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Blagoslovljena velika noč
Veselim se letošnjih velikonočnih
praznikov. Res je, da mi bodo prinesli
nekoliko več dela, saj je velika noč
največji krščanski praznik in je potrebno marsikaj pripraviti, da praznovanje
poteka tako kot mora in se spodobi,
a se bo vseeno prijetno poglobiti v
največje skrivnosti naše vere in ponovno doživeti dogodke, ki so bistveni in
temeljni za krščansko vero. Vsak dan
velikonočnega tridnevja prinaša bogate
spomine in simboliko brez katere ne
bi bilo velikonočnih praznikov. Veliki
četrtek je dan, ko se spominjamo Jezusove zadnje večerje z apostoli, ki je
v resnici prva sveta maša, prav tako pa
na veliki četrtek rojstni dan praznuje
duhovniški poklic. Veliki petek je neprijeten dan zaradi Jezusovega trpljenja
in njegove krute smrti. V spomin na
Jezusovo trpljenje se kristjani ta dan
postimo. To je edini dan v celem

2022 XLII

letu, ko se ne darujejo svete maše, saj
se spominjamo Jezusove smrti in njegovega počivanja v grobu. Začetek velike sobote je podoben velikemu petku.
Tišina in žalost ter molitev pri grobu.
Šele zvečer, z začetkom velikonočne
vigilije, se tišina in žalost začneta
umikati veselemu presenečenju, da je
Jezus Kristus premagal smrt in vstal iz
groba. Velika noč s procesijo po ulicah
želi veselo novico sporočiti celotnemu
svetu.
Letošnji velikonočni prazniki bodo spet
takšni kot so bili v času pred začetkom
epidemije zaradi koronavirusa. In prav
to je razlog mojega veselja. Končno se
bomo lahko za velikonočne praznike
zbrali v cerkvi kot bratje in sestre ter
skupaj praznovali in se veselili.
župnik Grega

V PODPORO UREDNIKU
Bil sem urednik Vrtnic kakšno leto
in pol. Ko so me vprašali, če bi to
počel, sem z veseljem sprejel. Pa
še prav ponosen sem bil. In potem
je prišla prva številka za urediti …
Prispevkov ni bilo prav veliko. In bil
sem omejen z datumom. Vse (in res
prav vse) prispevke je bilo potrebno
prebrati. (O tem da je slovenski
jezik veliko »Slovencem« tuj – to
vemo. Ampak smo prilagodljivi.
Od nekdaj.) Ampak tudi prispevki
so bili včasih malo … ne vem, kako
se naj izrazim … pač za popraviti.
Slovnično. Nisem ekspert (!!!) za
slovenski jezik, ampak … ja. Je bilo
treba kar nekaj popraviti.
Ne razumite me narobe. Bil sem
hvaležen za vsak (in res prav vsak)
prispevek.
In potem so prišle na vrsto
naslednje Vrtnice, pa tretje … in
sem moledoval: dajte poslati (mislim
da) do petka. In ko sem v petek
prišel iz službe ves »prekurjen« (pri
nas je pač ob petkih pestro – vsaj
na mojem delovnem mestu … ostali
končajo ob 13h in takrat se pri meni
začne: ali bom imel dela za 20
minut ali pa bom tam do petih. Od
šestih zjutraj …).
In gremo urejat Vrtnice. Zvečer ob
11h …
Vrtnice ob izhodu delijo mladinci.
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Vzamemo jih (skoraj) vsi. Nekateri
jih celo preberemo. Vse prispevke.
Dajmo pokazati spoštovanje
uredniku, ki se dejansko trudi, da
je dovolj prispevkov, da je berljivo,
da pride pravočasno do tiskarne …
Napišite kaj. Pošljite pravočasno.
Nenazadnje čutimo vsi mi nekakšno
pripadnost župniji!
In upam, da ste me razumeli. Še
bolj pa urednika … In preberite vse.
Naslednjič pa še napišite kaj …
M.R.

500 letnica sv.
Ignacija – junaka
prihajajočega
oratorija
Letošnji junak oratorija bo sv.
Ignacij Lojolski, saj se spominjamo
500 letnice njegovega notranjega
spreobrnjenja. Pri njem je namreč
očitno, da ne gre zgolj za preskok
med vernim in nevernim človekom,
ampak da tista pomembna ločnica
poteka znotraj te formalne delitve.
Da je spreobrnjenje notranja drža,
ki jo je potrebno ves čas obnavljati.
Tako da nekaj besed o letošnjem
junaku oratorija, nato pa še nekaj
o tedanjem času. Se mi namreč
zdi, da so tisti časi tako tuji, da je
potrebno malo posvetiti v temo, ki
jih obdaja.

Ignacij
Ignacij se je rodil leta 1491 kot
plemič v obmejni grofiji na robu
dokaj nove kraljevine Španije. Po
narodnosti je bil Bask (in ne Španec,
kot se zmotno poenostavlja),
imel pa je kar nekaj opravkov na
španskem dvoru. Njegov ideal je
bilo viteštvo in dobrikanje dvornim
damam, tako da se je na ta račun
zapletel v kar nekaj neugodnih
situacij iz katerih se je rešil s
pomočjo imunitete, ki si je ni
ravno zaslužil. Napredoval je tudi
v vojaški karieri, vse dokler mu
ni v bitki pri Pamploni topništvo
obstrelilo noge, zaradi katere je
potem veliko časa okreval – nekoliko
šepal pa je do konca življenja. Ko
je imel kot ranjenec veliko časa, je
prebiral cenene viteške romantične
pripovedi, potem pa nekega dne
ni našel nobenega drugega branja,
kakor življenjepise svetnikov.
Branje teh se mu je zdelo kar
težko, vendar pa ga je preplavil
občutek izpolnjenosti, ki mu ga
plehke romance niso mogle dati.
Postopno se je spreobrnil in postal
zagrizen »božji vitez«. Pri njem mi
je všeč, da njegovo spreobrnjenje
ni izgledalo kot nek padec s konja
(tradicionalna podoba sv. Pavla),
ampak gre za dolgotrajen proces
notranjega razločevanja … Ves čas
se sprašuje kaj je dobro in kaj je
boljše od tega. Saj slava ni slaba,
denar in viteštvo prav tako ne,

