveno uro, ki so jo obliko-
vali za različne namene.

Velika zahvala gre glavni donatorki 
in vsem drugim darovalcem za nove 
orgle, izvajalcem del in organizator-
jem na Zaplazu in na škofiji. Nove 
orgle bodo odslej lepšale bogoslužje 
že tudi pri vseh slovesnostih zapla-
škega leta, ki ga obhajamo.
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VABILO NA OSREdNJO 
SLOVESNOST NA ZAPLAZu

Kakor je znano, naša osrednja 
božja pot letos praznuje stoletnico 
svetišča. V okvir tega praznovanja 
sodi tudi nekoliko drugačno pra-
znovanje godu bl. Alojzija Grozdeta. 
Začeli ga bodo mladi, ki se bodo na 
predvečer godu, v petek, 26. maja, ob 
22.30 odpravili izpred novomeškega 
kapitlja in peš priromali na Zaplaz. 
Nato bodo v soboto, 27. maja, ob 
9.00 oblikovali molitev pred mašo. 
Sveta maša se bo začela ob 10.00 s 
slovesnim prenosom milostnega 
Marijinega kipca na nov oltar, ki 
bo ob tej priložnosti blagoslovljen. 
Slovesnost bo vodil škof msgr. 
Andrej Glavan; duhovnike vabim, 
da se mu pridružite pri somaševanju. 
Po slovesnosti pa, kakor je v navadi, 
ste lepo vabljeni na okrepčilo.

G. župnike naprošam, da slove-
snost svojim vernikom oznanijo 
pri nedeljskih mašah. Če bo kdo 
organiziral avtobusni prevoz, naj 
me, prosim, obvesti, da opozorim 
redarje, ki bodo rezervirali prostor 
za parkiranje. 

Marko Japelj, župnik 
Čatež-Zaplaz

NOČNO PEŠ ROMANJE MLADIH
Peš romanje mladih novomeške škofije na Zaplaz bo 

v noči s petka, 26., na soboto, 27. maja, torej ob godu 
blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Romanje je po-
vezano tudi s praznovanjem stote obletnice posvetitve 
našega osrednjega Marijinega romarskega svetišča. 

Mladi smo polni izzivov, življenjskih moči in iskanja 
novih poti. Papež Frančišek nas vabi, naj »zamenjamo 
udobnost kavča za par pohodnih čevljev ter se podamo 
na nova, neoznačena pota,« zato bomo romali ponoči. 
Zbirati se bomo začeli v novomeški stolnici v petek, 26. 
5., od 22. ure dalje. Ob 22.30 bo krajša molitev, pesem in 
blagoslov romarjev, nato se bomo odpravili proti Mirni 
Peči.  Na Rogovili nas bodo sprejele sestre karmeličanke. 
Po krajšem srečanju in postanku bomo nadaljevali pot 
proti Trebnjemu in Zaplazu. Okrepčilo na poti si bomo 
postregli iz romarskih nahrbtnikov, zato naj za hrano in 
pijačo poskrbi vsak sam. Zaradi prometne varnosti naj 
si vsak romar priskrbi odsevnik, baterijo ali kresničko. 
Dobra volja, molitev, pesem in prijetno druženje pa nam 
bodo krajšali skoraj 30 km dolgo pot. Na Zaplaz bomo 
priromali okoli osmih zjutraj. Po krajšem počitku bomo 
mladi ob devetih vodili molitveno uro, ob desetih pa se 
bomo udeležili slovesne maše ob godu blaženega Alojzija 
Grozdeta, zavetnika mladih. 

Organiziranega prevoza nazaj v Novo mesto ne bo, zato 
povabite k sveti maši svoje domače ali prijatelje, ki nas 
bodo odpeljali domov. Če kdo ne bi mogel dobiti prevoza, 
pa bi se želel udeležiti romanja, naj se oglasi po e-pošti: 
stefan.hosta@gmail.com in bomo skupaj našli rešitev.

Na romanju ste poleg mladih še posebej dobrodošli 
duhovniki!

Štefan Hosta, voditelj ŠOM

GOD BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA
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PRAZNOVANJA V ZAPLAŠKEM LETu
•	27. maja – god bl. Alojzija Grozdeta in nočno peš romanje mladih na Zaplaz, 

maša ob 10.00, molitvena ura ob 9.00;
•	24. junija – vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu – 

ob 10.00 škofova sv. maša, ob 9.30 rožni venec;
•	25. junija – duhovniki jubilanti ob 16.00 – dva zlatomašnika;
•	 14. avgusta – ob 20.00 procesija s Čateža in nato sv. maša na Zaplazu, to je tudi škofijsko 

praznovanje stote obletnice fatimskih dogodkov; somaševanje vodi škof Andrej Glavan;
•	15. avgusta – Marijino vnebovzetje – osrednja maša ob 10.00;
•	26. avgusta – romanje bolnikov, invalidov in starejših – sv. maša ob 10.30;
•	9. septembra – molitveni dan za duhovne poklice – sv. maša ob 10.00, pred mašo 

molitvena ura; 
•	7. oktobra – stota obletnica posvetitve zaplaške cerkve: škofova maša ob 10.00 in 

sklep »zaplaškega leta«.
•	Vsako prvo nedeljo v mesecu so Grozdetovi molitveni shodi – v tem letu z 

udeležbo dekanij, sv. maša je vedno ob 16.00.

GROZdETOVI MOLITVENI SHOdI
Slovesnost ob 100. obletnici posvetitve cerkve na Zaplazu bo v soboto, 7. oktobra 2017, ob 

10. uri. Na to slovesnost se bomo pripravljali vse leto. V pripravo bodo vključeni tudi Grozdetovi 
molitveni shodi in molitev za nove duhovne poklice po dekanijah popoldne na prve nedelje 
v mesecu od maja do oktobra. Pred sveto mašo je molitvena ura za nove duhovne poklice, 
ki jo vsaka dekanija sama oblikuje. Ob 16. uri bo sveta maša. Vsaka dekanija sama določi in 
poišče mašnika. Župniki župnij iz dekanije, ki je tisti mesec na vrsti, naj pri nedeljskih oznanilih 
povabijo vernike k udeležbi in molitvi. To bodo neke vrste dekanijska romanja v »zaplaškem letu« 
duhovne priprave na obhajanje stoletnice. 

Razpored po dekanijah: 
•	nedelja, 7. 5. – Leskovec
•	nedelja, 4. 6. – Novo mesto 
•	nedelja, 2. 7. – Žužemberk
•	nedelja, 6. 8. – Trebnje

•	 sobota, 9. 9. – škofijski molitveni 
dan za duhovne poklice

•	nedelja, 1. 10. – Črnomelj
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dEKANJSKI BIRMANSKI dNEVI IN NOV 
KATEHETSKI NAČRT

Dne 1. 4. je bila na škofiji plenarna seja ško-
fijskega pastoralnega sveta. Kar precej časa smo 
namenili birmanski pastorali v želji, da bi or-
ganizirali primeren škofijski birmanski dan 
za našo škofijo po zgledu mariborske nadško-
fije. Potem ko so se člani podrobneje seznanili 
s pozitivno izkušnjo iz Maribora, ki je zelo ce-
lovito nastavljena z daljno pripravo, internetno 
stranjo in medsebojnim povezovanjem, je vsak 
imel nekoliko svojo vizijo tovrstnega srečanja. 
Skupen sklep je bil, da dekanijam kot prvi ko-
rak priporočimo dekanijska ali meddekanijska 
srečanja za birmance. Takšno srečanje smo že 
imeli v leskovški dekaniji in so ga birmanci 
dobro sprejeli. Seveda je kot vedno vse odvisno 
od priprave. Mogoče pa bi pozneje z dekanijske 
ravni srečanja prešli na škofijsko raven. Srečanje 
birmancev se predvsem priporoča dekanijam, 
kjer bo kanonična ali redna birma – lahko ga 
pripravita tudi dve dekaniji skupaj. Obenem si 
je dobro pogledati gradivo na internetni strani 
birmanec.si, ki ga je pripravila za birmance 
mariborska nadškofija.

Na slovenski ravni pa je v pripravi nekoliko 
osvežen slovenski katehetski načrt, ki 
temelji na smernicah PIP-a. Seveda bo marsik-
do upravičeno vzkliknil: »Kaj nam je še tega 
treba!« V isti sapi pa pogosto vzdihujemo, da 
naši katehetski učbeniki niso dovolj dobri in 
da bi bilo potrebno pripraviti nove. Katehetski 
načrt ni učbenik, je pa konkretno vodilo, 
kakšne cilje naj bi novi učbeniki in predvsem 
naša pastorala v različnih starostnih stopnjah 
dosegali. Kaj se pričakuje od prvoobhajancev, 

ko pristopijo k zakramentu, kaj od birmancev. 
Imamo različna merila, ki kličejo, če že ne po 
poenotenju, pa vsaj po skupnih izhodiščih. 

Nov pastoralni načrt želi torej opozoriti 
na:

1. Inkluzivno katehezo, ki zajema vse ži-
vljenjske razsežnosti in temelji na izkustvenem 
učenju. 

2. Mistagoško katehezo, ki vsebuje temeljito 
teološko razlago zakramenta in odnos do obre-
da; izhaja iz Svetega pisma, ima zgodovinsko 
razsežnost in vključuje neponovljivo zgodovino 
odrešenja. 

3. Katehumenski model poudarja, da se 
nekdo pripravi na zakramente, ko je dovolj zrel 
in ne obvezno ob določeni starosti. 

