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SKUPAJ GRADITI ŽUPNIJSKO OBČESTVO
Beseda škofa o izbiri članov Župnijskega pastoralnega sveta

Pripravljamo se na izbiranje novih članov
Župnijskih pastoralnih svetov. Pravilna in
dobra izbira bodočih članov ŽPS je zelo
pomembna za uspešno pastoralno delo v
prihodnjem obdobju. Župnije ukinjamo,
pridružujemo, združujemo. Vedno več župnij ostaja brez lastnih župnikov. Zato bodo
v prihodnje delavni, iniciativni ŽPS imeli
vedno bolj pomembno vlogo za pastoralo
teh župnij.
Nadškof dr. Pogačnik je bil udeleženec
zadnjega koncila. Na njem se je rojevala
»nova ekleziologija«, katere sad so tudi ŽPS.
O koncilu je nadškof nekoč zapisal: »Koncila
niti v sto letih ne bomo vsega mogli izvesti.«
Ko je govoril o ŽPS, ki so se v njegovem času
ustanavljali, je dejal, da je bistven pogoj za
živost ŽPS duhovno oblikovanje članov.
Brez življenja po veri bo ŽPS le samoprevara
in brez koristi. Zato dobro izkoristimo duhovne vsebine, ki jih nudijo gradiva za seje.
Organizirajmo tudi duhovne obnove ali celo
duhovne vaje.
Ko škofje obiskujemo župnije in se srečujemo z ŽPS, vidimo, da koncil res v 50 letih
marsikje še ni zaživel. V življenju župnij ni
prišlo do bistvenih sprememb. Čeprav so
ponekod ŽPS z vključitvijo sposobnih laikov čudovito zaživeli, pa drugod životarijo.

Ker ni bilo ozaveščenih in zavzetih laikov,
marsikje načrtno delo ni preseglo nekih
bolj ali manj provizoričnih sej in klepeta o
sprotnih potrebah, zato ni bilo napredka v
soodgovornosti laikov za župnije.
Drugi delni razlog za neuspešnost je
izbira članov. Premalo smo pazili na to, da
bi med zveste in pobožne člane vključili
tudi vsestransko versko razgledane člane z
zdravim in zglednim družinskim življenjem,
ki so sposobni tvornega in konstruktivnega
sodelovanja, pa tudi vodenja sej. Ideal, kateremu se moramo vsaj približati, je, da bi
seje vodili izkušeni in razgledani laiki, ki se
zavedajo, da so po krstu in birmi poklicani,
da s svojimi talenti prispevajo svoj delež pri
župnijskem življenju in odkrivanju najučinkovitejših poti za oznanjevanje evangelija
v današnjem času. Za to je treba sodelavce
tudi duhovno vzgajati in jim pomagati pri
širjenju obzorja ter da osvojijo primerne
socialne in krščanske kreposti: priljudnost
in prijaznost, prizanesljivost, odkritost, da
imajo pogum povedati z ljubeznijo svoje
mnenje, širokosrčnost, da ne ostajajo pri
malenkostih in znajo razločevati, kaj je
pomembno in glavno, kaj postransko.
Profesor Steiner je nekoč dejal: Župnikova
pastoralna ljubezen, gorečnost za občestveni
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apostolat, njegovo zaupanje v laike … tudi v
najbolj zanemarjeni in hladni župniji lahko
sčasoma prikličejo v življenje odrešilno
zgledno delujoč ŽPS.
Potrudimo se za dobro izbiro po enem od
predloženih načinov izbire. Vanjo spada tudi
goreča molitev. Naj Sveti Duh, kot nekoč pri

izbiri prvih diakonov, pomaga izbrati osebe,
ki bodo znotraj župnijskega občestva znale
oblikovati občestvo različnih generacij, karizem in služb, ki bo živelo svoje poslanstvo
ter pomagalo zgraditi iz župnije dom in
zgledno živo občestvo občestev.
škof Andrej Glavan

IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽPS
Člane ŽPS bomo v Sloveniji izbirali na 4. postno nedeljo, 22. marca.
Vse župnije ste že prejele priročnik za izbiro
novih članov župnijskega pastoralnega sveta,
v katerem so med drugim tudi navodila oziroma pravilnik za izbiro s kandidatno listo in
brez nje, statut, obrazci in vse drugo v zvezi z
izbiro in menjavo.
Dosedanji ŽPS imenuje komisijo za izbiro
članov novega ŽPS vsaj dva ali tri mesece
pred samo izbiro. Omenjena komisija vodi
postopek izbire, in sicer v skladu z odločitvijo sedanjega ŽPS, ali bo izbira potekala
v skladu s pravilnikom o vnaprej oblikovani
kandidatni listi ali pravilnikom o izbiri
kandidatov, ki jih verniki sami predlagajo,
ko napišejo največ tri kandidate iz svojega
okolja. Gre za tako imenovano zaprto (kandidati naprej znani) ali odprto listo izbire (ko
kandidate šele predlagajo verniki).
Če se boste odločili za sistem z zaprto listo
kandidatov, lahko njihov seznam posredujete ljudem že mesec prej, da se z njim dodobra seznanijo. Zakaj je na zaprti listi tudi

možnost dodajanja fotografije? Ker se ljudje
velikokrat ne poznajo po imenu in priimku,
ampak po obrazu, kar je verjetno pogostejši
pojav predvsem v mestih. Fotografija lahko
v takem primeru olajša izbiro.
Za našo škofijo ostajata torej obe možnosti. Vsekakor pa je pomembno, kdo bo izbran
v ŽPS. Duhovnikov je vedno manj, zato naj
bodo izvoljeni člani sposobni prevzemati
naloge, ki niso nujno vezane na mašniško
posvečenje in ki so voljni za izobraževanje
kot tudi za duhovno prenavljanje.
Ob izbiri vas vabim k molitvi k Svetemu
Duhu. Naj nas tudi pri tem dejanju vodi
On, ki vodi Cerkev.
Več v zvezi s tem najdete na naslednji
spletni povezavi:
http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/
zps-in-dps/zupnijski-pastoralni-sveti/
gradiva/
Tadej Kersnič,
škofijski referent za ŽPS
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»TI SI DUHOVNIK VEKOMAJ«
Duhovniški jubilanti Škofije Novo mesto v letu 2020
Škofija ima v letošnjem letu enega novomašnika, diakona Blaža Franka, ki bo
v mašnika posvečen v mesecu juniju. Ob
vse večjem pomanjkanju novih duhovnih
poklicev je veselje ob tem posvečenju za
novomeško krajevno Cerkev toliko večje.
Prav tako pa se veselimo in izražamo
hvaležnost vsem tistim duhovnikom,
ki so že pred mnogimi leti odgovorili
na Božji klic in bodo letos praznovali
duhovniške jubileje: biserno, zlato ali
srebrno mašo, pa tudi vse tiste okrogle
obletnice, ki so nekako »vmes« med
pravkar naštetimi. Duhovniški jubileji so
vedno znova priložnost zahvale Bogu za
dar duhovništva, na katerega so jubilanti
odgovorili, pa tudi Božjega ljudstva, med
katerim jubilanti delujejo danes ali so
nekoč delovali. Sveti papež Janez Pavel II.

je v eni izmed svojih knjig zapisal, da je
duhovništvo dar in skrivnost. Na ta dar
so naši jubilanti odgovorili z vsem srcem
in duhovniško poslanstvo uresničujejo
na različnih področjih pastoralnega dela.
Skupaj z jubilanti se zahvaljujejo tudi
ljudje po župnijah, kjer jubilanti delujejo, pa tudi v rojstnih župnijah, kjer so
imeli nove maše. Jubilantom iskreno
čestitamo, se z njimi veselimo in se Bogu
zahvaljujemo, da kljub različnim osebnim
življenjskim preizkušnjam trdno stojijo
v Gospodovem vinogradu kot zvesti
oznanjevalci Kristusove vesele blagovesti.
Na tem mestu jih predstavljamo z novomašnim geslom, župnijami, kjer bodo
obhajali biserno, zlato in srebrno mašo,
ter župnijami, kjer so službovali ali kjer
delujejo še danes.

Biseromašnik, posvečen leta 1960
• prelat Alfonz Grojzdek, župnik v Krškem
Geslo ob novi maši: »Mi smo spoznali in se prepričali o
ljubezni, ki jo ima Bog do nas« (1 Jn 4,16).
Biserna maša: Krško, nedelja, 5. julija, ob 10. uri.
Službovanje: nedeljski kpl 1960–1961 Sodražica in Ribnica;
kpl 1961–1964 Zagorje ob Savi; župr 1964–1967 Sodražica;
žpk 1967–1977 Zagorje ob Savi, 1977–1994 Škofja Loka; dhp
1994–1996 Kranj Šmartin; žpk 1996–2007 Križe, od 2007 žpk
Krško.