ampak živeti z Bogom pa je gotovo
boljše, je nekaj več. Ampak kako
živeti z Bogom, ki je popolnost
in zahteva popolnost – ali pa je
morda ne? In ker največji sovražnik
dobrega ni slabo, temveč najboljše
(ki je pretiran ideal), se je v teh
svojih prizadevanjih, kako odkriti
pravo pot v svojem življenju (koliko
se je ravno prav postiti, koliko
časa nameniti molitvi, koliko se
ukvarjati s svojimi grehi, koliko pa
jih prepustiti preteklosti?) precej
namučil. Dolgo je potreboval, da je
združil svojo drznost, ponižnost in
nenazadnje vizionarstvo v edinstven
preplet svojega posvečenega
življenja. Nato sledijo njegov
študij, ustanovitev Družbe Jezusove
(jezuitov) in koordiniranje te
družbe, ki je presegla vsa mogoča
pričakovanja – jezuiti so namreč že
v času njegovega življenja prekvasili
Evropo in preplavili misijonske
dežele. (Vsaj na zemljevidu, ki bi
prikazoval njihove odprave v svet, bi
tako izgledalo; oprijemljivo namreč
sveta drugače kakor z boleznimi ni
mogoče preplaviti … Da pa bi skušali
ves svet potopiti v Božjo milost …
No, pri takšnem razmišljanju pa smo
Ignaciju zelo blizu, kar je tudi edini
cilj tega orisa.)

Jezuiti
Leta 1534 se osem somišljenikov
skupaj zapriseže prenavljanju
Cerkve, pet let po tem pa uradno
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ustanovijo red jezuitov, torej
Družbo Jezusovo. Njihov namen je
»vse delati v večjo Božjo slavo«.
S svojo gorečnostjo in iskrenostjo
se projektu pridružijo mnogi, ki v
tedanji pozunanjeni cerkvi in njeni
pozlati ter politiki pogrešajo Jezusa,
ki naj bi ga ta Cerkev oznanjala
svetu. Tako da se tega opravila sami
lotijo toliko bolj zagrizeno – in imajo
veliko dela, v Evropi je reformacija
v polnem razmahu, izven meja
Evrope, pa se svet odpira z
nepredstavljivo hitrostjo.

Čas geografskih odkritij
Ko je bil Ignacij star:
• 1 leto, je Krištof Kolumb odkril
Ameriko,
• 7 let, je Vasko da Gama odkril
pomorsko pot v Indijo,
• 30 let, je Ferdinand Magellan
objadral svet.
Nepredstavljivo je, kako se je prav v
tistem času razprl pogled iz Evrope
navzven – takrat se šele začnejo
kazati razsežnosti celotnega sveta.
S tem pa možnosti za trgovino (tudi
s sužnji), po drugi strani pa tudi za
širjenje vere.

Leto 1492
Čeprav ste se v šoli učili, da se leta
1492 konča srednji vek in začne novi
vek zaradi Kolumbovega odkritja
Amerike, pa je ta letnica za večino
prebivalcev Evrope takrat imela
4

popolnoma drug pomen. Tega leta
so namreč s Pirenejskega polotoka
(Španije) pregnali zadnje Mavre
– Arabce, ki so pred tem več kot
700 let bili pomemben del tega
območja. Tega leta je tudi umrlo
nekaj pomembnih vladarjev, večina
ljudi pa tako ali tako ni imela kaj
veliko novic o tem kaj se dogaja.
Prav tako pa je prav istega izšla
prva slovnica kastiljskega jezika,
ki je pozneje postal španski jezik.
Do tedaj namreč ni bilo skupne
pripadnosti Španiji … Tudi Ignacij
se ima za Baska, ne za Španca.
Skratka, leta 1492 se je na videz
zgodilo marsikaj pomembnejšega
od uspešne plovbe Genovežana pod
Špansko zastavo.

Reformacija
Tudi o tem ste se v šoli zmerno do
pretežno narobe učili, na kratko:
leta 1517 se začne reformacija,
saj Martin Luter zahteva prenovo
katoliške Cerkve. Zadevo hitro
podpihujejo različni plemiči in
meščani, ki si želijo oditi izpod
pokroviteljstva papeža in tako se
reformacija sprevrže v odcepitev
od katolištva. (Reformacija bi sicer
pomenila prenovo, preobrazbo iste
Cerkve, pod Lutrom pa gredo stvari
v svojo smer, odlomijo se stran.)
Vsem nasprotnikom papeža je treba
priznati, da so se papeži tisti čas
bolj ukvarjali z sponzoriranjem
umetnosti (Ste si v Rimu že

pogledali razne npr. da Vincijeve in
Micheangelove stvaritve?) kot pa z
vero in duhovnostjo. Da politike ne
omenjamo. Pa vendar, tudi v tistem
času je obstajalo mnogo iskrenih
duhovnikov, poenostavitve so
običajno precej krivične.