4. Primerna katehetska kerigma, ki doseže 
cilj, ko človek iskreno izpove, da je Kristus 
Gospod, Odrešenik sveta. 

V skoraj vsakem učbeniku od Pogačnikovih 
dalje so bile v samih učbenikih ali v posebnih 
knjižicah tudi besede, ki so posebej opozarjale 
katehete na zavzeto učenje. Zavedamo se, 
da nov katehetski načrt ali novi učbeniki ne 
bodo delali čudežev, če kateheti ne bomo bolj 
iz srca izžarevali Kristusovega odrešenja. Novi 
katehetski načrt ima prav to pred očmi in si 
konkretno postavlja cilj, da bi otrok po birmi 
z veseljem našel mesto vsaj v eni izmed župnij-
skih skupin (bralci, krasilci, animatorji ...).  

mag. Janez Žakelj, voditelj škofijskega 
katehetskega odbora



8 Glasilo Škofije NM

J AG O D E   N A Š E   PA S T O R A L E

delavnimi farani. Njegova skrb vsa ta leta 
ni bila samo župnijska cerkev Marijinega 
Brezmadežnega spočetja, ki jo je v teh letih 
obnovil, temveč tudi podružnici sv. Primoža 
in Felicijana na Gori ter sv. Urha v Roviščah, 
ki ju je obnovil s prizadevnimi farani. Vsa ta 
desetletja  pa je kot zvest delivec zakramen-
tov in katehet predvsem gradil živo cerkev. 
Župnija leži na značilnem sadjarsko-vinogra-
dniškem območju. Kmečkemu sinu ni bilo 
poleg  župniškega dela nikoli težko poprijeti 
za sadjarska in vinogradniška opravila. Ob 
tem delu se  rad sprosti. Veliko je pastoralno 
sodeloval in se družil s sedaj že pokojnim 
župnikom g. Metodom Oblakom, na sosednji 
župniji Sv. Duh - Veliki Trn. Že dolga leta 
tudi duhovno oskrbuje Dom oskrbovancev 
v Impoljci, kjer pogosto mašuje in duhovno 
skrbi za varovance doma. V njegovi župniji je 
tudi hiša, kjer je šolska leta preživljal mučenec 
blaženi Alojzij Grozde. Župnik Bobič si je vsa 
leta vneto prizadeval za širjenje  sluha svetosti 
in mučeništva blaženega Alojzija Grozdeta. 

Zlatomašnik slovi med sobrati duhovniki 
kot vesten,  marljiv in goreč duhovnik, ki mu 
je duhovni blagor župnije bil vedno na prvem 
mestu. Rad je v duhovniški družbi, zato se z 
veseljem udeležuje tedenskih srečanj duhov-
nikov leskovške dekanije, ko si v molitvi in 
sproščenem  pogovoru izmenjujejo pastoralne 
izkušnje. Za duhovno vezilo k novomašnemu 
geslu si je vzel besede zahvalne pesmi Te 
Deum – Gospod, vate zaupam! Čili dvaino-
semdesetletni zlatomašnik g. Anton Bobič še 
naprej kot dejaven župnik Gospodu izreka 
besede papeža Klemena  XI.: »Hočem, dokler 
hočeš ti!« Naj mu bodo  ob zlatomašnem 
jubileju  za vse dobro, kar je storil kot zvesti 

oskrbnik Božjih skrivnosti,  namenjene evan-
geljske besede prilike o talentih: »Prav, dobri 
in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez 
veliko te bom postavil« (Mt 25, 21). 

ZLATOMAŠNIK

VIKTOR KASTELIC

se je rodil v vihri druge svetovne vojne,  2. 
7. 1942, v Stopičah pod Gorjanci. Odraščal je 
v skromnosti in odrekanju v številni kmečki 
družini. Očeta so že kmalu izgubili. Stopiče 
so širši javnosti postale znane  po tem, da se 
je januarja 1952 škof Vovk v to župnijo od-
pravljal na slovesnost, pa so ga v Novem mestu 
zažgali. Zato je Viktor zakrament birme prejel 
pozneje v Ljubljani. 

Že zgodaj se je odločil za duhovniški poklic, 
zato je vstopil v malo semenišče v Pazinu. 
Študij teologije je nadaljeval na Teološki 
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in mučeništva blaženega Alojzija Grozdeta. 

Zlatomašnik slovi med sobrati duhovniki 
kot vesten,  marljiv in goreč duhovnik, ki mu 
je duhovni blagor župnije bil vedno na prvem 
mestu. Rad je v duhovniški družbi, zato se z 
veseljem udeležuje tedenskih srečanj duhov-
nikov leskovške dekanije, ko si v molitvi in 
sproščenem  pogovoru izmenjujejo pastoralne 
izkušnje. Za duhovno vezilo k novomašnemu 
geslu si je vzel besede zahvalne pesmi Te 
Deum – Gospod, vate zaupam! Čili dvaino-
semdesetletni zlatomašnik g. Anton Bobič še 
naprej kot dejaven župnik Gospodu izreka 
besede papeža Klemena  XI.: »Hočem, dokler 
hočeš ti!« Naj mu bodo  ob zlatomašnem 
jubileju  za vse dobro, kar je storil kot zvesti 

oskrbnik Božjih skrivnosti,  namenjene evan-
geljske besede prilike o talentih: »Prav, dobri 
in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez 
veliko te bom postavil« (Mt 25, 21). 

ZLATOMAŠNIK

VIKTOR KASTELIC

se je rodil v vihri druge svetovne vojne,  2. 
7. 1942, v Stopičah pod Gorjanci. Odraščal je 
v skromnosti in odrekanju v številni kmečki 
družini. Očeta so že kmalu izgubili. Stopiče 
so širši javnosti postale znane  po tem, da se 
je januarja 1952 škof Vovk v to župnijo od-
pravljal na slovesnost, pa so ga v Novem mestu 
žagali. Zato je Viktor zakrament birme prejel 
pozneje v Ljubljani. 

Že zgodaj se je odločil za duhovniški poklic, 
zato je vstopil v malo semenišče v Pazinu. 
Študij teologije je nadaljeval na Teološki 
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fakulteti v Ljubljani. V mašnika je bil po ro-
kah nadškofa Jožefa Pogačnika posvečen 29. 
6. 1967 v ljubljanski stolnici. Prvo kaplansko 
mesto ga je čakalo v revirjih, v župniji Zagorje 
ob Savi, kjer je kaplanoval med letoma 1968 
in 1971. Najbolj ustvarjalna duhovniška leta 
je od  1971 do 1981 preživel v župniji Mirna 
Peč, kjer je bil župnijski upravitelj. V liturgiji 
se je odlikoval kot dober pevec. Iz Mirne Peči 
so ga predstojniki napotili v župnijo Kresnice, 
kje je bil v letih 1981 do 1984 župnijski 
upravitelj,  od leta 1984 do 1995 pa župnik. 
Med ljudmi in sobrati duhovniki je veljal za 
mirnega, tihega in skromnega duhovnika, ki 
v »shodnicah ni nikoli iskal ali se postavljal 
na prva mesta«. Zahtevo pastoralno delo mu 
je načelo zdravje in v trenutkih preizkušenj so 
ga bodrile besede,  ki jih je Kristus namenil 
apostolu Pavlu: »Dovolj ti je moja milost, zakaj 

moč se v slabosti spopolnjuje.« Bolniški dopust, 
ki mu je bil dodeljen, je preživljal kot duhovni 
pomočnik v župniji Preska (1999) ter v letih 
2003–2004 v župniji Dole pri Litiji. Po letu 
2004 pa se je upokojil in  nastanil v domačem 
kraju na Velikem Orehku v župniji Stopiče. 
Od tam po svojih močeh še zelo rad pomaga 
v dušnem pastirstvu po okoliških župnijah, za 
kar so mu duhovniki iskreno hvaležni. 

Ob novi maši si je za novomašno geslo vzel 
besede: »Zgodi se tvoja volja« (Mt 6,10). Božjo 
voljo je zlatomašnik g. Viktor sprejemal z  veli-
ko vdanostjo in s ponižnim srcem. Prizadeval 
si je ostati ponižen in skromen duhovnik, da 
bi Kristus v njem vedno bolj rastel, on pa se 
manjšal. Po vseh župnijah, kjer je deloval,  se 
ga ljudje s hvaležnostjo spominjajo. 

Igor Luzar

NOVO VOdSTVO KARMELA V 
MIRNI PEČI

Na prvi petek, 3. marca 2017, so bile 
v Karmelu Marije, Kraljice Angelov v 
Mirni Peči volitve novega vodstva. V 
navzočnosti novomeškega škofa je bila 
za novo priorico izvoljena s. Mirjam 
Rovtar, za subpriorico in prvo sveto-
valko  pa s. M. Mihaela Gutenberger. 
Druga in tretja svetovalka sta postali s. 
Terezija Benedikta Mulej in s. M. Pavla 
Švigelj.

