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Razbor pod Lisco
Med državne in cerkvene pra-

znike v letošnjem letu smo 

Razborčani vpisali še enega: 

praznik naše krajanke »tete 

Justine«, ki obhaja letos 100. 

rojstni dan.

Teta Justina Gradič se je 

rodila v Dobju pri Planini na 

drugo nedeljo po veliki no-

či, na stoti dan v letu. Kot 28 

let staro dekle se je poročila s 

Francem Dobovškom na Raz-

bor. V zakonu se jima je rodi-

lo sedem otrok. Danes je ži-

vih še pet, pet poštenih mož 

in žena. Bili so težki časi na-

sploh in tudi sicer so jo spre-

mljali žalostni in tragični tre-

nutki. Otroci so odrasli, se iz-

šolali in šli v svet. To ji je bilo 

najteže. Da ni bilo nenadoma 

nikogar več doma, pa toliko 

jih je rodila. Toda, bili so dru-

gi časi – življenje na vasi ni 

bilo za mladega človeka. Naj-

lepše ji je zdaj, ko se vsi zbere-

jo pri njej doma. 

Vaščani, predstavniki dru-

štev in organizacij, pevci, žu-

pan občine – vsi smo ji prišli 

zaželet še veliko lepih trenut-

kov, še veliko let – kolikor jih 

bo Bog dal. Ima pa še eno že-

ljo: da bi ji služilo zdravje, da 

bi še lahko šla k bogoslužju. 

Žalostna je, ko zvonovi vabi-

jo k maši, a ne more od do-

ma. Ni bilo nedelje in prazni-

ka, da ne bi bila pri sveti maši 

in prejela Najsvetejše v farni 

cerkvi. Zdaj pa je povezana s 

farani v molitvi.

Peter Teichmeister

Velenje – Bl. 
Anton M. Slomšek 
Ob nedeljah v postu so bili 

tretji tradicionalni postni po-

hodi. Na cvetno nedeljo po-

poldne se je 132 ljudi udele-

žilo zadnjega, ki se je začel 

ob modernem križu blizu ša-

leškega gradu, s postanki ob 

znamenjih, kjer so svoje so-

čutno doživljanje križevega 

pota z nami podelili zakon-

ski pari. Molili smo in peli po-

stne pesmi, zapeli pesem na 

čast svetemu Izidorju ob nje-

govi kapeli in druge pesmi. 

Po petem pričevanju smo iz 

cerkve sv. Miklavža v Bevčah 

iz 16 . stoletja stopili pod mo-

gočno lipo, kjer nam je nebe-

ški dobrotnik po zakoncih 

Bačovnik pripravil slastne 

prigrizke in napitke. Nazaj 

grede se je razlegala še otro-

ška pesem, ki je obetala, kljub 

raznim težavam, blagoslovlje-

no praznovanje velike noči v 

zadovoljnih družinah ter je 

bila zahvala vsem, ki so obo-

gatili postne pohode s svojim 

trudom in odrekanjem.

Marija Jelen 

Cankova
Na velikonočni ponedeljek, 

5. aprila, je bilo v župnijski 

cerkvi sv. Jožefa bogosluž-

je namenjeno zakoncem, ki 

letos obhajajo okrogle oble-

tnice poroke. Srečanja se je 

udeležilo veliko zakonskih 

parov, ki so pri maši obnovi-

li zakonske zaobljube. Mašo 

je daroval domači župnik An-

drej Zrim, ki je v pridigi po-

udaril pomen zakona, druži-

ne in otrok. Ob tej priložno-

sti je vsakemu paru posebej 

čestital ter izročil rožo – dru-

žinsko srečo in priložnostno 

knjižico. Ob koncu so se vsi 

skupaj še nekaj časa zadržali 

pred farno cerkvijo ob pogo-

stitvi. J. Ž.

Loče
Birmanci in prvoobhajan-

ci so že peto leto zapovrstjo 

na veliki petek zvečer v cer-

kvi Sv. Duha v Ločah uprizo-

rili križev pot. Hoja po posta-

jah križevega pota je bila za-

nje priložnost,  da so si zasta-

vljali vprašanja: Kaj imam jaz 

opraviti na Jezusovem križe-

vem potu? Ali mi kaj govori 

dejstvo, da so obsodili nedol-

žnega? Premišljevanje je ro-

dilo tudi spoznanje: Če je on 

vzel križ kot sredstvo izpolni-

tve največje naloge, to pome-

ni, da je sleherno trpljenje ze-

lo dragoceno. Dragocenost je 

odvisna od naše pripravljeno-

sti sprejemati križ iz ljubezni 

do nekoga ali nečesa. Otroci, 

ki jih je imel Jezus najraje, na-

ši prvoobhajanci, so na vsaki 

postaji Jezusa tolažili govo-

reč: »Jezus, radi te imamo!« 

Otroške duše majhnih in od-

raslih otrok bodo naredile ta 

svet boljši, smo spoznali vsi 

udeleženci. C. P.