Protireformacija
Valu reformacije potem sledi
protireformacija. Lahko bi rekli, da
gre za odziv, da naj bodo stvari spet
takšne kot so bile. Ampak v resnici
so glavni nosilci protireformacije
voditelji držav, oni se ustrašijo
tega, da bodo izgubili oblast, da
bodo spremembe prevelike … Ta
strah je seveda prisoten tudi v
katoliški Cerkvi, ampak ob tem
strahu gre tudi za zavedanje, da
pred reformacijo znotraj Cerkve
marsikaj ni bilo več dobro in prav.
In tako se prične katoliška obnova
(ki ste jo v šoli omenili kot del
protireformacije in zgolj poskus
Cerkve, da dobi čim več oblasti!)
katere del je tudi Ignacij. Zavedajo
se tako napak od prej, kot tega v
čem so zgrešili »reformatorji«. Na
nek način so oni pravi reformatorji,
v smislu, da prenavljajo Cerkev v
to, kar si je Jezus zamislil, da bi
Cerkev bila. Poleg Ignacija recimo
še: papež Pavel III., Gasparo
Contarini, Terezija Avilska, Janez
od Križa, Frančišek Ksaverij. Cerkev
se na prenovitvenem tridentinskem
koncilu odloči pospraviti stvari

za nazaj in utrdi svoje poglede
za naprej. To je dolgoročno
najdaljnosežnejše dogajanje sredine
16. stoletja.

Inkvizicija
S protireformacijo in katoliško
obnovo pa je velik pomen pridobila
tudi inkvizicija. Gre pravzaprav
za idejo o tem, da je treba nauke
ohraniti čiste, da je treba z vsemi
sredstvi doseči to, da se zmote ne
širijo – to je vidik katoliške obnove.
Z vidika protireformacije pa lahko
rečemo, da je inkvizicija lahko
preganjala vse sumljive, vse nevarne
ljudi in pomembno prispevala k
utrjevanju oblasti – ali monarha, ali
pa škofov in tudi papeža. Vidimo,
da sta oba vidika lahko popolnoma
ločena, lahko pa se tudi prelivata
… In tako danes med ljudmi kroži
mnogo napačnih razlag o inkviziciji.
Zgodbe pa so večinoma kar resnične
– res so obstajali seznami knjig, ki
so bile primerne samo za sežig. In
kar je mnogo huje, res so mučili
in zažigali »čarovnice«, sekali roke
ter rezali jezike »krivovercem«
… In Cerkveni pooblaščenci so
pri tem sodelovali z lokalnim
vladarjem. Ampak kot rečeno,
težko je razumeti tisti čas, motive
vsakega posameznika v tistem času
in okolju. Daleč od tega, da je bilo
vse mišljeno kot slabo, marsikaj
je bilo narejeno v skrbi za to, da
bi pomagali ljudem do zveličanja.
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Seveda pa to ne spremeni dejstva,
da so bila ta dejanja grozljiva in
grešna. Cerkev je vse to priznala in
se pokesala, tudi njeni zgodovinarji
so se tem temam izredno natančno
posvetili, da bi se vse razjasnilo, da
bi se iz napak česa naučili.

Sklep
Kako nedoumljiva je oddaljenost
petstotih let, ali je to razdaljo sploh
mogoče premostiti? Ali je svetnik iz
tako oddaljenega časa sploh lahko
aktualen, ko pa je lanski oratorij
govoril o Karlu Akutisu, 14-letnem
svetniku iz sosednje države, ki bi
bil, če bi bil še živ, star ravno toliko
kot jaz …
Moram zapisati, da mi je sv. Ignacij
mnogo bližji, leta gor ali dol …
Morda pa ravno zato, ker se svet
po 14. letu tako močno spremeni
(leta gredo zgolj na gor), da je o
takšni mladinski svetosti skorajda
nesmiselno razmišljati – blagor
tistim, ki jih nagovarja. Za vse
tiste, ki vas težje kaj nagovori, pa
je tu sv. Ignacij Lojolski, katerega
življenje so spremenile knjige o
svetnikih, ko mu je zmanjkalo
drugega branja.
Rok Kastelic
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V cerkvi po dveh
letih
Kje je že pomlad 2020! Skoraj težko
si je zamisliti, da že dve leti Velike
noči nismo praznovali v cerkvi. To
kar je bilo prej nepredstavljivo,
je postalo čez noč naša stvarnost.
Veliko noč bomo praznovali doma,
vsak po svoje. Bilo je lepo, družina
je dobesedno postala domača
cerkev. Obredi tridnevja dobijo čisto
drugo podobo, ko so prestavljeni v
domačo dnevno sobo. Vse poteka
na čisto drugačen način, pristno,
med najbližjimi. Vsekakor nepozabni
dnevi, polni tihega sožitja in
veselja.
Pa vendar ne morem tajiti
vznemirjenja, da bomo letos
spet praznovali župnijsko. Nekaj
posebnega prinese velikonočnemu
prazniku vsak element župnijskega
praznovanja: množica duhovnikov
na njihov praznik v četrtek, Jezik
moj skrivnost opevaj pri prenosu
v ječo, čudoviti petkovi a capella
korali, Jezus in kronist iz ust Blaža
Slapšaka in Petra Rojka, bdenje
ob grobu s skrbno pripravljenim
programom, stvarjenje Marjana
Hočevarja in vozovi in konjeniki
Danijela Škrabe, uigrani ministrantje
v sprevodu »Kristusova luč«,
pa seveda trikratna aleluja ob
grobu, Handlova mojstrovina
pred evangelijem, zvonovi, orgle,
kladivca, sveče, kadilnica: vse je v