Novemu vodstvu čestitamo in vsej sa-
mostanski skupnosti želimo obilo Božjega 
blagoslova in Marijinega varstva na novem 
odseku poti v prihodnjih treh letih!
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duHOVNIKI JuBILANTI

•	Zlatomašnika (posvečena v letu 1967, Ljubljana):  
ANTON BOBIČ, župnik, Studenec, in  
VIKTOR KASTELIC, duhovnik v pokoju, Veliki Orehek 46, 
Stopiče;

•	40 let duhovništva (posvečen leta 1977): Jože Erjavec, župnik, 
Šentlovrenc;

•	30 let duhovništva (posvečena leta 1987): Janez Cevec, župnik 
Šentjanž; Franc Vidmar, župnik  (dekan in čast. kanonik), Žužemberk

•	20 let duhovništva (posvečen leta 1997), mag. Igor Luzar,  
past. ceremonier, Škofija Novo mesto

  V A B I M
 na somaševanje jubilantov, ki bo v nedeljo, 25. junija 2017, ob 16. uri na 

Zaplazu. V »zaplaškem letu«, ko se pripravljamo na praznovanje stote obletnice 
posvečenja romarskega svetišča, se bomo zbrali ob zaplaški Materi Mariji, da bi se 
zahvalili za prehojeno pot naših jubilantov in za vse, kar so po Božji milosti v moči 
mašniškega posvečenja mogli narediti za Cerkev na Slovenskem in še posebno v 
novomeški škofiji. 

Ker v mesecu juniju večina duhovnikov obhaja obletnico posvečenja, vabim tudi 
druge duhovnike naše škofije k Materi Božji. Ko se bomo Bogu  zahvaljevali za svojo 
poklicanost, bomo obenem prosili našega velikega Duhovnika Jezusa Kristusa za 
stanovitnost do konca in za nove duhovne poklice. Po maši vabim vse na skromno 
okrepčilo v Škodovo hišo.

škof msgr. Andrej Glavan

Duhovnike, ki letos praznujete okrogel duhovniški jubilej – 50, 40, 30, 25, 20 ali 
10-letnico posvečenja –, g. škof Andrej Glavan vabi v božjepotno središče naše škofije 
k Mariji na Zaplaz. 
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Red šolskih sester svetega Frančiška 
Kristusa Kralja je nastal v Mariboru leta 
1869. Njegova ustanoviteljica je s. Margareta 
Puhar, ki je izstopila iz skupnosti šolskih sester 
v Gradcu in postala prva predstojnica nove 
kongregacije. To je edina kongregacija, ki je 
nastala na slovenskih tleh. Njen pobudnik je 
bil blaženi škof Slomšek. 

Karizma ali poslanstvo naše ustanove je 
živeti iz ljubezni do Boga evangelij v redovni 
skupnosti, kjer pričujemo za Kristusovo kra-
ljestvo. Navdihuje nas Frančiškov način živ-
ljenja, ki je v trajnem spreobračanju. V Cerkvi 
pa služimo bratom in sestram predvsem na 
vzgojnem področju. Dediščina naših prvih 
sester je še posebej gostoljubnost in služenje 
vsakomur, ki našo pomoč potrebuje. 

V skupnosti v Trebnjem sestre pomagamo v 
župniji pri katehezi in raznih opravilih v cerkvi 
(krašenje, čiščenje, pranje cerkvenega perila). 
Kot skupnost po svojih močeh pomagamo 
tistim, ki nas prosijo za pomoč. Molimo za 
različne potrebe, za katere nas prosijo ljudje iz 
bližnje in daljne okolice. Naše prvo poslanstvo 
pa je življenje v sestrski skupnosti ter pričeva-
nje za Kristusa Kralja, ki je vstal in živi ter nas 
vabi v svoje kraljestvo. 

V letu 2016 smo praznovale 30 let nepre-
trganega bivanja v skupnosti v Trebnjem. 
Upamo, da bomo svoje poslanstvo mogle 
opravljati še naprej v blagor novomeške kra-
jevne Cerkve. 

s. Mirjam Černigoj

ŠOLSKE SESTRE  
SVETEGA FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA



12 Glasilo Škofije NM

J AG O D E   N A Š E   PA S T O R A L E

Na praznik sv. Jožefa, 19. marca, glavnega za-
vetnika novomeške škofije,  je škof msgr. Andrej 
Glavan pri slovesni maši v novomeški stolnici 
izročil najvišje odličje škofijsko dolgoletnemu 
organistu g. Ivanu Cvitkoviču iz Kočevja. 

IVAN CVITKOVIČ
Prejemnik odličja sv. Jožefa 2017

Nagrajenca odlikujejo delavnost, poštenost, 
skromnost, globoka in pogumna vera ter 
ljubezen do Cerkve. Tako nesebično zastonjsko 
prostovoljstvo je danes že prava redkost, zato 
je lahko vzor mnogim sodelavcem po naših 
župnijah,« je poudaril.

Nagrajenec je kot otrok številne belokranjske 
družine leta 1946 prišel na Kočevsko. Končal 
je obrtno šolo in se zaposlil v podjetju Avto 
Kočevje in tam delal do upokojitve. Po odslu-
ženi vojaščini se je leta 1952 naselil v kočevski 
mežnariji. Tam se je kmalu spoznal z novim 
organistom Dežmanom, ki ga je navdušil za 
cerkveno glasbo. Ive, kot ga kličejo prijatelji, 
si je kupil harmonij, organist pa ga je naučil 
osnovnih not in prijemov. Od takrat ga ljubezen 
do cerkvene glasbe ni več zapustila. Leta 1971 je 
bil med prvimi slušatelji na  orglarskem tečaju 
v Ljubljani. Njegovo spremljanje bogoslužja na 
orglah ga je vodilo skoraj po vseh kočevskih 
župnijah od Kočevja, Stare Cerkve, Livolda, 
Koprivnika, Verdrenka, vse do Hinj. Kot 
bogoslužni sodelavec na orglah je bil zvest 
spremljevalec številnim duhovnikom, ki so 
delovali na Kočevskem. Še posebej pa lahko ob-
čudujemo njegovo neomajno zvestobo Cerkvi 
na Kočevskem v svinčenih časih komunizma 
po vojni. Kočevski dekan Jože Milčinovič je ob 
podelitvi odličja o njem dejal: »S ponižnostjo, 
požrtvovalnostjo, z vero in veseljem je s petjem 
in igranjem več kot 50 let bogatil bogoslužje po 
naši župnijah in slavil Boga.«

Igor Luzar

Odličje sv. Jožefa podeljuje škofija  posame-
znikom ali ustanovam, ki se posebej odlikujejo 
po zglednem krščanskem življenju in svojem 
prispevku za krajevno Cerkev. Vse to s svojim 
življenjem že več kot pol stoletja uresničuje or-
ganist Ivan Cvitkovič. Ko je škof Glavan opisal 
njegovo delo in poslanstvo v Cerkvi, je dejal: 
»Ivan Cvitkovič, zaslužen bogoslužni sodelavec, 
organist, ki že več kot 60 let sodeluje v mnogih 
župnijah na Kočevskem, zlasti v Kočevju, Stari 
Cerkvi, v Mozlju in občasno tudi drugod. Sam 
ga že 10 let srečujem tudi v Domu starejših, 
kjer s svojim ženskim zborom redno sodeluje. 
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PRIZNANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO  
ŠKOFIJI NOVO MESTO  
OB 10. OBLETNICI USTANOVITVE

Ob občinskem prazniku MO Novo mesto 
je bila 7. aprila v Kulturnem centru Janeza 
Trdine slavnostna akademija, na kateri so 
podelili občinske nagrade in priznanja za leto 
2016. Podelila sta jih župan Gregor Macedoni 
in podžupan Bojan Kekec. Med prejemniki 
je bila tudi Škofija Novo mesto. V njenem 
imenu je nagrado prevzel škof msgr. Andrej 
Glavan.

 V obrazložitvi ob podelitvi nagrade je 
MO Novo mesto zapisala:  »Škofija obhaja 
10. obletnico ustanovitve. V tem času je 
opravila veliko delo, ki ima spodbudne in 
trajne koristi za vse občane s širšega območja 
škofije. Z ustanovitvijo Škofijske karitas se je 
povečala pomoč starejšim in drugim pomoči 
potrebnim ljudem. Z ustanovitvijo Zavoda F. 
I. Baraga za verske in kulturne dejavnosti pa je 

škofija prispevala tudi na področju izobraže-
vanja in kulture. Predvsem s Konservatorijem 
za glasbo J. Slatkonja je obogatila kulturno 
in glasbeno dejavnost Novega mesta. Tako 
je Novo mesto postalo tudi operno središče 
v Sloveniji. Škofija je poskrbela za notranjo 
obnovo stolnice sv. Nikolaja ter obnovila 
proštijo in druge kapiteljske zgradbe. Škofija 
Novo mesto pa si tudi zelo prizadeva za 
spravo slovenskega naroda. S postavitvijo 
spravnega spomenika Resnica in sočutje na 
Zaplazu je uresničen velik korak odpuščanja 
in spoštovanja.«

Člani Vokalne akademije Jurija Slatkonje 
so po akademiji pripravili glasbeni program 
v avli kulturnega centra, kjer so se gostje 
zadržali ob druženju.

Igor Luzar
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NIKODEMOVI VEČERI V LETU 2017
Letošnji Nikodemovi večeri so bili razdeljeni na dva dela: prvi del pred 
počitnicami, 16. in 17. februarja, drugi del pa po počitnicah, 2. in 3. 
marca. 

Prvo predavanje je imel nadškof dr. Marjan 
Turnšek. Predstavil je okvir papeževe spod-
bude Radost ljubezni ter spodbudo teološko 
umestil v čas in prostor. Predavanje je bilo 
precej zahtevno za poslušalce, vendar mislim, 
da je vsak lahko odnesel nekaj koristnega. 
Dvorana v Baragovem zavodu je bila polna, 
kar je pomenilo okoli sto poslušalcev.  