Š KO F IJA N OVO ME S T O

4

Glasilo Škofije NM

Zlatomašniki, posvečeni v letu 1970
• Florijan Božnar, duhovni pomočnik v
župniji Sela pri Šumberku in častni kanonik
Geslo ob novi maši: »Slavil te bom, Gospod, z vsem svojim
srcem« (Ps 9, 2).
Zlata maša: Sela pri Šumberku, nedelja, 5. julija, ob 16. uri.
Službovanje: sem duh 1970–1971 Žiri; kpl 1971–1974 Žiri;
župr 1974–1975 Žiri; žpk 1975–1980 Žiri, žpk 1980–1997
Vrhnika in 1990–1997 soupr Zaplana, žpk 1997– 2007 Metlika,
žpk 2007–2016 Dobrnič, od 2016 dhp Sela pri Šumberku.

• Jože Komljanec, upokojeni župnik, Raka
Geslo ob novi maši: »Vse premorem v njem, ki mi daje moč«
(Flp 4, 13).
Zlata maša: Raka, nedelja, 12. julija.
Službovanje: sem duh 1970–1971 Selca; kpl 1971–1973 Lj–Sv.
Križ; župr 1973–1982 Adlešiči in soupr 1975 > Preloka; žpk
1982–1992 Raka; od 1992 upok. duh. Raka.

• Marko Burger, župnik pri Sv. Duhu
na Velikem Trnu
Geslo ob novi maši: »Zgodi se tvoja volja« (Mt 6,10).
Zlata maša: Sveti Duh - Veliki Trn, julija.
Službovanje: sem duh 1970–1971 Moravče; kpl 1971–1974
Črnomelj; župr 1974–1977 Dobovec; žpk 1977–1990 Zagorje
ob Savi in soupr Šentlamberta, Sv. Planine in Dobovca od
1983–1990, žpk 1990–2006 Velika Dolina, žpk 2006–2017
Krka, od 2017 žpk Sv. Duh - Veliki Trn.

• Jože Pacek, župnik na Čatežu ob Savi
Geslo ob novi maši: »Življenje je meni Kristus« (Flp 1,21).
Zlata maša: Čatež ob Savi, nedelja, 28. junija.
Službovanje: sem duh 1970–1971 Trebnje; kpl 1971–1974 Vrhnika;
župr 1974–1984 Čatež ob Savi; od 1984 žpk Čatež ob Savi.
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Srebrnomašnika, posvečena v letu 1995
• Janez Zdešar, župnik na Veliki Dolini
Geslo ob novi maši: »Vse svoje skrbi preložite nanj, saj on skrbi
za vas« (1 Pt 5,7).
Srebrna maša: Preserje, nedelja 21. junija 2020, ob 10. uri.
Službovanje: kpl 1995–1998 Ljubljana Sv. Križ, 1998–1999
Novo mesto Šmihel; župr 1999–2000 Šmarjeta; žpk 2000–2011
Šmarjeta, od 2011 žpk Velika Dolina.
• Jože Rački, župnik, Št. Peter - Otočec
Geslo ob novi maši: »Zgodi se tvoja volja« (Mt 6,10).
Srebrna maša: Fara, nedelja, 5. julija, ob 10. uri
Službovanje: kpl 1995–1998 Ribnica; župr 1998–2000 Vinica
in soupr Sinji Vrh; žpk 2000 – 2013 Vinica in soupr Sinji Vrh, od
2013 žpk Št. Peter - Otočec.
V letu Gospodovem 2020 svoje duhovniške jubileje
praznujejo tudi:

40 let mašništva – posvečeni leta 1980
• Ciril Murn, župnik v Hinjah
• Ludvik Žagar, župnik v Leskovcu
• Peter Miroslavič, župnik v Podzemlju

30 let mašništva – posvečen leta 1990
• Anton Dular, župnik v Škocjanu pri
Novem mestu

20 let mašništva – posvečen leta 2000
• Robert Hladnik, župnik na Mirni in
soupravitelj župnije Dole pri Litiji

Kakor je običaj prejšnjih
let, bodo duhovniki
jubilanti konec meseca
junija v občestvu s
škofom ordinarijem msgr.
Andrejem Glavanom darovali zahvalno sveto mašo
v škofijskem romarskem
svetišču na Zaplazu.
K tej sveti maši ste posebej
lepo vabljeni farani
župnij, v katerih delujejo
naši jubilanti.
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CERKEV SREDI NASPROTIJ SEDANJEGA ČASA
Utrinki z duhovniških dnevov v Strunjanu
V novomeški škofiji smo po ustanovitvi
škofije že leta 2007 začutili potrebo po permanentnem »oblikovanju in izobraževanju«
duhovnikov iz več razlogov: da bi bili kos
izzivom današnjega časa, da bi se duhovniki
bolj povezali med seboj, da bi utrjevali svojo
duhovniško identiteto, začutili novo škofijo
kot »novi dom svojega delovanja« in se z njo
tesneje povezali – identificirali. Zato imamo
vsako leto tako imenovane duhovniške
dneve.
Duhovniški dnevi nas bogatijo, nam širijo
obzorje ter dajejo novega poguma in poleta
za naše pastoralno delo. Zaradi hitrih sprememb v družbi, globalizacije, sekularizacije
in vdora liberalizma v vse pore družbenega
življenja (tudi v Cerkev in v duhovniške
vrste) je namreč biti duhovnik danes po
eni strani celo težje kot zadnje desetletje v
komunizmu (takrat sta bila duhovnik in
Cerkev sprejeta, bolj »spoštovana« s strani
vernikov). Danes pa v želji, da ljudje ne bi
odhajali od duhovnika (iz Cerkve), da bi bil
duhovnik za ljudi bolj zanimiv, privlačen,
spoštovan, je zanj velika nevarnost, da se
tako prilagodi – poistoveti z miselnostjo
današnjega človeka – njegovimi svetnimi,
tuzemskimi pričakovanji, da izgublja identiteto (devalvira svoje duhovništvo).
Tako so nekateri udeleženci seminarja dejali, da jim duhovniški dnevi pomagajo, da:
• rastejo v svojem duhovništvu, da laže
služijo Cerkvi in ljudem;

• izgubljajo zagrenjenost – pesimizem
in se napolnjujejo s pozitivno energijo;
• se krepijo v bratskem občestvu in
izmenjavi osebnih ter pastoralnih
izkušenj;
• kot duhovniki laže hodijo z ljudmi,
ki jim jih na duhovniško pot pošilja
Gospod.
Naj nam spregovorijo še kaplani, ki so se
udeležili duhovniških dnevov in so v svojih
izpitnih nalogah z zvezi s predavanji in
predavatelji med drugim napisali naslednje:
1. Predavatelj Karlo Bolčina nam je
spregovoril o »Zbornosti – sinodalnosti v
Cerkvi«.
• »Za časa papeža Frančiška smo imeli
že štiri sinode. Vračamo se v čas
prvih stoletij Cerkve, ko so škofje
v občestvu bratovske ljubezni in v
prizadevanju za izvrševanje apostolom izročenega vesoljnega poslanstva
združevali moči in voljo, da bi tako
delali za skupni blagor in za blagor
posameznih Cerkva« (CD 36).
(Matej)
• »Žal se velikokrat zalotim v mislih, da je med nami premalo takega
sinodalnega duha. Verjetno se bomo
morali vsi priučiti, da moramo prisluhniti sočloveku, tudi sobratu …
Predavatelj nam je na samem začetku
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postavil neko vodilo sinodalnosti: jaz
in Gospod, jaz in brat ob meni, jaz in
Cerkev.« (Branko)
2. Predavanje Upanje človeka in kristjana sredi nasprotij današnjega časa je
imel mag. Božo Rustja. Poudaril je, da je
zelo pomembno soočiti se z demografskim

problemom, s katerim je zaznamovana tudi
Cerkev. Izjava, da »prazne prostore v Evropi
želijo napolniti drugi ter da so migranti
utelešene duše splavljenih evropskih otrok«,
me je pretresla. (Boštjan)
• Kar zadeva »kristjanofobijo in kritiziranje Cerkve«, je oboje za nas
lahko tudi priložnost. Jack Valero
je v intervjuju dejal: »Ko kritizirajo
Cerkev, zelo pozorno poslušajmo, ker
je v vsaki kritiki tudi nekaj dobrega.
Če nekdo na primer reče, da Cerkev
bolj zanima bogastvo kot revni, smo
morda naredili nekaj narobe ... V Evropi danes primanjkuje ‘misijonskega zagona’. Najteže je evangelizirati
že krščene katoličane.« (Matej)