polni funkcionalnosti. Vse dela te
dni tako posebne. Lepo bo!
Urban Marinko

Misijon
Z vami želim deliti razmišljanje o
filmu Misijon (The Mission, 1986),
ki me je očaral z božansko glasbo,
mogočnimi prizori, moralnimi
težavami, predvsem pa z Božjo
bližino, ki jo ponuja. Najprej bom
obnovil vsebino, da bodo lahko vsi
bralci sledili nadaljevanju, kjer bom
predstavil svoje misli o moralnem
vprašanju, ki se pojavi.
Film je postavljen v Južno Ameriko
osemnajstega stoletja in nam
prikaže od sveta odrezano in do
tujcev sovražno pleme Indijancev.
Spremljamo jezuita Gabriela, ki
se kljub smrtni nevarnosti spozna
z njimi, jih očara in z njimi deli
svojo vero in način življenja.
Skupaj ustanovijo čudovit misijon,
kjer živijo podobo življenja prvih
kristjanov. Žal njihov mir kmalu skali
splet okoliščin na evropskih dvorih,
zaradi katerega morajo jezuiti po
navodilu papeža predati misijone
Portugalcem, ki nameravajo
misijone požgati, Indijance pa
zasužnjiti. Gabrielovi Indijanci se
odločijo branit misijon za vsako
ceno, to je postal njihov dom in
način življenja, ki se mu ne bodo
odpovedali.

Jezuiti so tako postavljeni pred
težko odločitev: se boriti na
strani Indijancev in delovati proti
svojemu redu in proti papežu ali
prepustiti Indijance gotovi smrti?
Gabrielovi sobratje izstopijo iz
reda in se spopadejo s Portugalci,
kar je gotovo pogumen in povsem
človeški odziv. Čutijo se izdane in
se naravno želijo boriti proti krivici
in Portugalskemu nasilju. Gabriel
njihovo dejanje močno obsodi z
besedami svojemu sobratu: »Potem
jim pomagaj kot duhovnik! Če umreš
s krvjo na svojih rokah, boš izdal
vse, kar smo naredili. Svoje življenje
si obljubil Bogu. In Bog je ljubezen!«
Gabriel sledi Jezusovemu zgledu ter
ostane z Indijanci v mirnem protestu
in molitvi vse do smrti. To dejanje
me je povsem prevzelo – izognil se
je ustvarjanju dodatnega nasilja,
vseeno pa se ni umaknil ter pustil
ljudem, da bi počeli z njim, kar jih
je volja. Kakšen pogum in vera!
Gabrielova smrt ni bila zaman, saj
daje zgled ljubezni tistim, ki živijo.
Papežev poslanec, ki je misijone
predal Portugalcem to lepo izrazi v
svojem obžalovalem pismu papežu:
»Vaša svetost, vaši duhovniki so
mrtvi in jaz živim. Resnično pa sem
jaz mrtev in oni živijo. Kajti kot
vedno, vaša svetost, duh umrlih živi
v spominu živih.«
Gabriel nam pokaže, kako biti več
kot le dober človek, torej kako
slediti Božjemu zgledu, ki ga je
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postavil Jezus na križu. Posebno
v tem velikonočnem času vas zato
vabim, da se spomnimo, kako velika
je razlika med človeškim in Božjim,
med iskanjem pravice in ljubeznijo.
V dejanjih se vprašajmo, kako bi
Jezus ravnal, in bodimo to, za kar
delamo – kristjani.
Jakob Robnik

Nekaj malega o
voditeljih Cerkve –
Papež Pij X.
Po enoletnem predahu se nadaljuje
‘kolumna’ o voditeljih Cerkve,
s prvim papežem izvoljenim
v 20. stoletju. Počasi se torej
približujemo časom, ki so se jih
naši poznani predniki še nekako
spominjali, kljub temu pa od
trenutno živečih nihče ne pomni
vladanja tega papeža.
Giuseppe Melchiorre Sarto se je
rodil v Riesu, mestu dobrih 50
kilometrov oddaljenem od Benetk,
leta 1835. Bil je drugi od enajstih
otrok, rojen v ne-premožno, a ne
revno družino, vendar se je ob
smrti očeta družina znašla v stiski.
Da bi lahko nadaljeval šolanje, ga
je finančno podprl domači župnik.
Bil je silno uspešen in je hitro
napredoval v gimnaziji in semenišču,
duhovnik pa je postal pri 23 letih,
kar je zahtevalo papeški spregled,
star naj bi bil vsaj 24 let.
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Kot duhovnik je postal priljubljen
pridigar in tako se je preživljal
dovolj zanesljivo, da je lahko
pomagal tudi družini. To se je
predvsem pokazalo leta 1859, ko
je potekala vojna med Avstrijo in
Sardinijo, v procesu združevanja
Italije v enotno državo. V naslednjih
letih je zamenjal več cerkvenih
služb, bil je nadžupnik, kanonik,
tajnik, dokler ga leta 1884 Leon
XIII. ni imenoval za škofa Mantove,
še 9 let kasneje pa za kardinala. V
vseh službah je služil predano in
zagrizeno.
Ko je leta 1903 umrl Leon XIII. so
konklave zopet potekale z raznimi
zapleti. Čeprav naj bi bil izvoljen
državni tajnik Rampolla, je zaradi
prepovedi njegove izvolitve s
strani avstrijskega cesarja – ki je
v Vatikanu sicer niso upoštevali,
pa vseeno niso več glasovali za
Rampolla – bil izvoljen kandidat, ki
mu nihče ni oporekal – Sarto, ki je
sicer iz Benetk pripotoval s povratno
karto. Njegov moto: “Vse prenoviti
v Kristusu” (Ef 1,10) je hitro prišel
do izraza, saj je uvedel mnoge
spremembe, pomembno na področju
cerkvene glasbe in cerkvene
politike. Prepovedal je vmešavanje
tujih oblastnikov v cerkveno
politiko. Spodbujal je prejemanje
svetega obhajila vsak dan in
priporočil obhajilo tudi mlajšim
otrokom. Bil je velik reformator tudi
na drugih področjih, hkrati pa se

je znašel na pomembnem položaju
v času velikih napetosti v širši
družbi. V času pred prvo svetovno
vojno je poskušal delovati mirovno
in ohranjati diplomatske stike z
državami v Evropi, kljub temu pa
se v zunanjo politiko ni preveč
vmešaval.
Umrl je 20. Avgusta leta 1914,
23 dni po začetku prve svetovne
vojne, s tem pa svojemu nasledniku
zapustil izjemno nehvaležno nalogo.
Vid Kastelic