Drugi večer je bilo pričevanje Anie 
Goledzinowske iz okolice Neaplja. Iz težkega 
otroštva, ki so ga zaznamovale zlorabe, se je 
želela izviti z vstopom v svet visoke mode. 
Toda to okolje ji je zadalo nove rane. O vsem 
tem govori njena knjiga Rešena iz pekla, ki jo je 
predstavila. Zbralo se je veliko ljudi, po osebni 
oceni okoli 250. Vsi stoli, ki jih je bilo moč 
dobiti v Baragovem zavodu, so bili zasedeni, 

poslušalci pa so tudi stali in sedeli po tleh in 
na stopnicah. Večer smo začeli s pesmijo, ki jo 
je zapel mladinski zbor iz župnije Sv. Lenart 
v Novem mestu, končali pa z blagoslovom 
škofa msgr. Andreja Glavana.  

Tretji Nikodemov  večer je bila okrogla 
miza z naslovom Družina med poklicanostjo 
in resničnostjo,  pri kateri so sodelovali dr. 
Stanislav Slatinek, dr. Igor Bahovec in gospa 
Karmen Kristan, vodil pa jo je Gregor Lotrič. 
Večer je obiskalo okoli 70 poslušalcev. Posebej 
so se predavatelji dotaknili 8. poglavja spod-
bude Radosti ljubezni, ki ga je vsak govorec 
predstavil s svojega zornega kota: dr. Stanislav 
Slatinek kot pravnik in duhovnik, dr. Igor 
Bahovec kot sociolog in gospa Karmen 
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Kristan kot laikinja, ki živi kruto resničnost 
ločenega zakona.

Četrto predavanje z naslovom Kje so naši 
sinovi in hčere? so imeli naslednji predavatelji: 
Aleš Čerin, Neža Repanšek in Miha Kramli. 
Vsak je predstavil  svoje področje pogleda na 
mlade. Aleš Čerin kot oče, mož, dedek in 
boter. Neža Repanšek je predstavila mlade, 
ki želijo oditi od staršev, in njihovo pot osa-
mosvajanja, Miha Kramli pa je kot terapevt 
predstavil mlade, ki so zašli v zasvojenosti 
od sodobnih dovoljenih drog: pornografije, 
internetnih vsebin, računalniških igric, iger 
na srečo, telefona in drugih. Predavanje je 
obiskalo okoli 150 poslušalcev in je bilo zelo 
pohvaljeno. Številni so izrazili željo, da bi 
predavanji Aleša Čerina in Miha Kramlija 
ponovili.

Ker je bilo zanimanje za letošnje 
Nikodemove večere veliko, sem se vprašal, 
kako to. Ob tem sem pomislil na stvari, ki so 

bile morda letos bolj žive. To je bilo zagotovo 
večja povezanost mestnih župnij in s tem 
tudi spodbujanje vernikov k udeležbi na 
Nikodemovih večerih. Druga pomembna 
lastnost letošnjih večerov so bili predavatelji, ki 
so nagovarjali že s svojim nastopom in temo. 
Pričevanja in aktualnost teme je vedno tisto, 
kar bo nagovorilo ljudi, da se bodo odzvali 
povabilu. 

V prihodnosti bi glede na to, da so starši 
zelo pohvalili predavatelja Kramlija, lahko 
organizirali samostojno predavanje za starše 
veroučencev v naši dekaniji ali širše. Tema 
predavatelja je bila Sodobne odvisnosti, kar 
staršem v vzgojnem procesu povzroča veliko 
nevšečnosti, hkrati pa se ne zavedajo, kako 
velika nevarnost so računalniške igrice in 
dostopnost interneta. 

p. Tomaž Hočevar OFM, referent za 
izobraževanje odraslih
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SVETO PISMO – dRAMA OdREŠENJA 
Srečanje bralcev Božje besede

Na nedeljo Svetega pis-
ma, 29. januarja, so bila 
po vseh šestih slovenskih 
škofijah srečanja za člane 
bibličnih skupin, bralce 
Božje besede in vse, ki 
se želijo poglabljati v 
njeno bogato sporočilo. 
Za našo škofijo je bilo 
to srečanje v župniji 
Vavta vas. Petdesetim 
udeležencem je župnik 
iz Velikega Gabra Janez 
Jeromen, ki tudi sam 
prevaja Sveto pismo v 
sodobni slovenski jezik, spregovoril o tem, 
kako začeti z branjem Svetega pisma in kako 
ga dobro brati. 

Celotno Sveto pismo nam je predstavil kot 
dramo odrešenja od prvega dejanja, ko Bog 
ustvari svet in človeka, do zapleta v drugem 
dejanju, ko človek greši, izrine Boga s prizori-
šča in si s tem nakoplje nesrečo. Tretje dejanje 
govori o tem, kako Bog ta zaplet razrešuje z 
Abrahamom in izraelskim ljudstvom, kar 
pripravlja četrto dejanje, ko se zgodi preobrat 
in dokončna razrešitev s prihodom Božjega 
Sina Jezusa Kristusa. Zadnje dejanje se začne s 
prihodom Sveta Duha in nastankom Cerkve 
ter se nadaljuje vse do danes, tako da vsak 
izmed nas lahko vstopa v to dramo. V njej ima 
glavno vlogo sam Bog. Če pa hočemo dobro 
poznati tudi svojo lastno vlogo, moramo brati 
Sveto pismo. Uči nas živeti tako, da bomo 

lahko vstopili v to, kar je Bog za nas pripravil, 
ko pride »novo nebo in nova zemlja« (odlom-
ku predavanja lahko prisluhnete na povezavi: 
goo.gl/9523rN). 

V sedemnajstih župnijah naše škofije 
se v bibličnih skupinah redno srečuje 166 
članov. Vse učence Božje besede v Cerkvi na 
Slovenskem pa povezuje Slovensko biblično 
gibanje, ki izdaja revijo Božja beseda danes. 
Revija izhaja trikrat letno in jo lahko naročite 
na naslovu sbg@rkc.si, priporočen je prosto-
voljni dar. 

Geslo letošnje nedelje Svetega pisma se je 
glasilo: »Ljubezen nikoli ne mine!« (1 Kor 
13,8). Berimo in premišljujmo Božjo besedo, 
da bo večna Božja ljubezen vedno bolj navdi-
hovala naš vsakdanjik.

Tomaž Maras, referent za bralce
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BLAGOSLOVITEV NOVE BOLNIŠNIČNE KAPELE

Škof msgr. Andrej Glavan  je 29. marca 2017 
med mašo, ki je v naši bolnišnici vsako sredo 
ob 19.30, blagoslovil prenovljeno bolnišnično 
kapelo; z njim smo somaševali generalni 
vikar naše škofije Božidar Metelko, dekan 
Miro Virant, voditelj Medškofijskega odbora za 
pastoralo zdravja msgr. Miro 
Šlibar in še šest duhovnikov, 
med njimi naš p. gvardijan 
Tomaž Hočevar, p. župnik 
Krizostom Komar in bolniški 
duhovnik.

Idejno zasnovo za pre-
novo kapele je pripravil 
arhitekt Matija Marinko 
v  septembru 2016 . 
Ovrednotili in nato z ne-
katerimi dopolnili sprejeli 
smo jo škofijski ekonom prelat dr. Janez Gril, 
direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto 
doc. dr. Milena Kramar Zupan s sodelav-
kami, in p. Marko Novak OFM, bolniški 
duhovnik z brati frančiškani. Dela mojstrov 
obrtnikov je povezoval in nadzoroval gradbe-
nik Jože Gril. Dokončana so bila nekaj dni 
pred blagoslovitvijo. 

Kapela je domiselno in funkcionalno ure-
jena; dosežen je pomemben vidik, to je večje 
število sedežev: sedaj jih je 22 za občestvo, 

sedež za mašnika in še prostor za dva invalid-
ska vozička.

Blagoslovitveni obred kapele in oltarja je bil 
globoko doživet milostni dogodek. Pozdravni 
nagovori bolniškega duhovnika, gospe direk-
torice, arhitektova predstavitev prenovljene 
kapele in škofova živa in topla beseda so dali 

pečat veselju, lepoti in domačnosti v »sku-
pnem domu in oazi miru«, kar kapela z Božjo 
pričujočnostjo in tihoto tudi je!

Praznovanje je obogatilo sodelovanje 
TV hiše Vaš kanal, ki je omogočila prenos 
bogoslužja iz kapele v prostor pred njo, da je 
občestvo, ki se je v velikem številu zbralo pri 
blagoslovitvi, laže sodelovalo pri obredu in 
maši. Denarne zahteve prenosa je prevzela 
gospa direktorica bolnišnice. Obreda se je 
udeležilo še par medijskih hiš.
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Ob lepoti in ure-
jenosti bolnišnične 
kapele se najprej 
zahvaljujem dobremu 
Bogu za ta dragoceni 
dar naši bolnišnici: da, 
dar bolnikom, osebju 
in svojcem, pa tudi 
drugim »romarjem 
vere«, ki prihajajo v ta 
prostor tihote in Božje 
pričujočnosti.

Iskreno se zahvalju-
jem vodstvu bolnišni-
ce za podporo in so-
delovanje v celotnem 
prenavljanju kapele in 
pri praznovanju!

Bog povrni škofu 
msgr. Andreju Glavanu 
za čutečo naklonjenost, 
in prelatu dr. Janezu 
Grilu za vso skrb, 
posebej za finančno 
urejanje prenove.

Iskrena zahvala velja arhitektu Matiji 
Marinku, pa Jožetu Grilu, ki je vodil dela, ter 
vsem mojstrom in izvajalcem.