3. O medijski podobi Cerkve sta spregovorila dr. David Kraner in dr. Rosvita Pesek.
Posebno nad predavateljico so bili duhovniki
navdušeni.
• »Oba predavatelja sta nam skušala
na prikupen in praktičen način prikazati, kako naj se kot duhovniki
soočamo z mediji (ga. Rosvita tudi
s praktičnimi vajami). Ob tem sta
nas spodbudila, da jih moramo v
sodobnem svetu tudi izkoristiti; v
njih moramo objavljati župnijske
dogodke, na župnijski spletni strani
je potrebno skrbeti za osveženost podatkov.« (Matej)
• »Dobro je, da damo novinarjem tudi
tekstovno in slikovno gradivo, ki ga
prej pripravimo. Dr. Rosvita Pesek
pa je poudarila, da je pomembno,
da najprej z novinarjem vzpostavimo
človeški odnos, šele potem lahko dobro sodelujemo. Potrebno je uporabljati nove medije … Fotografija ob
intervjuju naj bo vedno duhovnikova izbira.« (Boštjan)
4. V predavanju Govorica številk nam
je ob statistiki spregovoril prof. dr. Vinko
Potočnik. Mnogokrat se duhovniki bojijo
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pastoralne statistike, ker se bojijo resnice,
vendar danes doživljamo spremembe časov.
Smo v času velikega kulturnega preloma
(npr. v Sloveniji imamo 80 % žarnih pokopov). Od vseh številk in grafov mi ostaja
misel, da zaradi številk ne smemo postati
pesimisti, ampak moramo vedno ohraniti
vizijo v svoji župniji. (Matej)

5. Novi pastoralni pristopi – Župnik iz
Slovenj Gradca g. Simon Potnik je med drugim dejal: »Zdi se mi, da veliko energije in
truda namenjamo za katehezo otrok, vendar
smo vedno znova razočarani, ker zidamo na
pesku in ne na skali vzgoje njihovih staršev.
Preiti moramo na katehezo odraslih …«
(Matej)
zbral in uredil Božidar Metelko

»Člani ŽPS so župnikovi najožji pastoralni sodelavci, zato od njih upravičeno
pričakujemo, da bodo po sprejemu povabila k sodelovanju v ŽPS res dejavno
sodelovali v življenju župnije«.
(Priročnik za izbiro članov ŽPS 2020-2025)
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POŠLJI DELAVCE NA SVOJO ŽETEV
Slovensko-hrvaško srečanje: Lani v Krašiću, prihodnje leto v Turnišču
Sredi la nskega
oktobra (2019) je bilo
v Krašiću, rojstnem
kraju bl. Alojzija
Stepinca v sosednji
Hrvaški, 7. slovensko-hrvaško srečanje.
Udeležilo se ga je več
kot 3.000 ljudi, od
tega dobra polovica iz
Slovenije, okoli 500
iz naše škofije. Prišla
je večina slovenskih
in hrvaških škofov
ter več kot 150 duhovnikov. Katoliška vera in skupna molitev
povezujeta ljudi v eno samo veliko družino
božjih otrok. To se je lepo pokazalo tudi v
Krašiću, čeprav dnevna politika in mediji
govorijo drugače. Ko se zberemo verni
ljudje, da bi skupaj molili za nove duhovne
poklice in se priporočili našim mučencem,
kot so bl. Alojzij Stepinac, bl. Alojzij Grozde
in bl. Drinske mučenke, razlike izginejo.
Ljudje postanemo bratje in sestre, ki skupaj
molimo k nebeškemu Očetu.
Takšna občutja so prevevala vse, ki smo
prišli v Krašić, mestece ob Kolpi, ne daleč
od slovenske meje. Srečanje smo začeli z
molitvijo za nove duhovne poklice, ki so
jo v duhu gesla: Gospod, pošlji delavcev na
svojo žetev, pripravili ljubljanski in zagrebški
bogoslovci. Molitve, pričevanja in pesmi so
se vrstile v hrvaškem in slovenskem jeziku in

se kod kadilo dvigale proti nebu! Gospod,
usmili se, Gospodin, smiluj se …
Lepo je bilo tudi somaševanje slovenskih
in hrvaških škofov in duhovnikov. Vodil ga
je zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanić,
nagovor je imel mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Molitve, berila, ubrano
petje slovenskih in hrvaških pesmi …
Verniki smo sodelovali, peli in poslušali.
Prisrčna je bila tudi izmenjava darov.
Hrvaški škofje so našim podarili knjigo
o kardinalu Stepincu in njegovi pomoči
slovenskih duhovnikom, ki so jih Nemci
med drugo svetovno vojno izgnali na
Hrvaško. Našel jim je streho nad glavo
in delo v župnijah, da so preživeli veliko
stisko. »Njegovo ime bo z zlatimi črkami
zapisano v zgodovino mariborske škofije,«
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je izjavil kaplan Maksimiljan Držečnik, ki
je pozneje postal mariborski škof. Slovenci
smo gostiteljem podarili sliko Triglava, delo
ak. slikarja Tomaža Perka. Stepinac je rad
prihajal na Gorenjsko na počitnice in se je
povzpel tudi na Triglav.
Na koncu srečanja je ljubljanski nadškof in
metropolit Stanislav Zore zbrane povabil na
8. slovensko-hrvaško srečanje, ki bo oktobra
2021 v Turnišču v murskosoboški škofiji.

Zgodba o slovensko-hrvaškem prijateljstvu, za katero skrbita slovenska in hrvaška
katoliška Cerkev, se tako nadaljuje in postaja
zgled. Besede mičejo, zgledi pa vlečejo!
Politiki preveč govorijo in premalo naredijo.
Zato potrebujejo naše molitve in spodbude.
Na svidenje v Turnišču!
Janez Gril,
član pripravljalnega odbora

»Pri izbiri novih članov ŽPS moramo biti zato zelo pozorni na to, da v osebah,
ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo
k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in odprta«.
(Priročnik za izbiro članov ŽPS 2020-2025)
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MOČAN V STANOVITNI VERI IN ZVESTOBI
KRISTUSU
Deseta obletnica razglasitve mučenca Alojzija Grozdeta za blaženega
»Po tvoj volji nam je njihovo življenje
zgled, občestvo z njimi vir upanja, njihova
priprošnja pomoč,« se glasi del hvalospeva
pri mašah v čast svetnikov. Leto 2020
bo posebej pomenljivo zaradi spomina
na veličasten dogodek izpred desetih let,
ko je bil na celjskem stadionu Arena 13.
junija 2010 na Slovenskem evharističnem
kongresu razglašen za blaženega mučenec,
dijak iz Katoliške akcije Alojzij Grozde.
Silno veselje je prevevalo množico 32 tisoč
vernikov in skoraj 700 duhovnikov ter škofov, ko je kardinal Bertone v imenu papeža
Benedikta XVI. razglasil Alojzija Grozdeta
za blaženega: »Po goreči želji našega brata
Andreja Glavana, novomeškega škofa, in
drugih bratov v škofovski službi ter mnogih
vernikov, in potem, ko smo slišali za mnenje
Kongregacije za zadeve svetnikov, z našo
apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se
častitljivi Božji služabnik Alojzij Grozde,
verni laik iz Katoliške akcije in mučenec, ki
je v moči evharistije s svojo stanovitno vero in
zvestobo do Kristusa sprejel preganjanje vse
do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi
in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 27. maja,
na dan njegovega rojstva in svetega krsta.«
Grozde je bil razglašen za blaženega na
evharističnem kongresu. Obstaja posebna
simbolika, ki povezuje njegovo življenje

z evharistijo. V Ljubljano je kot mladenič
prišel na študij leta 1935 prav na dan, ko
se je pričenjal veliki evharistični kongres.
Evharistija mu je vedno dajala moč za premagovanje mladostniških težav in zvesto
hojo za Kristusom. V svoj duhovni dnevnik
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je zapisal, da je evharistija Sonce njegovega
življenja. Grozdeta lahko imamo za evharističnega svetnika. Njegov zgled številne
mlade vabi k poglobljenemu evharističnemu
življenju – rednemu obisku svete maše in
češčenju Najsvetejšega.
V teh desetih letih po beatifikaciji se je
zvrstilo več dogodkov, ki življenje in zgled
tega mladega blaženega postavljajo v širši
cerkvenostni okvir. Leto dni po beatifikaciji
(2011) so bile njegove relikvije iz Šentruperta
prenesene v novo urejeno svetišče na
Zaplazu, kjer so sedaj vernikom postavljene v češčenje. Mnogi se v molitvi in zaupni
priprošnji priporočajo blaženemu. Njegove
relikvije so bile na prošnjo občestev izročene
župnijam v Sloveniji in po svetu, od Evrope
do Amerike in Afrike.
Vse od beatifikacije je vsako prvo nedeljo
v mesecu popoldan v cerkvi na Zaplazu
Grozdetov molitveni shod s sveto mašo,
litanijami ter molitvijo za kanonizacijo.
Shod vodijo povabljeni duhovniki, ki v