Nauči me poslušati.
Gospod, v svoji mladosti se rada
družim z mladostjo.
Lepo mi je, ko te slavimo skupaj.
Gospod, ko pojem, rada pojem nove
pesmi, pesmi moje dobe.
Podarjam ti svoje navdušenje,
darujem ti ga s svojim glasom.
Gospod, velikokrat ne razumem
tvoje besede.
Razloži mi, da je nikoli ne bom
popolnoma, smisel je v odnosu.

MLADINSKA MOLITEV

Gospod, v svojih letih iščem in
odkrivam ljubezen.

Kaj je mladinska molitev? In zakaj?

Nauči me ljubiti, prosim te.

Poskušala sem odgovoriti na ti dve
vprašanji s preprosto molitvijo,
zapisati misli in občutke, ki gredo
skozi mene ob takih molitvah. Težko
je racionalno govoriti o presežnem
in težko je zapisati globino
pogovora, ki ga ima človek s svojim
Bogom. Zato je nastal ta zapis.
Upam, da boste razumeli.

Gospod, moj svet je poseben, ker je
še svet učenja in zorenja.

Gospod, ker sem mlada, se rada
pogovarjam s tabo v svojem jeziku.

Gospod, daj, da nikoli ne pozabim,
da bom vedno mlada.

Tako se mi zdiš bližji.

Ker sem in bom Božji otrok.

Gospod, ker nisem še dolgo na
svetu, ne razumem utečenih poti
starejših.

Zdaj in vekomaj.

Poslušaj me, ko te kličem na svoj
edinstven način.

S tvojo pomočjo pa spoznavam, kaj
je odgovornost.
Gospod, v mladosti je še veliko
navdušenja in idealizma.
Rada bi se naučila obdržati ju vse
življenje.

Amen
Špela Jakob

Gospod, v življenju se moram še
toliko naučiti.
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SVINČNIK ZANJ
»Sem majhen svinčnik
v rokah Boga,
ki piše ljubezensko pismo
svetu.«
sv. Mati Terezija

V petek 11. marca smo se z našim
otroškim pevskim zborčkom
odpravili na pevski vikend v Bohinj.
Kot vsako leto smo prišli v kočo v
dveh izmenah. V prvi izmeni smo
bili Zala, Elizabeta, Maruša in Miha
z Boštjanom. Za večerjo smo imeli,
kot že po tradiciji, palačinke, ki jih
je prva ekipa pridno spekla. Zvečer
smo se igrali nekoliko prilagojen
Activity, pri katerem smo ugotovili,
o kom se bomo letos pogovarjali.
Letos je bila to sv. Mati Terezija.
Z nami je bila tudi s. Vlasta, ki je
pripravila kateheze.
Naslednjega dne nas je zjutraj
zbudila pesem o Materi Tereziji.
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Dopoldne smo veliko peli in se
pogovarjali o življenju sv. Matere
Terezije, kjer smo izvedeli, da je
bila zelo dobrodušna, pogumna in
dobrotljiva. Bila je zelo preprosta in
ljubeča ženska. Popoldne je sledilo
sankanje na bližnjem hribu. Nato
smo pojedli malico in se odpravili
na sprehod. Med hojo smo se
pogovarjali in VELIIIIIKO smejali.
Ko smo prišli nazaj do koče, smo
se dogovorili, da bomo tudi mi,
kot Mati Terezija, naredili nekaj
dobrega za ljudi v stiski. Pomagati
bomo skušali otrokom in družinam
iz Ukrajine. Napekli bomo piškote
in jih po nedeljski maši prodajali
za prostovoljne prispevke. Zbrani
denar bomo posredovali v Ukrajino.
Prve piškote smo začeli peči že kar
v soboto zvečer na vikendu. Med
peko nas je nekaj deklet pospremilo
s. Vlasto do avta, saj nas je žal
zapustila že v soboto zvečer.
V nedeljo nas je obiskal župnik
Grega, da smo imeli skupaj sv.
mašo.
Imeli smo se ZELO dobro in upamo,
da bomo naslednje leto spet prišli v
Bohinj.
Zala in Elizabeta