Bog povrni vsem dobrotnikom, posebej v 
naši mestni dekaniji, ki so z nabirko in mno-
gimi osebnimi darovi podprli prenovo kapele!

Na kraju tudi zahvala moji skupnosti, ki je 
srčno podpirala prenovo in se je veselila!

Sklepna misel ob veselju in zahvaljevanju pa 
bodi tudi prošnja: denarne zahteve pri prenovi 
kapele presegajo zbrane darove, le dobri dve 
tretjini sredstev imamo v rokah. Zato prosim, 

da se ob skrbni spodbudi in podpori gospoda 
škofa tudi drugih pet dekanij pridruži zbira-
nju sredstev za bolnišnično kapelo (to na pri-
meren način posredujte tudi svojim faranom 
ali tudi posameznikom, za katere veste, da so 
bili v novomeški bolnišnici!), saj je Splošna 
bolnišnica v Novem mestu edina v naši mladi 
škofiji in vanjo prihajajo na zdravljenje iz vseh 
naših župnij in občestev ... 

Naj Bog povrne vsak vaš denarni prispevek 
z obiljem milostnih, svetih darov!

p. Marko Novak OFM, 
bolniški duhovnik
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VSI LJUDJE SO NAŠI BLIŽNJI
Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto

V soboto, 11. marca, je 
bil občni zbor Škofijske 
karitas Novo mesto. 
Najprej je bila sveta maša, 
ki jo je v župnijski cerkvi ob 
somaševanju duhovnikov 
daroval novomeški škof 
msgr. Andrej Glavan. V na-
govoru se je zahvalil vsem 
prostovoljcem in sodelav-
cem škofijske in župnijskih 
karitas za njihovo nesebično 
pomoč ljudem v stiski ter za premagovanje odpora 
in birokratskih ovir, s katerimi se pri svojem delu 
večkrat srečujejo. V homiliji med mašo je škof 
dodal misel: »Sonce se ne spreminja glede na to, 
kam padajo njegovi žarki, niti se ne zatemni, ker 
se izsušuje močvirje. Tako tudi kristjan, še posebej 
karitativni delavec, ne sme spreminjati svojega 
obraza glede na okoliščine. Delati mora dobro 
vernikom in nevernikom, svetim in grešnim. Prav 
pri sovražnikih se pokaže čistost naše ljubezni, ki 
ne pričakuje povračila od sveta, temveč od večne 
ljubezni.«

Po maši je v veliki dvorani Baragovega zavoda 
udeležence pozdravil predsednik Škofijske karitas 
Novo mesto Ciril Murn. S svojo navzočnostjo in 
pozdravi sta prijateljske vezi z novomeško Karitas 
izrazila tudi predstavnika Slovenske karitas in 
Nadškofijske karitas Ljubljana. V osrednjem 
predavanju je sodelavce župnijskih karitas ter 
drugih cerkvenih dobrodelnih ustanov nagovorila 
notredamka s. Slavka Cekuta. Pripovedovala je o 
svojih izkušnjah enajstletnega misijonskega dela 
v Albaniji, o spremljanju ubogih, o specifičnih 
stiskah, potrebah ter rešitvah, ki jih je iskala s šte-
vilnimi dobrodelnimi organizacijami, med njimi 

tudi s Karitas. Na ta način se je želela še posebej 
zahvaliti vsem ljudem dobre volje, ki s svojim 
darom zlasti v postu ne pozabijo na stiske ljudi 
tudi onstran naših meja, s katerimi se ukvarjajo 
naši rojaki in sodelavci Karitas.

Papež Frančišek je v letošnji postni poslanici 
pozval vse vernike, naj »izrazijo svojo duhovno 
prenovo tudi tako, da se udeležujejo postnih 
pobud, ki jih spodbujajo mnoge cerkvene orga-
nizacije v različnih delih sveta, in s tem podprejo 
kulturo srečevanja naše ene same človeške dru-
žine. Molímo drug za drugega, da bi z udeležbo 
pri Kristusovi zmagi znali odpreti svoja vrata 
slabotnim in revnim. Tako bomo lahko v polnosti 
živeli velikonočno veselje ter pričevali zanj.« 

V Škofijski karitas se zahvaljujemo vsem, ki 
so v preteklem letu še zavzeteje nadaljevali pos-
lanstvo usmiljenega Samarijana, v enaki meri pa 
tudi tistim, ki so se pogumno odločili za začetek 
organizirane karitativne dejavnosti v svoji župniji 
in tako odprli svoja vrata slabotnim in revnim ter 
se na tak način odločili pričevati zanj.

Gregor Vidic, generalni tajnik Škofijske 
karitas NM
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Z RUTKO NA POTI ŽE 25 LET
25 let skavtov v Črnomlju

V petindvajsetih letih, kolikor jih letos 
mineva od ustanovitve stega Črnomelj 1, 
se je med belokranjsko mladino dodobra 
razširil skavtski duh. Na četrt stoletja 
dolgi poti je številčnost skavtov naraščala, 
pripadnost stegu in lokalnemu okolju se je 
krepila, prepoznavnost pa rasla. Ustvarilo 
se je veliko spominov – od poskusa lova na 
»medveda« v Bukovi gori pa do prvih sim-
patij in bolj ali manj uspešnih kuharskih 
poskusov. 

Nekaj spominov smo belokranjski skavti 
podoživeli in predstavili na gala prireditvi 
ob 25-letnici delovanja našega stega, ki je 
bila 31. 3. v do zadnjega kotička polnem 
kulturnem domu v Črnomlju. 

Prireditev je povezovala rdeča nit zgodbe 
ene noči na poletnem taboru. V tej »noči« so 
najmlajši volčiči in volkuljice predstavili svojo 
zamisel o tem, kako bo pri skavtih čez 25 let, 
izvidniki in vodnice pa so na glas primerjali 
dneve na taboru, ko so z voditelji, s tistimi, ki 

jih preživijo, čisto sami. Videli smo, da jim idej 
o tem, kako si popestriti ta čas, res ne manjka. 

Čas na taboru znajo odlično izkoristiti tudi 
najstarejši skavti – klanovke in klanovci. Ti so 
se predstavili s točko, v kateri so pokazali veliko 
svojih talentov –  od prevajanja angleških pe-
smi v slovenščino do pripovedovanja šal in hitre 
mobilizacije žuljev. Nekateri skavti so nastopili 
tudi posamezno. Brin Jugovič se je predstavil 
s plesno, Manca Lovrin, Žan Majcen in Blaž 
Pavlakovič pa z glasbeno točko.

Ozračje v dvorani, v kateri je bilo moč 
videti veselje v otroških očeh in čutiti radost 
v njihovih srcih, sta dodatno ogrela na novo 
ustanovljena belokranjski skavtski bend ter 
pevski zbor. Večer je bil poln nostalgije in 
delovnega zanosa, ki nas belokranjske skavte 
vedno znova navdušuje za utiranje novih sledi 
na naši že četrt stoletja dolgi poti.

Ob jubileju smo se ozrli v preteklost ter se s 
podelitvijo plaket zaslužnim za tako trdne te-
melje delovanja skavtstva v Beli krajini zahvalili 
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štirim posameznikom. Boštjan Prijanovič, Ilija 
Vuk, Sabina Plut ter črnomaljski župnik in du-
hovni asistent Peter Kokotec so pri tem pustili 
močne sledi; tako močne, da si jih današnji 
skavti jemljemo za vzor požrtvovalnosti in 
neustavljive želje po tem, da bi svet za seboj 
puščali vsaj za kanček lepši, kot smo ga prejeli.

Poleg tega je eden izmed ključnih namenov 
našega delovanja vzgoja mladih v odgovorne 
kristjane in državljane, kar je v svojem govoru 
izpostavila stegovodkinja Ana Jerman. Ob tem 
je poudarila, da se v skavtstvu skriva več kot 
tabori, zimovanja in večeri ob tabornem ognju. 
Skavtstvo je v prvi vrsti obljuba –  obljuba, da 
bomo živeli po skavtskih zakonih. Da bomo 
spoštovali domovino, naravo in drug drugega. 
Da bomo življenje vzeli kot zdravo igro in svet 
kot igrišče.

Skavtska obljuba, ki smo ji zvesti, se nas 
drži okoli vratu – dobesedno. Simbol obljube 
je namreč rutka (naša rutka je črno-bela), ki 
poleg pripadnosti skavtstvu poudarja tudi zve-
stobo svojemu stegu in domačemu okolju. Da 
smo tukaj dejavni, je v pozdravnem nagovoru 
izpostavila črnomaljska županja Mojca Čemas 
Stjepanovič. Poleg nje so se prireditve udeležili 
tudi semiška županja Polona Kambič, duhov-
niki iz več belokranjskih župnij, prav posebno 
počaščeni pa smo se počutili, ker nas je na 
prireditvi spremljal tudi škof Andrej Glavan.

Tako belokranjski skavti po tej poti spomi-
nov, ki je vse prej kot črno- bela, stopamo že 
petindvajset let. Veliko zgodb z nje smo zajeli 
v zborniku, katerega vsebina izdaja majhne 
skrivnosti in morda še neizrečene spomine s 
skavtskih srečanj, taborov in drugih skavtskih 
dejavnosti. V njem lahko preberete med 
drugim tudi, kaj imajo skupnega zabavljači, 

trtne vuši in dalebre, zakaj ognja ni pametno 
podpihovati z razpršilom za komarje, in kako 
razložiti mami, da ni najbolj primerno, če ti na 
tabor pripelje filane paprike – pa naj so še tako 
dobre.