nagovorih med mašo osvetljujejo duhovne
vidike življenja blaženega. Shodi so zelo lepo
obiskani. Pot do priznanja svetništva vodi
preko priznanega čudeža. Zato se verniki
radi priporočajo blaženemu v različnih osebnih, telesnih in duhovnih stiskah.
Veliko je k boljšemu prepoznavanju
blaženega pripomogel lani posneti film o
blaženem mučencu z naslovom »Srce se ne
boji«, v režiji Davida Sipoša. V nekaj mesecih je bil predvajan na petdesetih krajih po
Sloveniji in nekaj tudi v tujini. V ZDA je
prejel posebno nagrado.
Deseta obletnica beatifikacije bo tudi
primerno zaznamovana – z namenom, da bi
blaženi Grozde postal s svojim sporočilom
zvestobe Kristusu in Cerkvi vse do prelitja krvi,
resnično še bolj prepoznan med slovenskimi
verniki pa tudi v tujini. Ob glavnem praznovanju njegovega godu (27. maja) in desete obletnice beatifikacije pa bo slovesna sveta maša na
Zaplazu, o binkoštih (31. 5.) popoldan.
Igor Luzar, postulator

GOD BLAŽENIH DRINSKIH MUČENK
Na 3. adventno nedeljo, 15. decembra
2019, smo obhajali god blaženih drinskih
mučenk. V naši župniji v Šmarjeti smo ta
dan zaznamovali s celodnevnim češčenjem
Najsvetejšega. Ob 16. uri smo se zbrali pri
sklepni slovesnosti, ki jo je ob somaševanju
šestih duhovnikov daroval p. Tomaž
Podobnik DJ. Najprej smo zmolili vzklika

blaženih drinskih mučenk in prejeli blagoslov z Najsvetejšim, nato pa obhajali sveto
mašo.
V nagovoru nas je p Tomaž opomnil,
kako pomembna je nedelja. Nedelja je
Gospodov dan. Kako ga preživljamo?
Blažene so v moči nedeljskega bogoslužja
našle moč in luč za svoje življenje. V
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nedeljo se srečamo z
Gospodom ter s svojimi brati in sestrami. Tudi to srečanje
je zelo pomembno.
V evha ristiji se
nam Gospod daje v
hrano. Božja beseda,
ki jo poslušamo pri
nedeljski sveti maši,
nam je duhovna
hra na. V Božji
besedi Gospod
spregovori našemu
srcu. Božje srce govori človeškemu srcu, pravi sveti Henrik
Newman. Blažene mučenke so se pustile
nagovoriti Božji besedi. V vsakodnevnem
poslušanju, branju in premišljevanju Božje
besede so prejemale moč in luč za svoje
delo. Božje srce je spreminjalo njihova
srca, da so to Božjo ljubezen povsod izžarevale. Ljudje so hišo na Palah, kjer so
živele in delovale sestre, imenovali hiša angelov. V sveti evharistiji pa Gospod stopa
v naše življenje, ko se nam daje v hrani. V
sveti evharistiji nas hrani, nam daje moč
in nas pošilja v svet. V moči evharistije so
blažene mučenke živele zvestobo. V moči
evharistije so prejemale in prinašale luč in
moč ljudem, ki so se zatekali k njim. V
moči evharistije so zmogle pot v Goražde
in končno tudi tisti usodni ali rešilni skok
skozi okno.
Nedeljska sveta maša je pomenila blaženim mučenkam vir luči in moči. Iz nje so
črpale zvestobo in ljubezen. Človek brez nedeljske maše ne more živeti. Še več, ne more

preživeti v tem svetu. Kako naj prinašamo
moč in luč, če sami nimamo dostopa do
nje? Gospod nas čaka in vabi, naj pridemo
k njemu, da bi se lahko dotaknil naših src
in stopil v naše življenje. Kako naj živimo
zvestobo v svojem življenju, če nas vsa družba prepričuje, da je zvestoba nepomembna?
Kako naj prinašamo luč, če nam okolica
govori, da je tema boljša? V nedeljski
maši nam Gospod daje moč in luč. Vabi
nas: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in
obteženi in jaz vam bom dal počitek« (Mt
11,28). Blažene mučenke so to vedele in so
prihajale vsak dan znova h Gospodu, in on
jim je dajal luč in moč za delo in zvestobo.
Naj tudi nas nagovarja njihov zgled, da
bomo vsako nedeljo prihajali k sveti maši,
kjer bomo pozorno prisluhnili božji besedi,
dovolili, da Božje srce nagovori naše srce in
v evharistiji sprejeli Jezusa v svoje življenje.
Da bomo prinašalci moči, luči in zvestobe
današnjemu svetu in bližnjemu.
Andrej Golčnik, župnik v Šmarjeti

Š KO F IJA N OVO ME S T O

14

Glasilo Škofije NM

BLAGOSLOV NOVIH PROSTOROV ŠKOFIJSKE
KARITAS
V petek, 29. novembra 2019, je novomeški
škof Andrej Glavan blagoslovil nove prostore
Škofijske Karitas Novo mesto v Baragovem
zavodu, v Šmihelu v Novem mestu.
Škofijska Karitas Novo mesto je že od
ustanovitve škofije leta 2006 imela svoje
prostore v zavodu Friderika Ireneja Baraga
v Šmihelu v Novem mestu. V prvem
nadstropju so bile tri pisarne namenjene
dejavnosti Karitas, ki so jih uporabljali generalni tajnik ŠK, socialna delavka in drugi
redno ali začasno zaposleni. Izobraževanja,
delavnice in druga priložnostna srečanja so
organizirali v prostorih zavoda, ki so si jih
delili z drugimi uporabniki.
Sčasoma se je pokazala potreba po dodatnih prostorih, kjer bi lahko izvajali nove
programe srečevanja
skupin, predavanj in
dnevnega srečevanja
z uporabniki Karitas.
V načrtih temeljite
obnove notranjščine
ju ž neg a t ra k t a
Baragovega zavoda
je bila tako za potrebe škofijske Karitas
namenjena celotna
mansarda, ki prej še
ni bila urejena. Tako
je Karitas pridobila

veliko uporabno površino za pisarne in
izvajanje programov, pa tudi dvigalo, ki
omogoča dostop invalidom in starejšim.
V novih prostorih bo še posebej zaživela
t. i. dnevna soba, kjer se bodo lahko med
tednom srečevali starejši ljudje in delovali v
programih, ki so namenjeni prav njim.
Blagoslova v tednu Karitas so se udeležil
predstavniki Slovenske karitas, drugih
škofijskih Karitas in nekateri sodelavci
župnijskih Karitas iz novomeške škofije.
Zbrane je ob začetku nagovoril generalni
tajnik novomeške škofijske Karitas Gregor
Vidic, ki se je zahvalil škofiji za izvedeno
obnovo in predstavil njen osnovni namen
ter dejavnosti, ki se bodo odvijale v na
novo urejenih prostorih. Tako bo Škofijska
karitas v novih prostorih še laže in učinkoviteje uresničevala naloge in cilje, ki si jih
je zadala v svojih programskih osnovah:
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biti še bliže ljudem v
stiskah.
Karitativnost oz.
diakonija je poleg
liturgije in oznanjevanja eden izmed
treh glavnih stebrov
p a s t or a le . Pr a v
po zaslugi papeža
Frančiška diakonija
še bolj stopa v ospredje celotne pastoralne
dejavnosti Cerkve.
Nacionalne, škofijske
in župnijske karitas
pa želijo slediti tem pobudam cerkvenega
vodstva, da bi ljubeči obraz Cerkve lahko še
bolj zažarel na obrazih ljudi, ki so v stiskah.

In teh je v sodobnem svetu, kljub gmotni
blaginji čedalje več.