Kulturni večer
slovenskih popevk
Na slovenski kulturni praznik, 8.
februarja 2022, smo se mladi in
12

mladi po duši zbrali v dvorani pod
cerkvijo, kjer smo popraznovali našo
kulturo na kulturen način. Šlo je
za krajši koncertek animatorskega
benda KAO. Kdor tisti večer ni bil
na koncertu, verjetno še nikoli ni
slišal za ta bend in sploh ni vedel,
da obstaja.
Kdo je animatorski bend KAO? To je
skupina 5 animatorjev, navdušenih
nad glasbo in druženjem en z
drugim. Klaviature obvlada Iva, bas
kitara se najbolje počuti v rokah
Andrej - Hočata, ritem nakazuje
Tobija – Tobibl s svojim kahonom,
brenkanje po kitari najlepše zveni
izpod Larinih rok in kot glavni
vokal se predstavlja Ana. Kaj pa
pomeni kratica KAO pa noben izmed
zgoraj naštetih pravzaprav ne ve.
Ime je nastalo nekako tako: za
oratorij in različne mladinske maše,
smo animatorji na hitro sestavili
zasedbico, ki je bila pripravljena
igrat. Ker smo se dobivali brez
predhodnih vaj oz. so bile te celo
zavrnjene s strani naših članov (»Pa
kdo rabi vadit?«), se je to kazalo
tudi pri mašah. Kmalu smo ugotovili,
da bi iz te moke lahko nastal boljši
kruh in smo se odločili, da se
začnemo dobivati na rednih vajah.
Še vedno pa si nismo verjeli, da smo
bend, zato smo vedno rekli, da bo
igral pri maši kao animatorski bend
oz. animatorski bend kao. In ko smo
isakli naše ime, da bi ga napisali na
povabilo na kulturni večer, se nismo
spomnili ničesar boljšega kot to

ime, v katerem smo se počutili že
domače. Domače predvsem zato,
ker si še vedno ne verjamemo čisto,
da smo zmožni biti bend. Zato pa
lahko naše ime še naprej ostaja
skrivnost, saj še nismo razvozlali
skrivne kratice »KAO«.
Torej, 8. februarja smo pod cerkvijo
pripravili nekaj pesmi, ki so se
dotikale domovinske in ljubezenske
tematike, ki sta v naši poeziji in
glasbenem repertoarju še kako
prisotni. Kljub temu smo se srečali z
nekaterimi težavami, saj smo želeli,
da se je stvar blizu čim širši publiki
ljudi, ki pozna novejšo glasbo in
hkrati tudi tisti, ki pozna že skoraj
zimzelene popevke. V izbor sta prišli
tudi dve Prešernovi uglasbeni pesmi
(Trnovo, kraj nesrečnega imena in
O, Vrba), kar se nam je zdelo prav
prikladno za tak praznik. V program
smo vključili še poezijo Otona
Župančiča in Alojza Gradnika, ki je
večeru dodala še malo drugačno
noto. Druga težava, s katero smo se
srečali, je bila ta, da noben izmed
nas ni preveč domač na področju
popevk, s tem pa je povezana še
težava, da posledično noben ni še
zares izvajal take glasbe in smo se
kar namučili, da smo skupaj spravili
teg nekaj pesmi. Ampak kar šteje je
naše veselje in dobra volja, s katero
smo to storili. Upamo pa, da nam
je vsaj delček tega veselja uspelo
prenesti tudi na naše poslušalce.

ISKALNICA
V vsaki povedi poišči eno od
naštetih besed, povezanih s
prihajajočimi prazniki (niso po
vrsti!). Skriva se lahko znotraj ene
daljše besede, lahko pa tudi v dveh
ali treh besedah.
Primer:
JUDA: Andreju danes zaradi tekme
ni treba v šolo.
Besede: PETER, TEMPELJ,
MAGDALENA, JUTRO, PILAT, ORGLE,
JEČA, TRNI
Za ubrano petje potrebno, da cel
zbor gleda zborovodjo.
Dandanes nihče več ne ve, kaj je
lojtrnik.
Pridigar pravi: »Je čas jokanja in čas
smejanja.«
»Grem nazaj v Umag, da le najdem
izgubljeni prstan.«
Gospodarski ukrepi Latvije niso
prizadeli.
Vse trgovine iščejo lepe ter
pametne prodajalke.
»Najprej oddam Emo, potem peljem
pa še Mirsada.«
Zaradi onesnaženja s cinkom okrog
kajut rože ne cvetijo.
Meta in Rok Kastelic

Ana Marinko
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DOBRI
VIL

In ker je dobro poznal širokorepca
Ceneta, sta odšla k njemu. Cene je
rad pomagal. ko je zagledal črve je
dejal: ˝O, to so moji najljubši črvi
!˝. Z veseljem je pojedel vse črve
z vila. Zdaj vil ni bil več črviv, bil
je samo še do popka gnil. Lepo se
je zahvalil Karlu in Cenetu ter se
odpravil naprej.

Je bil en vil, ki je bil do popka
gnil, naprej pa ves črviv. Če si gnil
in črviv ni prijetno, pravzaprav je
zares zoprno. In tako je ta naš vil
jokal in tarnal po svetu. Nekega dne
pa ga je srečal tapir Karel. Seveda
ga je vprašal, tako kot vsakič zakaj
tako tarna, da se ga sliši še okoli
velikega zelenega hriba. Vil mu je
razložil, da je ves gnil in črviv, še
pokazal mu je svoje črve in gnilobo.
Tapirju Karlu se je vil zasmilil.
Spomnil se je, da črve jedo ptice.