Praznovanje smo pravzaprav začeli že 
februarja z zahvalno mašo, zaokrožili pa z 
zabavo dan po gala prireditvi. T. i. afterparty 
so organizirali najstarejši skavti –  klanovke in 
klanovci. Na njem smo se zbrali vsi skavti na-
šega stega ter peli in plesali ob ritmih skavtskih 
in drugih pesmi.

Ob vsem veselju pa belokranjski skavti že 
zremo v prihodnost in se veselimo izzivov, ki 
jih prinaša skavtska pot. Naša vizija je usmer-
jena predvsem v to, da bi se v naslednjih letih 
utrdili v vlogi močne mladinske organizacije 
v Beli krajini, sodelovali s krajevnimi društvi, 
izobraževali nove mlade voditelje, delovali tudi 
na državni ravni ter ob tem ohranjali zgled 
pristnega življenja v veri.

Če torej drži, da je srečen tisti, ki srečo deli z 
drugimi, smo belokranjski skavti na pravi poti. 
Naj bo tako pestrih, igrivih in nepozabnih še 
najmanj toliko let, kolikor jih steg Črnomelj 1 
praznuje letos. 

Urška Smolič, Igriva koala
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ROMANJE ZAKRISTANOV NOVOMEŠKE ŠKOFIJE 
NA TRSAT

V soboto, 11. marca, je bilo škofijsko romanje 
zakristanov, ključarjev in vseh, ki skrbijo za lepo-
to in urejenost naših cerkva, na Trsat. Na vabilu 
je bilo zapisano, da je smer še presenečenje in da 
bo »poudarek na strokovnosti, druženju, ogledo-
vanju, okušanju dobrot ter tudi duhovnosti ne 
bo manjkalo«.

Zbrali smo se zjutraj v Novem mestu pri 
trgovini Tuš, ki je poleg stadiona Portoval, in 
se zapeljali pod vznožje Roga ter ob Črmošnjici 
in Divjem potoku v Belo krajino. Romarji so se 
pridruževali vse do prestopa slovensko-hrvaške 
meje. Tako se nas je zbralo okoli 30. Prestopili 
smo slovensko-hrvaško državno mejo in krenili 
po novi avtomobilski cesti proti Reki oziroma 
Trsatu. Smer romanja ni bila več skrivnost.

Kako toplo je bilo v avtobusu, zunaj pa mrzlo 
in vetrovno kljub sončnemu dnevu! To smo še 
posebej občutili, ko smo šli z avtobusa na jutranjo 
kavo. Veter je postajal vse močnejši, morali smo 
zapustiti avtocesto in nadaljevati vožnjo po stari 

cesti. Pravi božji blagoslov! Kako prijetno se je 
bilo peljati v neposredni bližini zasneženih vrhov! 

Prispeli smo na Trsat. Imeli smo romarsko 
božjo službo, ki ji je predsedoval g. Dejan Pavlin, 
škofijski referent za zakristane in duhovni vodi-
telj romanja. Ogledali smo si tudi verski muzej, 
kapelo zaobljubljenih darov in film o Trsatu. 
Tudi za individualno pobožnost je bilo dovolj 
časa.

V neposredni bližini romarske cerkve smo 
imeli kosilo. To je bil lep družabni dogodek. In 
kakšen pogled na morje s terase restavracije!

Na Trsatu sem bil vedno, ko je bilo zeleno 
in tolpo oz. vroče. Sedaj sem bil pozimi, ko je 
bilo mrzlo in še ni ozelenelo. Tudi to je posebno 
doživetje.

V drugem delu našega romanja smo obiskali 
župnijsko cerkev na Kočevski Reki. Sprejel nas je 
župnik Jože Milčinovič. Lepo nam je predstavil 
svetišče, za kar se mu iskreno zahvaljujem. To je 
bila »pika na i« našega romanja.

Na poti domov smo imeli krajši 
postanek pri zidanici v Beli krajini, 
kamor nas je povabil romar. V Novo 
mesto smo prispeli okoli 21. ure.

Naj sklenem. To je bila lepa 
duhovna obnova na poti in obenem 
strokovna ekskurzija, družabnost 
in turizem, na osebni ravni pa tudi 
geografska ekskurzija. Za bogato 
romanje se iskreno zahvaljujem du-
hovnemu voditelju Dejanu Pavlinu 
in vsem, ki so nam ga omogočili. Bog 
vam povrni!

Jože Gorenc, stolni zakristan
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MOŽNOSTI VERSKEGA POGLABLJANJA 
ZA MLAdE IN OdRASLE
Vabilo v Katehetsko-pastoralno šolo

»Saj ljudje nimajo časa!« je najpogostejši 
odgovor na spodbudo, da bi jih povabili k 
predavanjem na katehetsko-pastoralni šoli. 
Povabiti k poglabljanju vere … ali ni opisano 
v priliki o sejalcu in semenu? Sejemo, sejemo 
in seme pada največkrat na neplodna tla ... Ali 
naj se sejalec odpove sejanju, ker ve, da ne bo 
vse seme padlo v rodovitno zemljo?

Druga pogostna ovira pri misli na večanje 
števila ljudi, ki bi bili sposobni imeti verouk v 
župniji, je vprašanje denarja. »Nimamo de-
narja, da bi plačevali katehistinjo!«  Za eno  
uro verouka na teden nobena katehistinja ne 
bo zhtevala plačila. Vsi vemo, kako priprava 
na verouk najprej nas same duhovno močno 
bogati. 

Dovolite, da vas povabim: Nikar preveč 
vnaprej ne tehtajte, kdo ima čas in kdo ga 
nima, saj si ga vsakdo vzame za tisto, kar 
najbolj potrebuje. Bolje bo prebujati lakoto 
in potrebo po Božji besedi, po boljšem 
poznavanju vere, po živem stiku z Bogom, 
kot samo obvestiti o možnostih. In: če bo 
katehistov in katehistinj v župniji toliko, da bo 

vsakdo lahko dodal samo svoj mali kamenček 
v mozaik, bo najprej tudi življenje v njihovih 
družinah bolj utripalo z evangelijem in bo vsa 
župnija duhovno bolj živa. Za župnike pa bo 
vodstvo škofije v takem primeru gotovo lahko 
pripravilo seminarje dodatnega usposabljanja 
za vedno uspešnejšo koordinacijo številnih 
sodelavcev. 

Zdaj je čas »sejanja« povabila in »zalivanja« 
z molitvijo, da bosta na informativni dan 
in vpis na KPŠ v Novem mestu v četrtek, 
28. septembra, ob 16. uri prišli v Zavod 
Friderika I. Baraga vsaj dve osebi iz vsake 
župnije. Lahko sta animatorja, ki hodita v 
srednjo šolo v Novo mesto, ali kdorkoli drug. 
Predavanja se bodo začela v četrtek, 5. oktobra 
2017.

s. Brigita Zelič, voditeljica KPŠ NM

P. S.: Če bodo župnije pokazale zanimanje, 
bo kmalu mogoče izvesti tudi program usposa-
bljanja liturgičnih sodelavcev.

»Zaplaško leto nas spet vabi, da se zavemo, od kod prihajamo, kam 
gremo, kje so naše krščanske korenine, iz katerih smo zrasli in iz katerih 

je stoletja živel nekdanji slovenski ’katoliški narod’.« 
Božidar Metelko
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IZOBRAŽEVANJA ZA ORGANISTE IN 
ZBOROVOdJE

Informacije na e-naslovu: 

konservatorij@gmail.com 

ali na tel. 07/384 44 26

Na župnijah naše škofije deluje veliko 
organistov samoukov in takih, ki so le 
delno izobraženi. Njihovo znanje je dostikrat 
pomanjkljivo, volja za sodelovanje in večje 
znanje pa velika. 

Na Zavodu Friderik 
I. Baraga želimo  takim 
organistom in zborovodjem 
pomagati, da bi dopolnili 
svoje znanje in pridobili nove 
glasbene ter liturgične izku-
šnje. Vse glasbenike, ki bi se 
želeli izpopolniti na področju 
liturgičnega glasbenega 
sodelovanja, vabimo, da izbe-
rejo katerega izmed številnih 
dostopnih programov, ki jih 
izvajamo na Konservatoriju 
za glasbo Jurij Slatkonja.  
Župnike pa prosimo, da 
svoje organiste obvestijo o tej možnosti in 
jim pomagajo do večjega glasbenega znanja.

Mnogi namreč zmotno mislijo, da je tovr-
stno izobraževanje namenjeno zgolj mladim 
glasbenikom in šolarjem, zato si ne upajo 
povprašati po njem. Program glasbenega 

izobraževanja smo na Konservatoriju v 
zadnjih letih izdelali do te mere, da lahko 
vsakemu posamezniku ponudimo takšno 
šolanje, ki bo upoštevalo njegove omejitve 
in zmožnosti ter mu pomagalo napredovati.

Za odločitev za  izobraževanje  je v za-
četku dovolj, da kandidati 
ali pa župniki pokličejo na 
telefonsko številko 07 38 44 
426 ali pišejo na elektronski 
naslov konservatorij@gmail.
com in izrazijo željo po do-
polnitvi glasbenega znanja. 
O podrobnostih se bomo 
pogovorili s kandidati, pa 
tudi o šolnini, ki je s tem 
povezana.