550 LET NAVZOČNOSTI FRANČIŠKANOV V
NOVEM MESTU
Novomeški frančiškani so v letu 2019 z različnimi dogodki zaznamovali 550. obletnico prihoda v Novo mesto.
Bratje frančiškani so v Novo mesto prišli
leta 1469 in 31. oktobra istega leta dobili v
upravo cerkev sv. Lenarta. V Novo mesto
so se umaknili preko Bele krajine iz Bosne,
od koder so bežali pred grozečo nevarnostjo
turških vpadov. Novo mesto jim je kot mlado utrjeno mesto nudilo ustrezno zaščito. S
pomočjo meščanov so začeli zidati samostan

in cerkev. Njihova navzočnost v Novem
mestu je nepretrgana. Samostojna župnija
sv. Lenarta pa je bila ustanovljena šele pred
dobrimi 50 leti.
Ob začetku obhajanja obletnice je bila
velika slovesnost v nedeljo, 27. oktobra.
Ob ljubljanskem nadškofu metropolitu
Stanislavu Zoretu so somaševali domači
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škof Andrej Glavan,
provincial frančiškanov p. Marjan
Čuden in bratje
skupnosti iz Novega
mesta. Zbralo se je
veliko število vernikov, ki so oblikovali
sodelovanje pri maši.
Prepevala sta odrasli
in mladinski župnijski pevski zbor.
Po maši je sledilo
druženje ob pogostitvi pred
cerkvijo.
Z zgodovinskega vidika
so obletnico zaznamovali z
znanstvenim simpozijem v
sredo, 6. novembra, na god
župnijskega zavetnika sv.
Lenarta, ko so v župniji obhajali tudi celodnevno češčenje
Najsvetejšega. Simpozij je bil v jedilnici
frančiškanskega samostana. S predavanji
so sodelovali zgodovinarji zgodovinskega
arhiva in drugih kulturno-zgodovinskih
ustanov iz Novega mesta in Bele krajine. V
začetku januarja je bila odprta tudi trajna
zgodovinska razstava v hodniku frančiškanskega samostana.
Sklepno dejanje praznovanja 550-letnice
je bilo 6. januarja 2020, s slavnostno akademijo in sv. mašo v frančiškanski cerkvi sv.
Lenarta. Slavnostni govornik na akademiji
je bil zgodovinar, Novomeščan dr. Stanko
Granda. V programu akademije se je prepletalo branje zgodovinskih dopisovanj o
izročitvi kapele sv. Lenarta frančiškanom

in glasbeni vložki. Prepevali so kvartet As in
solistka Kristina Kastelic, pri maši pa župnijski zbor pod vodstvom Matevža Novaka. Po
akademiji je sledila trikraljevska praznična
sveta maša, ki jo je ob patrih frančiškanih
vodil novomeški škof Andrej Glavan. Vseh
slovesnosti se je udeležil tudi novomeški
župan Gregor Macedoni.
Janko Pirc
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25 LET KAPELE SVETEGA JOŽEFA
V DSO NOVO MESTO
Vsak teden dvakrat se v kapeli svetega
Jožefa v Domu starejših občanov v Šmihelu
v Novem mestu zbirajo oskrbovanci in tudi
drugi verniki pri najsvetejši daritvi, ki jo ob
sredah ob devetih dopoldne in ob sobotah ob
petnajstih daruje g. Janez Demšar, duhovni
pomočnik v župniji Novo mesto – Šmihel.
Za večino je to eden pomembnejših trenutkov v tednu. Lepo je videti ostarele obraze,
na katerih se pozna teža življenja, kako v
kapeli izžarevajo hvaležnost in srečo, da so
spet lahko ob Jezusu, ki prihaja mednje v
zakramentalnem kruhu.
Kapela je za vse, ki si želijo miru, tišine, pogovora z Bogom, vedno odprta. Tudi mnogi
obiskovalci, ki pridejo v dom k sorodnikom,
prijateljem in znancem, se radi ustavijo vsaj
za trenutek, da v miru potožijo Bogu svojo
žalost, hrepenenje, želje ali pa se mu zahvalijo
za milostne trenutke, ki jih tu doživijo.
Prav gotovo je bil to glavni namen pred
več kot 25-imi leti, ko so se takratno vodstvo
doma in župniki v Novem mestu pogovarjali, da bi zgradili in uredili bogoslužni prostor
v sklopu doma. Kakor je zapisano v knjižici
700 let župnije Novo mesto – Šmihel, je
kapela posvečena svetemu Jožefu in tako
simbolično ohranja spomin na grajsko
kapelo svetega Jožefa, ki je bila skupaj z
gradom Ruperč vrh, ob cesti iz Šmihela proti
podružnici Stranska vas, uničena med drugo
svetovno vojno. Ob tabernaklju izstopata
sliki Križanega in Vstalega, ki ju je v moderni

tehniki naslikal novomeški slikar Jože Kotar;
prikazujeta dva ključna svetopisemska dogodka, ki budita upanje, da pride za smrtjo
vstajenje in novo življenje.
Glavno skrb za izgradnjo kapele je prevzela takratna direktorica doma gospa Lojzka
Potrč. Župniki novomeških in okoliških
župnij pa so skupaj z verniki in župnijskimi
Karitas pomagali pridobiti opremo za bogoslužje in vse potrebno za uporabo kapele.
Številna podjetja, organizacije in društva so
prisluhnili prošnji za pomoč pri izgradnji
kapele. Tako je bila kapela 3. junija 1994
pripravljena na odprtje. Blagoslovil jo je
ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar.
V soboto, 12. oktobra, smo se spomnili srebrnega jubileja tega dogodka s sveto mašo, ki
jo je v domski kapeli daroval novomeški škof
msgr. Andrej Glavan. S tem smo se pridružili
jubilejnim dogodkom ob 40-letnici doma v
Šmihelu, ki so ga obhajali v lanskem letu.
Igor Stepan
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MOLITVENO SREČANJE PRI SESTRAH
KARMELIČANKAH V MIRNI PEČI
V vsaki kontemplativni duši se še posebej
zarisujejo Marijine poteze. Prav Mariji in
skrivnosti skritega rojevanja Boga v nas je
bilo posvečeno molitveno srečanje, ki smo ga
v Karmelu v Mirni Peči pripravile kmalu po
godu darovanja Device Marije.
Srečanje z naslovom »Našla si milost
pri Bogu« je bilo v soboto popoldne, 23.
novembra, pred praznikom Kristusa Kralja.
Namenjeno je bilo vsem, ki se želijo prepustiti Mariji, da jih popelje globlje v skrivnost
Boga, Njegove besede in Njegove ljubezni.
Še posebej so bili povabljeni vsi, ki nosijo
škapulir.
Srečanje smo začeli v samostanski
govorilnici, kjer smo sestre spregovorile o
različnih načinih molitve in predstavile pot
kontemplativnega vstopanja v skrivnosti rožnega venca. Nato smo razmišljali o pomenu

duhovne noči, ko nas Bog očiščuje, da se ga
naučimo videti in slišati tudi v trpljenju in
suhoti. Sledila je ura vódene notranje molitve v kapeli, kjer smo se od znotraj lahko
pridružili Mariji in nadangelu Gabrijelu v
nazareški hišici, po slovesnih večernicah pa
sta sledila večerja in pogovor v govorilnici.
Drug drugemu smo zaupali svoja izkustva,
kar je bila za vse nas velika obogatitev. Vesele

Nekaj drobtinic iz vsebine molitvenih srečanj:
• Bog je Resnica in z lahkoto pride v naše srce, vendar le, če je tudi tam resnica.
• Potrebno je, da smo pred Bogom preprosti, pristni, iskreni do sebe in da imamo čisto srce.
• Čisto srce je srce, ki si upa priznati svoje napake, ki je pripravljeno Boga in
bližnjega prositi za odpuščanje in je zato tudi samo pripravljeno odpuščati.
• Bolj ko spoznavam sebe, bolj spoznavam Boga, kajti Bog prebiva v meni.
• Ko bi v molitvi radi čutili kaj lepega, Bog pa molči, je to za nas priložnost, da
poglobimo duhovno občutljivost.
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smo, da so se ljudje odzvali v lepem številu in
da smo smele sestre skupaj z njimi doživeti
posebno ozračje Božje in Marijine bližine, ki
nas nevidno povezuje še naprej.
Za takšno srečanje smo se odločile tudi
zaradi dobrih odmevov na dogodek, ki
smo ga 12. oktobra pripravile za mlade
oziroma za vse, ki jih žeja po globlji povezanosti z Gospodom. To prvo srečanje je

nosilo naslov: »Zajemi pri izviru življenja –
Vstopanje v kontemplativno molitev«. Sestre
se sicer zavedamo, da je naše poslanstvo v
Cerkvi skrito, kot je srce skrito v telesu, vendar pa smo se izjemoma na ta način želele
pridružiti obhajanju izrednega misijonskega
meseca in podeliti z drugimi to, kar nam v
skritosti, samoti in molku za klavzurnimi
zidovi podarja živi Bog.
Hvaležne sestre karmeličanke

ODMIK Z BOŽJO BESEDO
Adventna duhovna obnova za katehistinje in katehiste
V petek in soboto, 13. in 14. decembra 2019,
je bila v Baragovem zavodu v Novem mestu
duhovna obnova za slušatelje Katehetsko
pastoralne šole in člane škofijske skupnosti
katehistinj in katehistov.

pastoralne šole Novo mesto. V adventnem
času, času pričakovanja, smo se želeli
odmakniti od vrveža utripajočih luči in
potrošništva ter se prepustiti Božji besedi.
Duhovno obnovo smo začeli v petek zvečer
z molitvijo k Svetemu Duhu, nadaljevali pa
v soboto po jutranji molitvi in zajtrku.