Jokal in tarnal je zdaj malo manj,
ni pa mogel čisto nehati. Živali so
se ustavljale pri njem, ga tolažile,
a pomagati mu ni znala nobena.
Proti gnilobi ni zdravila. Vil pa je
kar jokal in tarnal naprej. Ko je tako
ves objokan nekega dne zaspal, ga
je obiskala dobra vila. Pustila mu je
listek. na njem je pisalo:
15

Če jutri narediš tri dobra
dela,
ti bom pomagala.
tvoja dobra vila

Vil se je zjutraj zbudil in našel
listek, ki mu ga je napisala vila. Bil
je vesel. Ne, bil je navdušen. Še sam
ni vedel, kdaj se je nazadnje tako
dobro počutil. Toda hkrati je bil tudi
malo zaskrbljen. Do sedaj je vedno
samo tarnal in jokal in gnil. Nikoli ni
nič delal, ne dobro, ne slabo. Začel
je tuhtati, kaj dobrega naj naredi.
Tuhtal je in tuhtal, pa se ni mogel
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spomniti nič pametnega, pravzaprav
nič dobrega. Ura je bila že poldne,
ko je vil sklenil, da se malo
sprehodi. Prišel je do reke, kjer se
je napil vode, ker je bil že pošteno
žejen. Tedaj je nekaj zaslišal.
Nekdo je jokal. Ne, nekdo je vpil.
Vil je tekel ob reki, da bi videl kaj
se dogaja. Ko je prišel za rečni
okljuk, je zagledal malega lenivca
Ferdija, ki je čepel na sredi reke
na velikem kamnu in klical mamo.
Mame pa ni bilo videti nikjer. Vil ni
nič razmišljal. Vrgel se je v vodo in
plaval proti kamnu. Še dobro, da
je bila voda mirna in nizka. Ker je
bil do popka gnil, je plaval težko, a
na to niti ni mislil. Ko je prišel do

kamna, je zgrabil malega Ferdija in
z njim na hrbtu zaplaval proti bregu.
Lenivka Živka je očitno že slišala
klice svojega mladiča in se je s svojo
največjo hitrostjo bližala kraju, kjer
sta vil in Ferdi lezla na breg. Živka
se je vilu lepo zahvalila, nato sta se
s Ferdijem lenivčje počasi odpravila
v gozd. Tedaj je vil zaslišal tih glas
ob desnem ušesu:˝ To je bilo prvo
dobro delo ˝.
Vil je pogledal
naokoli, a ni videl
nikogar. Vesel je
bil, ker je naredil
prvo dobro delo,
še bolj pa, ker
je bil lenivček na
varnem. Preden
je priskočil na
pomoč ni nič
razmišljal, videl
je lenivčka, ki je
potreboval pomoč
in je pomagal. Po
taki dogodivščini je
postal lačen. zato
je poiskal drevo s
slastnimi sadeži.
Najedel se je, da

mu je trebuh pokal-pa saj je bil itak
gnil. Sadeži so bili res okusni, zato
je z njimi napolnil vse žepe. Sklenil
je, da poišče prijatelja Karla. Celo
uro je hodil po gozdu. Tapirja ni
našel, slišal je le tiho oglašanje iz
krošnje nekega drevesa. Slišati je
bilo, kot da je nekdo hudo izčrpan.
Vil je bil do popka gnil in ni mogel
plezati na drevo. Tako je stal pod
drevesom in ni vedel kaj naj naredi.
Tedaj je zaslišal počasno premikanje
s sosednjega drevesa. Bila je lenivka
Živka z mladičkom. Takoj mu je bila
pripravljena pomagati. Zlezel ji je
na hrbet in neskončno počasi sta se
premikala navzgor. Ko sta končno
prišla v krošnjo, je vil zagledal
gnezdo. V njem je ležala majhna
ara. Bila je sestradana. Vil jo je

Mama!
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hitro nahranil s sadjem, ki ga je imel
v žepu. Ko si je mala ara opomogla,
je povedala, da ji je ime Pika in da
mame že dva dni ni domov.
Pika je bila zato zelo prestrašena.
Vil je bil zelo žalosten, ker Pikine
mamice ni bilo domov. Če je kmalu
ne bo, bo Pika umrla od lakote in od
žalosti. Ko je tako razmišljal in
tolažil arico, ju je preletela velika
senca. pogledal je navzgor.
Bil je velik kondor.
To bi lahko bil pravi džungelski
taksi! Vil je začel vpiti, žvižgati in
ropotati kolikor
je mogel, da bi
ga kondor opazil.
Mučil se je celih pet
minut in je bil ves
hripav, preden se
je kondor spustil na
vrh drevesa in ga
vprašal kaj želi. Vil
ga je poprosil, da ga
ponese malo naokoli
nad gozdom.
Mogoče bosta
kje našla arino
mamico. Kondor se
je strinjal. Letela
sta in jadrala in
delala vedno večje
kroge. Čez kakšno
uro sta obupala.
Mama ara gotovo
ni šla tako daleč
po hrano. Počasi
18

in žalostno sta se vračala k Piki.
Le kaj se je zgodilo mami ari? Vil
je bolščal v tla in ni nič več iskal.
Tedaj pa se mu je zazdelo, da na
tleh vidi nekaj pisanega. In res, na
tleh se je počasi premikala ara. Ko
sta se ji približala, sta videla, da
ima zlomljeno perut. Zlomila si jo
je, ker ni pazila, ko je obirala neka
posebno dobra semena. Še dobro,
da je kondor tako velik ptič, da
je lahko nesel oba domov. Ko je
Pika zagledala mamo je ponorela
od veselja. Skakala je in kričala: ˝
Mama, mama! ˝ Kondor je odletel
po zdravnika, vil pa je med arinim