Na konservatoriju zagota-
vljamo, da se bo raven igra-
nja, zborovskega ter ljudskega 

petja pri bogoslužju opazno dvignila pri vseh 
tistih organistih, ki  bodo obiskovali naše 
glasbene programe. Prav tako se bo v njih 
prebudila želja po oblikovanju novih pevskih 
skupin in podobno.

Oglasite se nam pred počitnicami, v 
mesecu juniju, da bomo laže sestavili različ-
ne oblike dela v prihodnjem pastoralnem in 
šolskem letu.

Dr. Janez Gril, direktor zavoda
prof. Aleš Makovac,  

ravnatelj konservatorija
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OBLETNA MAŠA V KOČEVSKEM ROGU
Letošnja slovesnost v Kočevskem rogu za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega 
nasilja bo v soboto, 3. junija. 

Med prihajanjem ljudi bomo od 9.30 molili vse štiri dele rožnega venca. Ob 11. uri 
bo pred kapelo Božjega usmiljenja sveta maša, ki jo bo vodil škof msgr. Andrej Glavan. 

Po maši bo spominski program, ki ga bo pripravila Nova slovenska zaveza. 
Gospodje župniki, lepo vabljeni, da se slovesnosti udeležite skupaj s svojimi verniki. 

Poskrbite za avtobusni prevoz!

Za pripravljalni odbor Janez Gril 

10. PEŠ ROMANJE NA ZAPLAZ
Tako kot že vrsto let  bomo tudi letos, v soboto, 1. julija, peš romali na Zaplaz.  To bo že 10. peš 
romanje iz Novega mesta na Zaplaz. Na pot bomo krenili  ob 2. uri zjutraj izpred stolnice!

 Pot nas bo vodila preko Marofa v Bršljin, čez polje v Kamence (3,00), nato skozi gozd do 
avtoceste pri Karteljevem (4,00). Pot bomo nadaljevali  vzporedno s staro avtocesto in deloma 
tudi po njej do parkirišča Poljane (5,30 počitek), nato po vzporedni cesti proti Trebnjemu 
in Račjemu selu (7,30 počitek pri gostilni). Nato bomo šli  mimo cerkve  in po gozdu do 
Trebanjskega vrha (10,30 počitek). Od tam je samo še poldrugo uro hoda do Zaplaza.

 Iz Novega mesta do Zaplaza (32 km) je okoli osem ur normalne hoje, s postanki lahko 
tudi malo več. Romarska maša na Zaplazu bo ob 12. uri. Somaševanje bo vodil škof 
Andrej Glavan, ki bo del poti prepešačil.  Po maši, okoli 13,30, bo za tiste, ki ne bodo imeli 
svojega prevoza,  poskrbljeno za avtobusni prevoz do Novega mesta.

Vabljeni tudi romarji iz drugih krajev. Vse poti vodijo na Zaplaz!

Janez Gril
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ŠKOFIJSKI MINISTRANTSKI 
TuRNIR V PAINTBALLu

Spoštovani duhovniki! 
Naše najožje oltarne sodelavce ministrante želimo 

za njihovo delo nagraditi s turnirjem v paintballu, 
ki bo v soboto, 10. junija 2017, v Dolenjskih 
Toplicah. Pomerili se bodo v »streljanju«, ki je v prvi 
vrsti spodbuda k timskemu delu, medsebojni pomoči 
in strateškemu razmišljanju. Turnir je primeren za 
fante in dekleta od 7. so 15. leta starosti. Ekipo lahko 
sestavlja največ 10 članov, vso zaščitno in strelsko 
opremo bodo dobili tam. Kaj več o paintballu v 
Dolenjskih toplicah si lahko pogledate na spletni 
strani http://www.paintball-dt.si/.

Poleg turnirja se bodo ministranti srečali z bo-
goslovci naše škofije, ki jim bodo predstavili svojo 
poklicanost in hojo na poti za Gospodom. 

Po turnirju bomo poskrbeli za pice.
Strošek prijave znaša 13€/osebo (redna cena bi 

znašala 22€).
Srečanje bomo začeli ob 8.30 v Dolenjih Sušicah, 

konec pa je predviden ob 14. uri. Veliko parkirišče je 
urejeno neposredno ob poligonu.

Zaradi organizacije se je potrebno na ta turnir pri-
javiti do 1. junija 2017. Prijavite število udeležencev, 
spol in starost ministranta. Prijave sporočite na naslov: 
Boštjan Gorišek, Trubarjeva 1, 8310 Šentjernej ali po 
elektronski pošti: gorisek.bostyan@gmail.com.  

Več informacij bodo prijavljene skupine prejele v 
tednu pred srečanjem. 

Če bo močno deževalo, turnir odpade in se prestavi 
na poznejši datum.

Boštjan Gorišek, referent za ministrante

PASTORALNI TEČAJ  
2017

Novo pastoralno leto 2017/18 
bo, po besedah nadškofa  
Stanislava Zoreta na plenarni seji 
Slovenskega pastoralnega sveta,  
še vedno v znamenju papeževe 
spodbude Amoris Letitia (Radost 
ljubezni) in pisanja »smernic« na 
podlagi tega papeževega doku-
menta, in sicer za vsa poglavja. Gre 
predvsem za »prenos vere« od krsta  
naprej.

Naslov Pastoralnega tečaja (PT) 
2017 bo PASTORALA KRSTA. 
Tečaj bo obravnaval vse, kar je s 
tem prvim zakramentom pove-
zano; predvsem vloga  duhovnika 
v odnosu do staršev (botrov), ki 
pridejo prijavit krst, pogovor z 
njimi, nov pristop …   

Predvideni datum PT (če 
se ne bo še kaj spremenilo) je 
torek, 5. september, ob 9. uri v 
Baragovem zavodu. Več o tem si 
boste lahko prebrali v avgusto-
vski številki Sporočil. 

Božidar Metelko, voditelj 
Pastoralne službe
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OZdRAVITVE PO duHOVNI POTI?
Ne nasedajmo novodobnim »prerokom«

V zadnjem času lahko na številnih javnih 
krajih najdemo zgibanko z naslovom »Pomoči 
in izcelitve po duhovni poti s pomočjo uče-
nja Bruna Gröninga«, ki vabi na sestanke 
prijateljev Bruna Gröninga, »da bi skupaj 
sprejemali izcelitveno moč ter poročali o svo-
jih izkušnjah in doživetih izcelitvah«. Nemec 
Bruno Gröning naj bi ljudem pokazal, kako 
naj sprejemajo »neke vrste višjo moč, ki lahko 
pomaga in izcelja«.

Na spletni strani nemške katoliške škofije 
Trier pa lahko preberemo, da je »Krog prija-
teljev Bruna Gröninga« s sedežem v bližini 
Regensburga leta 1979 ustanovila Grete 
Häusler. Nekvalificirani delavec Bruno 
Gröning je zaradi raka umrl že leta 1959 
in ni dočakal revizije sodnega postopka, v 
katerem je bil kot zdravilec obsojen zaradi 
uboja iz malomarnosti. »Krog prijateljev 
Bruna Gröninga« sicer ne nastopa proti 

Cerkvi, vendar kristjani verujemo, da pripada 
vloga, ki jo pripisujejo Brunu Gröningu, samo 
Jezusu Kristusu, edinemu pravemu sredniku 
med Bogom in človekom. Zato učenje 
Bruna Gröninga za kristjana ni sprejemljivo. 
Uničujoče pa lahko vpliva na družinske raz-
mere, če ga ne sprejemajo vsi družinski člani, 
saj naj bi dvomljivci onemogočali delovanje 
zdravilne »višje moči« (Heilstrom).

Takih in podobnih ezoteričnih, novodob-
skih gibanj danes kar mrgoli. Katekizem 
katoliške Cerkve nas svari: »Vsako izvajanje 
čarovanja (magije) in vražarstva, s katerima 
si kdo skuša podvreči tajne okultne sile in jih 
spraviti do tega, da bi mu služile in bi tako 
dobil nadnaravno moč nad bližnjim – tudi če 
zato, da bi mu priskrbel zdravje – je v hudem 
nasprotju s krepostjo bogovdanosti« (KKC 
2117).

»Člani ŽPS naj bi se trudili za edinost z župnikom in med seboj v 
župniji, škofiji in v državi. Trudili naj bi se, da bi bili eno srce in ena 
duša kot blagoglasje tonov, ki prihajajo iz orgelskih piščali in iz glasov 
pevcev. Za to harmonijo in uglašenost src, ki jo prinaša medsebojna 

ljubezen, se zavestno trudíte in prizadevajte na sejah ŽPS in v vaseh, 
soseskah in okolju, kjer živite.« 

škof Andrej Glavan v nagovoru  
ob blagoslovu novih orgel na Zaplazu
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NAPOVEdNIK

Maj
26. 5. Nočno peš romanje mladih na Zaplaz, začetek ob 22.30 na Kapitlju v Novem mestu
27. 5.  God bl. Alojzija Grozdeta: nočno peš romanje mladih na Zaplaz, slovesna maša ob 10.00, 

molitvena ura ob 9.00
28. 5. Drugi pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca, začetek ob 

8.00 s sv. mašo v Tržišču

Junij
2. 6.  Štiristo let škofove rojstne župnije Soteska – slovesna škofova maša ob 17.00
3. 6.  Obletna maša za vse žrtve nasilja bo ob 11.00 v Kočevskem Rogu pod Krenom
4. 6.  Grozdetov molitveni shod na Zaplazu, molitvena ura za duhovne poklice ob 15.30, sveta 

maša ob 16.00; bogoslužje oblikuje dekanija Novo mesto
24. 6.  Vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu – ob 10.00 škofova sv. 