V Baragovem zavodu v Novem mestu
smo se na adventni
duhovni obnovi pod
vodstvom s. Metke
Kos, redovnice
Frančiškanke
Marijine misijonarke,
zbrale katehistinje
iz naše škofije in
slušatelji Katehetsko
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V »puščavo« smo
se umaknili dvakrat.
Ob Lukovem evangeliju smo razmišljali
o Mariji. Najprej ob
odlomku: Napoved
Jezusovega rojstva in
nato še ob odlomku: Marija obišče
Elizabeto. S. Metka
nam je svetovala,
kako naj se pripravimo na molitev ob
Božji besedi. Pot smo
nadaljevali sami, v razmišljanju in pogovoru
z Jezusom. Na koncu smo opravili kratko
podelitev v skupini.
V času duhovne obnove je bil na voljo
duhovnik Tomaž Maras za osebni pogovor
in spoved. S sodelovanjem pri sveti maši, ki
jo je daroval g. Maras v kapeli zavoda, smo
duhovno obnovo sklenili. Priporočili smo se
Materi Božji za varstvo in Svetemu Duhu,

da nam da moči za dokončanje študija oziroma opravljanje katehetske službe.
Hva la sestra m Hčera m Ma rije
Pomočnice, da so organizirale duhovno
obnovo in nas prijazno, velikodušno gostile
v prostorih Baragovega zavoda, ter s. Metki,
ki nas je vedra in nasmejana spremljala v
odmiku z Božjo besedo.
Erna Šegula, katehistinja

»Naj bo izbira članov ŽPS res modra in premišljena, saj bodo slednji župnikovi
najpomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let«.
(Priročnik za izbiro članov ŽPS 2020-2025)
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»ČESAR SE MI VESELIMO, RADI Z DRUGIMI
DELIMO«
V soboto, 11. januarja, se je kar 130
kolednikov s spremljevalci in domačimi
duhovniki srečalo na vsakoletnem srečanju
kolednikov v župniji svetega Jerneja v
Šentjerneju. Srečanje smo pričeli s sveto
mašo, ki jo je daroval novomeški škof msgr.
Andrej Glavan. Bogu smo se zahvalili za vse
lepe trenutke, izkušnje in milosti, ki smo jih
prejeli v dneh koledovanja. Po maši smo se
posladkali z rogljički in medenjaki, nato pa
v župnijski dvorani prisluhnili pričevanju
mladih zakoncev Janeza in Kaje Novljan, ki
sta nam navdušeno pripovedovala o življenju
in navadah v misijonski deželi. Pokazala sta
fotografije in videoposnetke z misijonskega
delovanja v Zambiji. Naučila sta nas tudi,
kako se Zambijci pozdravljajo. Letošnji
prispevki naših kolednikov bodo pomagali

misijonarjem na Madagaskarju, v Braziliji,
Etiopiji, Kongu, Nigeriji, Turčiji in Ruandi.
Veseli smo, da z darovi, ki jih zberejo naši
koledniki, res lahko pomagamo slovenskim
misijonarjem pri njihovih projektih. Vedno
je lepo v koledniški reviji videti sadove koledniške akcije.
Po pričevanju smo odšli v gostilno Pri
farovžu, kjer je že dišalo po picah, ki so nam
zelo teknile.
Okrepčani smo se polni lepih misijonskih
in koledniških vtisov vrnili misijonarit na
domače poljane. Hvaležni smo šentjernejski
župniji, ker je tako lepo sprejela letošnje
kolednike.
Matej Gnidovec, škofijski animator
za misijone
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ODMEVI
NA NOVOMEŠKI SAKRALNI ABONMA
Z ustanovitvijo Sakralnega abonmaja
je v Novem mestu zapihal svež glasbeni
veter, za kar gre zahvala podpornikoma in
organizatorjema: Zavodu Friderik Irenej
Baraga in Konservatoriju za glasbo Jurij
Slatkonja. Ljubitelji sakralne glasbe smo
tako pridobili niz brezplačnih, a vrhunskih
koncertov.
Abonmajski koncerti so polno obiskani
in tako organizatorji dobivajo potrditev, da
so sakralni koncerti zaželeni in prepotrebni
v našem mestu.
Tudi za leto 2020 pripravljamo koncerte
vrhunskih glasbenikov iz Slovenije in tujine. Domačinom pa ponujamo možnost,
da prisluhnejo različnim težavnostnim
skladbam, stilom, izvajalcem in zasedbam.
Z raznolikostjo v programu in zasedbah
postavljamo slovensko delo in poustvarjanje ob bok tujim. Zagotovo lahko rečemo,
da za tujimi niti ne zaostajamo, ampak
jih celo presežemo, a dokončno odločitev
prepuščamo poslušalcem in našim zvestim
podpornikom.
V januarju smo prisluhnili organistki
Poloni Gantar in Miru Božiču na orglicah.
V mesecu februarju bo zadonela Kantata
o Ignaciju Knobleharju pod taktirko Jelene
Susnick. Vokalna skupina Quatuor vocum

pa nas bo v marcu popeljala od renesančnih
motetov do gospela in sodobnejše cerkvene
glasbe. Iz Moskve bo prišel organist, čembalist, pianist in skladatelj Fedor Vasil'evič
Stroganov, prisluhnili mu bomo aprila.
V maju se bomo prepustili melodijam, ki
nam jih bosta predstavila basist Marcos
Fink ter baritonist Lucas Somoza Osterc
ob spremljavi organista Toneta Potočnika.
Pred počitnicami pa gostimo še Slovenski
otroški zbor. Slednji deluje projektno
vsako leto, s koncerti pa se po intenzivnem
pevskem tednu predstavi v različnih krajih.
Junija se bodo predstavili tudi v Novem
mestu v okviru Sakralnega abonmaja.
Prepričani smo, da bo Novomeški
sakralni abonma samo rastel tako v veličini
koncertov kot organizacijsko, zato ob tej
priložnosti hvala vsem, ki nas s svojim
obiskom počastite, in hvala tudi tistim, ki
še boste postali naši zvesti poslušalci.
Matej Burger
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V SPOMIN MIMICE RADE – DOPOLNITEV
Pred enim letom smo v Jagodah naše
pastorale (l. 2019/št. 1/str. 31) poročali o
smrti ge. Mimice Rade, prejemnice odličja
sv. Jožefa iz leta 2014. Ob tem smo objavili
škofov nagovor, ki je bil pripravljen za
pogrebno slovesnost in povzema
življenjepis pokojne ge. Mimice.
V življenjepis so se zaradi
pomanjkljivih podatkov
prikradle nejasnosti, ki ne pojasnijo pravega vzroka, zakaj
so starši pokojne ge. Mimice
morali oditi iz Starega trga in
bili prisiljeni zapustiti majhne
otroke same v Beli krajini. V ta
namen objavljamo pojasnilo razlogov, ki
govorijo o teži takratne medvojne situacije
in preizkušnjah, ki so jih doživeli že mladi
otroci v družini odlikovanke.
Mimica Rade se je rodila 13. novembra 1928
v Predgradu, v Beli krajini, kot drugi otrok.
Starejšo sestrico je Bog že dveletno poklical k sebi,
pozneje pa so se očetu Jožetu in mami Mariji
(Minci) rodili še trije otroci, brat Jožko in sestri
Pepica in Elica. Prišli so hudi vojni časi. Območje
Bele krajine je bilo do leta 1943 pod italijansko
okupacijo. Oče je bil zaposlen kot tajnik v Starem
trgu, sila pošten, veren in dobrovoljen mož, ki je
znal na skrivaj podati marsikatero informacijo,
kaj namerava okupator. Zato je postal sumljiv in
bil izdan. Italijani so njega in mamo odpeljali v
kočevske zapore. Majhni otroci pa so ostali s staro
mamo Katarino. Mimica in njen brat sta kot
najstarejša čutila in prevzemala odgovornost za