zahvaljevanjem zaslišal
glas: ˝
To je bilo drugo dobro delo. ˝
Vil je bil seveda vesel, da je lahko
spet pomagal. Ugotovil je, da se
počuti bolje, če naredi kaj dobrega,
tudi če je še vedno do popka gnil.
Bil pa je tudi žalosten, kajti bil je
že večer in živali so se odpravljale
spat. Malo je bilo verjetno, da bi
lahko še komu pomagal. Sonce
je zahajalo in v gozdu je postalo
prijetno tiho. Vil je sedel pod drevo
in razmišljal. Ker je bilo tako tiho,
je čez nekaj časa zadremal. Zbudilo
ga je močno topotanje, vpitje in
šumenje. Vil je prisluhnil. Na stotine
živali je teklo mimo njega. Nekatere
so na glas vpile:˝ Požar, požar!˝
Vil je pogledal okrog. Gozd ni bil
več ožarjen od sonca, temveč od
ognja. Postajalo je tudi vedno bolj
vroče. Vil je mrzlično razmišljal
kaj naj stori. Stekel je proti ognju.
Poskusil je zasuti goreče grmovje z
zemljo, toda bilo ga je preveč. Vil
ni vedel, da lahko tak gozdni požar
pogasijo samo izšolani gasilci. Vedel
pa je, da mora zadržati ogenj toliko
časa, dokler živali ne pridejo čez
reko. Jasno mu je bilo tudi, da je to
nevarno. Toda med živalmi je bilo
veliko mladičev, ki so počasi tekli.
Nekdo je moral pomagati. Vil je
začel čistiti pas gozda, da ogenj ne
bi mogel čez. Delal je dolgo časa in
je ogenj zares za nekaj časa ustavil.
Tedaj pa se je podrlo goreče drevo
tik poleg njega. Zdaj je bil ujet med

dvema ognjema. Postajalo je vse
bolj vroče in vil je že mislil, da je z
njim konec.
Bilo mu je že zelo vroče, koža ga je
pekla in oči so ga skelele. Tudi dihal
je komaj zaradi dima. Tedaj se je
v njegovi okolici nekaj zasvetilo in
zabliskalo. Zaslišal je glasen:

ABRAKADABRA,
HULALA HULAGASI,
OGENJ NAJ SE HITRO
SAM POGASI.
V trenutku je ogenj izginil. Nastala
je tišina. Le okrog vilove glave je
letala majhna vila in vpila: ˝Uspelo
ti je! ˝ Vil je pogledal dol k svojemu
popku. Gniloba je izginila. Bil je
zdrav kot dren. Skoraj je ponorel od
veselja in sreče. Ni bil več črviv in
ni bil več gnil, pa še tako dobro se
je počutil, ker je pomagal tolikim
živalim. Vila pa je rekla: ˝Hokus
krilus! ˝ Vil je začutil, da mu iz
hrbta nekaj poganja. Bil je par kril.
˝Tako dobro si opravil svojo nalogo,
da te povišujem v čarobno vilo. Ker
pa si fant in ti ne moremo reči vila,
se boš imenoval čarobni Vil. ˝, je
razglasila vila.
konec lonec
Mateja Jakob

Za SVETI KRST Vašega otroka se dogovorite z domačim župnikom. Na srečanje prinesete izpisek iz
rojstne matične knjige in družinsko knjižico, ki ste
jo prejeli ob cerkveni poroki in izjavo o botrstvu.
Na srečanju se bomo poglobili v pomen in potek
zakramenta svetega krsta, zato so na srečanje vabljeni tudi botri.
BOTER pri krstu ali birmi je lahko odrasel in zgleden katoličan. To pomeni, da je prejel zakramente (krst, spoved, obhajilo, birmo, cerkveno poroko), redno hodi k nedeljski sveti maši in ne živi v
izven-zakonski skupnosti.
Za ZAKRAMENT SVETE POROKE se oglasite v domači župniji vsaj dva meseca pred poroko, da
uredimo predporočni zapisnik. Zanj potrebujete
krstno-samski list, ki ga dobite v župniji Vašega
krsta in ne sme biti starejši od šestih mesecev.
Pred poroko morate opraviti tečaj priprave na zakon (tečaj za zaročence). Na drugem srečanju se
pripravimo na potek obreda poroke. Pred poroko
je zelo priporočljivo, da oba zaročenca opravita
tudi zakrament svete spovedi.

Hvala vsem piscem!
Oddaja člankov za Terezikine Vrtnice
do četrtka, 22. 9. 2022, na naslov:
marinko.urban@gmail.com.
Obilo navdiha!

Za POGREB Vašega dragega pokojnika se najprej
dogovorite na Žalah, potem pa se oglasite v župniji, v kateri je pokojnik živel. S seboj prinesete dokumente o pokojniku, Z župnikom se boste pogovorili o poteku krščanskega pogreba. Ob pogrebu
se priporoča, da se za pokojnika darujejo pogrebna sveta maša, sveta maša 7. dan po pogrebu in
sveta maša 30. dan po pogrebu. Prav tako se priporoča, da se za pokojnika daruje sveta maša vsaj
enkrat letno (na obletnico smrti). Namesto cvetja
in sveč na grob lahko darujemo za svete maše,
za potrebe cerkve ali druge dobrodelne namene.
OBHAJILO ZA BOLNIKE se deli na prve petke v
mesecu. Če želite opraviti sveto spoved, prejeti
sveto obhajilo ali zakrament BOLNIŠKEGA MAZILJENJA na domu pokličite župnika. Prav tako pa
se lahko z župnikom dogovorite za reden mesečni
obisk na domu.
izdala: ŽUPNIJA LJUBLJANA – KODELJEVO
Ob Ljubljanici 34, 1000 Ljubljana
odgovarja: Grega Valič, SDB
telefon: 041 261-870
e-pošta: zupnija.kodeljevo@gmail.com
spletna stran: kodeljevo.donbosko.si
oblikoval: Primož Antloga
ŽUPNIJSKA PISARNA
Uradne ure so v torek, sredo in četrtek od 14.00
do 15.00 ure in vsak dan po sveti maši. Po dogovoru se lahko oglasite tudi izven uradnih ur.
SVETE MAŠE
med tednom: 7.30 in 19.00
ob nedeljah: 8.30, 10.00 in 19.00