maša, že pred mašo ob 9.30 rožni venec
25. 6.  Zahvalna maša duhovnikov jubilantov ob 16.00 na Zaplazu

Julij
1. 7.  Deseto peš romanje iz Novega mesta na Zaplaz v soboto ob 2. uri zjutraj izpred 

stolnice!
2. 7.  Grozdetov molitveni shod na Zaplazu, molitvena ura za duhovne poklice ob 15.30, sveta 

maša ob 16.00; bogoslužje oblikuje dekanija Žužemberk

Avgust
6. 8.  Grozdetov molitveni shod na Zaplazu, molitvena ura za duhovne poklice ob 15.30, sveta 

maša ob 16.00; bogoslužje oblikuje dekanija Trebnje
14. 8.  Ob 20.00 procesija s Čateža in nato sv. maša na Zaplazu, to je tudi škofijsko praznovanje 

100-letnice fatimskih dogodkov. Somaševanje vodi g. škof Andrej Glavan
15. 8.  Praznik Vnebovzetja DM in obnovitev izročitve Mariji na Zaplazu ob 10.00 
26. 8.  Romanje bolnikov in invalidov novomeške škofije na Zaplaz, rožni venec ob 10.00, maša 

ob 10.30.
30. 8.  Duhovna obnova in družabno srečanje duhovnikov 

September 
5. 9.  Pastoralni tečaj v Baragovem zavodu ob 9.00
9. 9.  Škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Zaplazu ob 10.00 
16. 9.  Srečanje MLADIH v Stični
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DEJAVNOSTI G. ŠKOFA ANDREJA GLAVANA

Januar 
26. 1. se je v Ljubljani udeležil delovnega kosila s predsednikom Državnega zbora dr. Milanom 

Brglezom.
31. 1. si je v spremstvu sevniškega župana Srečka Ocvirka ogledal »Grozdetovo hišo« na 

Gornjih Impoljah in se nato udeležil tradicionalnega prazničnega srečanja župana z 
duhovniki v Šentjanžu.

Februar 
1. 2.  se je udeležil dekanijske konference v Trebnjem v pripravi na kanonično birmovanje.
2. 2. je vodil obhajanje dneva posvečenega življenja v kapeli Baragovega zavoda.
8. 2., na slovenski kulturni praznik, je maševal ter se srečal z oskrbovanci in vodstvom v domu 

starejših Penzion Sreča v Šmarjeti.
9. 2. je sprejel obisk predstavnikov Policijske uprave Novo mesto ob vse večjem številu vlomov 

v župnišča in druge cerkvene objekte. Zvečer je maševal za udeležence katehetskega 
simpozija v Celju.

11. 2. je maševal ter se srečal z oskrbovanci in vodstvom v domu starejših Penzion Ivanež v 
Gabrju.

15. 2. je vodil sejo duhovniškega sveta, ki končuje svoj 5-letni mandat.
16. in 17. 2.  se je udeležil prvih dveh Nikodemovih večerov v Novem mestu.

17. 9.  Nedelja svetniških kandidatov
28. 9.  Informativni dan in vpis v Katehetsko-pastoralno šolo (KPŠ) v Baragovem zavodu ob 16. 

uri

Oktober
1. 10.  Grozdetov molitveni shod na Zaplazu, sv. maša ob 16.00.  
5. 10.  Začetek predavanj na KPŠ ob 16.00 v Baragovem zavodu 
7. 10.  Slovesno obhajanje stote letnice posvetitve zaplaške cerkve. Škofova sv. maša s 

somaševanjem ob 10.00 in sklep »zaplaškega leta«
11. 10.  Seja Duhovniškega sveta v sejni sobi na škofiji ob 9.30. 

November
12. – 13. 11.  Duhovniški dnevi v Strunjanu
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Marec 
2. 3. popoldne je vodil somaševanje ter se srečal z oskrbovanci in vodstvom doma starejših v 

Črnomlju.
2. in 3. 3. je opravil kanonično vizitacijo v Karmeličanskem samostanu v Mirni Peči in predsedoval 

volitvam nove priorice za prihodnji triletni mandat.
3. 3. se je udeležil četrtega Nikodemovega večera v Novem mestu.
6. – 10. 3. se je udeležil duhovnih vaj v okviru Gibanja fokolarov v Castel Gandolfu blizu Rima.
11. 3. je vodil somaševanje v Šmihelu pri Novem mestu in se nato udeležil občnega zbora 

Škofijske karitas Novo mesto v Baragovem zavodu.
13. 3. je vodil sejo SŠK v Kopru, na kateri so škofje izvolili novo vodstvo SŠK za prihodnji 

mandat. Za novega predsednika je bil izvoljen ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Škof 
Glavan je s tem končal zahteven mandat vodenja SŠK.

15. 3. se je udeležil postne duhovne obnove za duhovnike ljubljanske in novomeške (nad)škofije 
v Stični, ki jo je vodil nadškof Marjan Turnšek.

18. 3. je v stolnici vodil slovesnost škofijskega zavetnika sv. Jožefa, umestil novega častnega 
kanonika dekana Franca Vidmarja iz Žužemberka in podelil odličje sv. Jožefa 
dolgoletnemu organistu Ivanu Cvitkoviču iz Kočevja.

19. 3. se je udeležil praznovanja 20-letnice delovanja obnovljenega Doma sv. Jožefa v Celju, ki jo 
obhajamo v letu 400-letnice vincencijanske karizme.

22. 3. se je udeležil zlate maše Nj. eksc. apostolskega nuncija Juliusza Janusza v ljubljanski 
stolnici.

23. 3. je vodil duhovno obnovo za člane terapevtske skupnosti TAV v Starem trgu ob Kolpi.
25. 3. se je v Pragi udeležil pogreba kardinala Miloslava Vlka, s katerim sta bila dolga leta 

povezana v Gibanju fokolarov. 
27. 3. je opravil vizitacijo pri sestrah Corpus Christi na Čatežu ob Savi.
28. 3. je sprejel predstavnike Katoliške karizmatične prenove za tradicionalni letni sestanek.
29. 3. je blagoslovil novo kapelo v bolnišnici v Novem mestu.
31. 3. se je udeležil prireditve ob 25-letnici skavtskega stega v Črnomlju.

April 
1. 4. je vodil sejo Škofijskega pastoralnega sveta v Novem mestu.
2. 4. je v Škocjanu podelil birmo 15 birmancem, s katerimi se je v tednu pred birmo srečal na 

župniji.
7. 4. je na proslavi ob občinskem prazniku MO NM sprejel priznanje grb mestne občine za 

10-letno delovanje škofije in prispevek k razvoju mesta.
8. 4. se je v novomeški stolnici udeležil koncerta Vokalne akademije Jurij Slatkonja.
9. 4. je v stolnici vodil slovesno bogoslužje cvetne nedelje.
10. 4. je obiskal dom starejših v Kočevju, vodil somaševanje ter se srečal z oskrbovanci in 

vodstvom doma.
13.–16. 4. je vodil bogoslužja velikonočnega tridnevja v novomeški stolnici.
17. 4. je v župniji Čatež – Zaplaz podelil zakrament sv. birme šestim birmancem.
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19. 4. se je udeležil izleta stolnega kapitlja v Olimje, Šmarje pri Jelšah in na Ponikvo.
21. 4. je blagoslovil novo zasebno kirurško kliniko Avelana v Št. Petru – Otočcu.
22. 4. je podelil zakrament sv. birme 25 birmancem v Tržišču in popoldne 32 birmancem v 

Boštanju.
23. 4. je podelil zakrament sv. birme 17 birmancem na Trebelnem. Popoldne je vodil 

somaševanje ob srečanju članov ŽPS in je ob tej priložnosti blagoslovil nove orgle na 
Zaplazu.

24. 4. je sprejel obisk provinciala in spremljevalcev redovnikov salvatorijancev s Poljskega.
27. 4. je vodil somaševanje v Leničevem domu ob letnem srečanju Gibanja fokolarov za 

Dolenjsko. Nato se je udeležil slavnostnega kosila in praznovanja 70-letnice škofijskega 
ekonoma Janeza Grila. 

29. 4. je podelil zakrament sv. birme 20 birmancem v župniji Šentlovrenc.
30. 4. je podelil zakrament sv. birme 26 birmancem v župniji Šentjanž.

Maj 
6. 5. je podelil zakrament sv. birme devetim birmancem v župniji Dole pri Litiji.
7. 5. je podelil zakrament sv. birme 18 birmancem v Župniji Mokronog. Zvečer se je udeležil 

koncerta duhovniškega okteta Oremus v Mirni Peči.
8. 5. se je udeležil seje SŠK pri sestrah Hčerah Marije Pomočnice na Bledu.
12.–13. 5.  je vodil duhovno obnovo za bogoslovce v ljubljanskem semenišču.
14. 5. je podelil zakrament sv. birme 17 birmancem v župniji Sv. Križ – Gabrovka.
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Jagode naše pastorale, Glasilo Škofije Novo mesto
Izdaja: Pastoralna služba; Odgovarja: prelat Božidar Metelko; Ureja: Igor Luzar; Tehnični urednik: Janko Pirc;
Naslovnica: spredaj Mariji oltar; zadaj: nove orgle na Zaplazu, foto Lado Stopar
Jezikovni pregled: Marija Bratina; Grafična priprava in tisk: ART 32 d.o.o., ŠPES grafični studio, Novo mesto
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