preživetje. Za starše so bile to hude preizkušnje.
Italijani so ukazali očeta ustreliti, mama se je v
smrtnem strahu zatekala k molitvi. Na dan, ko
bi moral biti ustreljen, je Italija kapitulirala. Po
čudežu sta preživela, a niso ju vrnili domov k otrokom, marveč so ju Nemci
odpeljali naprej v Ljubljano. Mami
niso dokazali krivde, zato so jo
pred koncem vojne izpustili iz
zapora, a iz okupirane Ljubljane
ni mogel nihče, zato se je zatekla
k sorodnikom. Oče pa je kot zapornik moral na prisilno delo. Ves
vojni čas do osvoboditve leta 1945 so
bili otroci sami in tudi oni so večkrat po
čudežu preživeli. Prišel je dan svobode, ko so
se povsem izčrpani starši vrnili domov in našli
vse štiri otroke s staro mamo.
Pozneje je Mimica redno obiskovala svoje
starše in skrbela zanje. Bila je botra in duhovna
podpora neštetim, ob tem pa vselej skromna,
tiha in povezna z Bogom. V svojem življenju je
pustila neizbrisno sled, kjer smo vsi, od staršev,
sester, brata, sorodnikov, sosedov, prijateljev
do bolnikov, revnih in zapuščenih čutili njeno
milino, ljubezen in predanost Bogu. Odličje
svetega Jožefa, njenega predragega svetnika, h
kateremu se je v prošnjah tolikokrat zatekla,
je prejela z rdečico na obrazu, skromnostjo in
ponižnostjo.
Povzeto po zapisu nečakinje
Mojce Rade Lavtar
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ŠKOFIJSKA
POMLADANSKA
PASTORALNA
KONFERENCA
Vsako leto imamo prvo sredo v marcu vsi duhovniki škofijsko pastoralno konferenco.
Letos bo v sredo, 4. marca,
ob 9. uri v Baragovem zavodu.
Najprej bomo poslušali referat
z naslovom:
RAZLIČNE
MOŽNOSTI
(PRILOŽNOSTI)
OBLIKOVANJA
(verskega)
ODRASLIH,
ki ga bo imel g. Milan Knep.
Po predavanju pa se bomo
zbrali po dekanijah v pogovorne skupine; nekaj časa pa
se lahko nameni tudi najbolj
pomembnim dekanijskim dogodkom. Ob koncu se bomo
zopet zbrali v dvorani, ko boste
lahko iz vsake dekanije postavljali predavatelju vprašanja.
Pastoralna konferenca je
obvezna za vse duhovnike naše
škofije, zato že sedaj načrtujte
svoje delo tako, da se je boste
lahko udeležili.
Božidar Metelko

OBČNI ZBOR ŠKOFIJSKE KARITAS
NOVO MESTO
Škofijska Karitas Novo mesto vljudno vabi
sodelavce in prostovoljce na letni občni zbor, ki bo
v soboto, 21. 3. 2020, v veliki dvorani Baragovega
zavoda v Novem mestu. Začetek ob 9. uri s sveto
mašo v kapeli Baragovega zavoda. Osrednje predavanje bo imel g. Martin Golob, župnik iz Srednje
vasi v Bohinju.
Vabljeni!
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Škofija Novo mesto

Priprava na kršèanski zakon
v letu 2020
ČRNOMELJ

NOVO MESTO

Kje in kdaj:

Kje in kdaj:

Pastoralni center Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5
 6. - 8. marec, vsak dan od 16.00 do 19.00.
 9. - 11. oktober, vsak dan od 16.00 do 19.00.

Zavod Friderika I. Baraga, Smrečnikova 60, Novo mesto – Šmihel.
Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja)
 6., 7., 8. in 13., 14., 15. marec 2020 ob 18h
 8., 9., 10. in 15., 16., 17. maj 2020 ob 19h
 20., 21., 22. in 27., 28., 29. november ob 18h

Zaradi lažjega sledenja prijavam, prosimo, da se prijavite
tudi po e-pošti.

Info: 07 306 40 14
E-pošta: anton.gnidovec@rkc.si

Info: 070 70 96 70
E-pošta: gregor.lotric@rkc.si

KOČEVJE

ŠENTRUPERT

Kje in kdaj:

Župnijski urad Kočevje, Trg sv. Jerneja 3
Dve zaporedni soboti in nedelji, vsakokrat ob 18. uri v
župnišču.
 6., 7., 13. in 14. junij

Info: 041 796 241
E-pošta: damjan.stih@rkc.si

KOSTANJEVICA NA KRKI
Kje in kdaj:

Kje in kdaj:

Župnijski urad Šentrupert, Šentrupert 20
Tri zaporedne sobote in nedelje (šest srečanj velja za eno
pripravo):
 Sobota, 8. februarja 2020, ob 18.00
 Nedelja, 9. februarja, ob 8.00
 Sobota, 15. februarja, ob 18.00
 Nedelja, 16. februarja, ob 8.00
 Sobota, 22. februarja, ob 18.00
 Nedelja, 23. februarja, ob 8.00

Info: 07 304 00 38

Župnišče v Kostanjevici na Krki, Oražnova ulica 25
E-pošta: jakob.trcek@salve.si
Priprava ob koncu tedna:
Začetek priprave v petek
od 18.00 do 20.00,
Šola za zakon po programu Najina pot
nato v soboto od 8.30 do 12.00 ter
od 14.30 do 18.00,
Traja osem mesecev (od oktobra do konca maja). Srečanja potekajo v Baragovem
ter v nedeljo od 8.30 do 12.30.
zavodu v Novem mestu – Šmihelu vsako prvo in tretjo nedeljo ob 19.00.
 14. – 16. februarja 2020
Info: p. Andrej Benda, e-pošta: andrej.benda@rkc.si
 17. – 19. aprila 2020
Marko Hrovat 040 701 248, e-pošta: hrovatki@t-2.net

Info: 07 498 70 26
E-pošta: joze.miklavcic@rkc.si

http://najina-pot.rkc.si

Za vse priprave je obvezna
predhodna prijava!
Za stroške priprave je zaželen
prispevek 30 EUR.

E-priprava na zakon, ki jo izvaja Zavod iskreni.net, traja približno tri mesece.
Spomladanski termin e-priprave na zakon se začne 29. januarja (spoznavno
srečanje bo 8. februarja od 9h – 13h v Ljubljani) in traja do 10. maja 2020;
vikend bo od 8. do 10. maja 2020 v Nazarjah.
Prijave na spletni strani: iskreni.net

E-priprava na zakon
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IZBOR DEJAVNOSTI G. ŠKOFA ANDREJA GLAVANA
Oktober 2019

25. 10.
26. 10.
27. 10.

28. 10.
29. 10.
30. 10.

je opravil kanonično vizitacijo (KV) v župniji Hinje.
je v novomeški stolnici pozdravil veliko skupino ministrantov iz soboške škofije, ki so
skupaj s svojim škofom Petrom Štumpfom poromali po poteh bl. Alojzija Grozdeta.
se je udeležil slovesnega somaševanja v cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu ob začetku
praznovanja 550. obletnice prihoda frančiškanov v Novo mesto. Somaševanje je vodil
nadškof Stanislav Zore, ob drugih patrih in duhovnikih pa je bil navzoč še frančiškanski
provincial Marjan Čuden.
je opravil KV v župnijah Kočevje in Mozelj.
je opravil KV župnije Stara Cerkev.
je vodil zasedanje škofijskega Duhovniškega sveta.

November 2019

1. 11.

je vodil praznično somaševanje v novomeški stolnici. Popoldne pa je na pokopališču v
novomeških Srebrničah obhajal mašo za vse rajne in po maši vodil molitve in blagoslov
grobov na pokopališču.
3. 11.
je pri sv. Petru na Otočcu vodil somaševanje ob 20-letnici delovanja župnijskega
Petrovega vrtca.
5. 11.
je opravil KV župnij Metlika, Suhor in Radovica.
6. 11.
se je v frančiškanskem samostanu v Novem mestu udeležil znanstvenega simpozija ob
550. obletnici prihoda bratov frančiškanov v Novo mesto.
7. 11.
je opravil KV v župnijah Vinica in Sinji Vrh.
Od 10. do 13. 11. se je udeležil tradicionalnih duhovniških dnevov v Strunjanu.
16. 11.
je na škofiji predsedoval seji Škofijskega pastoralnega sveta.
18. 11.
se je v župnijski cerkvi na Otočcu udeležil somaševanja in večerje ob duhovniških
dnevih ljubljanske nadškofije.
21. 11.
je opravil KV župnij Črnomelj in Dragatuš.
23. 11.
je v župniji sv. Lenarta v Novem mestu podelil zakramenta sv. birme in prvega obhajila
štirim odraslim katehumenom.
24. 11.
je v stolnici vodil slovesno somaševanje ob prazniku Kristusa Kralja vesoljstva. Zvečer se
je v Ljubljani udeležil Gala koncerta Radia Ognjišče.
25. – 26. 11.
se je v Ljubljani udeležil plenarnega zasedanja Slovenske škofovske konference.
28. 11.
se je zjutraj na Brezjah udeležil somaševanja ob 25-letnici delovanja Radia Ognjišče.
Opoldne se je skupaj s slovenskimi škofi srečal s kardinalom Giuseppejem Versaldijem,
prefektom Kongregacije za katoliško šolstvo. Popoldne je v ljubljanskem semenišču
opravil redne pogovore (skrutinije) z novomeškimi bogoslovci. Zvečer pa se je v
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29. 11.

Slovenski filharmoniji udeležil slavnostne akademije Teološke fakultete ob 100-letnici
delovanja Univerze v Ljubljani, katere ustanovna članica je.
je v sklopu tedna Karitas blagoslovil na novo urejene prostore Škofijske Karitas Novo
mesto v mansardi Baragovega zavoda.

December 2019

2. 12.

3. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
15. 12.
21. 12.
25. 12.
27. 12.

je obiskal Dom starejših in oskrbovancev na Impoljci, kjer je daroval sv. mašo in se srečal
z vodstvom doma. Ob tem so škof in vodstvo doma izrazili globoko hvaležnost župniku
Antonu Bobiču, ki je več kot 40 let redno skrbel za duhovno oskrbo oskrbovancev
doma. Zvečer se je škof v Novem mestu srečal še s pevci stolnega zbora in se jim ob
bližnjem godu sv. Cecilije zahvalil za redne prepevanje pri pontifikalnih mašah v
novomeški stolnici.
je opravil KV v župniji Stari trg. Zvečer se je v Ljubljani v Cankarjevem domu udeležil
slavnostne akademije ob 100-letnici Univerze v Ljubljani.
je opravil KV v župnijah Adlešiči in Preloka. Ob koncu vizitacije je v tamkajšnjem
župnišču blagoslovil novo zimsko kapelo, ki jo je uredil in oblikoval rojak duhovnik Jože
Pavlakovič v dar domači župniji Preloka.
je v stolnici vodil sklep celodnevnega češčenja Najsvetejšega ob prazniku njenega
zavetnika sv. Nikolaja.
je pri sestrah Corpus Christi na Čatežu ob Savi sprejel vsakoletno podaljšanje redovnih
zaobljub njenih članic.
je v stolnici vodil slovesno somaševanje ob prazniku Brezmadežne in Miklavževi nedelji.
se je v Cekinovem gradu v Ljubljani udeležil sprejema za predstavnike verskih skupnosti
pri ministru za kulturo. Pred sprejemom se je udeležil zanimivega vodenega ogleda
razstave o Slovencih v 20. stoletju v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.
se je udeležil božično-novoletnega sprejema novomeškega župana.
je opravil KV župnij Semič in Črmošnjice.
je opravil KV župnije Podzemelj in s tem sklenil obiskovanje župnij v okviru vizitacij v
dekanijah Kočevje in Črnomelj.
je v stolnici daroval sveto mašo in se udeležil sprejema za poslovne partnerje podjetja
Beneficij d. o. o.
je v cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu vodil večerno somaševanje ob sprejemu luči miru
iz Betlehema za dolenjske skavtske stege Novo mesto, Šentjernej, Črnomelj, Tržišče,
Ribnica.
je v novomeški stolnici daroval mašo za domovino ob državnem prazniku dnevu
samostojnosti in enotnosti ter po maši na škofiji sprejel župane in predstavnike
družbenih ustanov.
je v stolnici vodil božično polnočno mašo in dnevno mašo. Popoldne je sveto mašo
daroval še v domu starejših v Novem mestu.
je obiskal dom starejših v Metliki, tam daroval sveto mašo in se srečal z oskrbovanci in
vodstvom doma.
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6. 1.

8. 1.
10. 1.
11. 1.
13. 1.
14. 1.
17. 1.

se je v cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu udeležil slovesne akademije in nato daroval
sveto mašo ob sklepu praznovanja 550. obletnice prihoda bratov frančiškanov v Novo
mesto. Med mašo so prebrali posebno pismo papeža Frančiška ob tej obletnici. Škof pa je
na koncu zbranim podelil še apostolski blagoslov.
se je v Črnomlju udeležil dekanijske konference duhovnikov ob pripravi na letošnje
redne kanonične birme.
se je v domu starejših v Novem mestu udeležil proslave ob 40-letnici delovanja doma.
je v Šentjerneju vodil somaševanje in prisluhnil pričevanju mladih misijonarjev na
letošnjem škofijskem srečanju kolednikov.
se je v Mariboru udeležil seje Slovenske škofovske konference.
je prisostvoval župnijskim izpitom mladih duhovnikov novomeške škofije.
je obiskal duhovniški dom Mane nobiscum v Ljubljani, s tamkajšnjimi oskrbovanci
daroval sveto mašo in sprejel kosilo.

»Kako pridobiti res dobre člane ŽPS, s katerimi bo župnik lahko dobro sodeloval, je v veliki meri odvisno tudi od samega načina izbire članov«.
(Priročnik za izbiro članov ŽPS 2020-2025)
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NAPOVEDNIK
FEBRUAR

1.2.

2.2.
12.2.
19.2.

MAREC

1.3
4.3.
7.3.
11.3.
13. – 14. 3.
14.3.
18.3.
19.3.
21.3.
22.3.

APRIL

5.4.
7.4.
9.4.
12.4.
22.4.
26.4.

MAJ

3.5.

10.5.
31.5.

Svečnica – Dan posvečenega življenja škofova sv. maša v soboto, ob 10.00 pri sestrah De
Notre Dame na Cankarjevi ulici – Mestnih njivah v Novem mestu.
Grozdetov molitveni shod in maša na Zaplazu ob 15. uri
Komisija za permanentno oblikovanje duhovnikov (POD)
Teološki simpozij v Stični
Grozdetov molitveni shod in maša na Zaplazu ob 15. uri
Škofijska pastoralna konferenca ob 9. uri v Baragovem zavodu
Plenarna seja ŠPS ob 9.40 na ordinariatu v pritličju, ob 9. uri maša v stolnici
Seja dekanov na ordinariatu ob 9. uri v pritličju
Postna duhovna obnova za KPŠ in katehiste/inje
V Šentjerneju Škofijsko srečanje Otroških in mladinskih pevskih zborov
Postna duhovna obnova za duhovnike v Baragovem zavodu ob 9. uri
Praznovanje glavnega zavetnika škofije na god sv. Jožefa, sv. maša s somaševanjem
duhovnikov v stolnici ob 18. uri in podelitev škofijskega odličja.
Občni zbor ŠKNM začetek z mašo ob 9. uri v kapeli Baragovega zavoda
Izbira (volitve) novih članov za ŽPS

Cvetna nedelja
Obletnica ustanovitve novomeške škofije
Veliki četrtek - škofova krizmena maša s somaševanjem duhovnikov v stolnici ob 9. uri
Velika noč – praznik Jezusovega vstajenja
Seja Duhovniškega sveta ob 9.30 na ordinariatu v pritličju
Začetek tedna molitve za nove duhovne poklice
Nedelja Dobrega pastirja – duhovnih poklicev; popoldne Grozdetov molitveni shod in
maša na Zaplazu ob 15. uri
Na Zaplazu duhovna obnova za nove člane ŽPS, nato ob 16. uri na sv. maša škofa
Andreja Glavana s somaševanjem duhovnikov.
Nedelja – praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta v škofijskem božjepotnem
svetišču pri Mariji na Zaplazu ob 16. uri.

Š KO F IJA N OVO ME S T O
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KAZALO
SKUPAJ GRADITI ŽUPNIJSKO OBČESTVO
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IZBIRA NOVIH ČLANOV ŽPS

2

»TI SI DUHOVNIK VEKOMAJ«

3

CERKEV SREDI NASPROTIJ SEDANJEGA ČASA

6

POŠLJI DELAVCE NA SVOJO ŽETEV

9

MOČAN V STANOVITNI VERI IN ZVESTOBI KRISTUSU

11

GOD BLAŽENIH DRINSKIH MUČENK

12

BLAGOSLOV NOVIH PROSTOROV ŠKOFIJSKE KARITAS

14

550 LET NAVZOČNOSTI FRANČIŠKANOV V NOVEM MESTU

15

25 LET KAPELE SVETEGA JOŽEFA V DSO NOVO MESTO

17

MOLITVENO SREČANJE PRI SESTRAH KARMELIČANKAH V MIRNI PEČI

18

ODMIK Z BOŽJO BESEDO

19

»ČESAR SE MI VESELIMO, RADI Z DRUGIMI DELIMO«

21

ODMEVI
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22

V SPOMIN MIMICE RADE – DOPOLNITEV

25

OBČNI ZBOR ŠKOFIJSKE KARITAS NOVO MESTO

26

ŠKOFIJSKA POMLADANSKA PASTORALNA KONFERENCA

26

IZBOR DEJAVNOSTI G. ŠKOFA ANDREJA GLAVANA

28

NAPOVEDNIK
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