Velika Polana
V soboto pred velikim te-

dnom je bilo v Domu Danije-

la Halasa v Veliki Polani prvo 

medgeneracijsko srečanje. 

Za nimive delavnice za ude-

ležence vseh starosti so pri-

pravili zaposleni v domu, ki 

ga upravlja Zavod Čebela, in 

sodelavci župnijske Karitas 

iz Lendave. Med sodelujoči-

mi na delavnicah, kjer je bi-

lo mogoče na različne nači-

ne okrasiti pirhe, so bili tudi 

prvi stanovalci doma in varo-

vanci celodnevnega varstva 

iz Čebele v Slovenskih Ko-

njicah, ki so v Prekmurje pri-

šli na izlet. Ob prijetnem kle-

petu in druženju so navzoči 

spoznali nekaj novih tehnik 

okraševanja pirhov in jih so-

deč po razstavljenih izdelkih 

odlično osvojili.

K. S.

Brezno 
Pri župnišču Brezno že ne-

kaj časa raste več kot 200 let 

stara trta. Pred nedavnim so 

ji pridružili še potomko naj-

starejše trte na svetu – preko 

400 let stare žametne črnine 

ali modre kavčine iz maribor-

skega Lenta, saj je Mestna ob-

čina Maribor cepič najstarej-

še trte podarila tudi Občini 

Podvelka. Slovesnost ob po-

saditvi stare trte se je začela z 

mašo, ki jo je daroval župnik 

Toni Kmet. Po maši je bil bo-

gat kulturni program, v kate-

rem sta med drugimi sodelo-

vala tudi mariborska vinska 

kraljica Anja Jamšek in skrb-

nik najstarejše trte na svetu 

Stane Kocutar. Župan Obči-

ne Podvelka Anton Kovše je 

častno funkcijo skrbnika sta-

re trte v Breznu podelil Anto-

nu Zaletelu, njegov pomoč-

nik je Maksimiljan Metličar. 

Skrbnik in pomočnik sta sta-

ro trto tudi posadila, blago-

slovil pa jo je domači župnik. 

Upamo, da bo dobro uspeva-

la in da bo tako čez čas na žu-

pnijskem dvorišču v Breznu 

že trgatev. Mateja Rihter 

Železniki
V nedeljo, 11. aprila, je bila 

v župnijski cerkvi dekanij-

ska revija mešanih cerkvenih 

pevskih zborov. 

Predstavilo se je enajst 

mešanih cerkvenih pevskih 

zborov: iz sosednje župnije 

sta prišla mešani zbor iz Selc 

in mešani zbor iz Bukovice, 

predstavila sta se tudi zbora 

iz Nove in Stare Oselice, tudi 

zbor iz sosednje župnije Dav-

če ni manjkal, predstavili so 

se tudi pevci iz Trate - Gore-

nje vasi, Javorij, Svetega Duha 

in Dražgoš, domače pevce pa 

sta zastopala starejši in mlajši 

mešani cerkveni pevski zbor 

župnije Železniki. Na začet-

ku pevske revije so združe-

ni pevski zbori zapeli pesmi 

Aleša Makovca, Jezus, Božji 

kruh si za življenje, in Hugo-

lina Sattnerja, Luč božanstva 

te obseva. Združene zbore 

je vodil dirigent Tomaž To-

zon, spremljala pa jih je orga-

nistka Tina Prevc. Prireditev 

je povezovala domačinka Ta-

deja Šuštar, nagovoril pa nas 

je tudi dekanijski referent za 

cerkveno glasbo, Janez Me-

sec, župnik v Stari in Novi 

Oselici.

Polna župnijska cerkev je 

pričala o zanimanju za lepo 

cerkveno glasbo.

 Roman Megušar

Črenšovci
V župnijski cerkvi povišanja 

svetega Križa v Črenšovcih 

so se zbrali pevci in pevke 

cerkvenih pevskih zborov iz 

devetih župnij lendavske de-

kanije. Redno letno srečanje 

je domači kaplan Simon Sla-

na začel z molitvijo pred Naj-

svetejšim. Ob koncu pa se 

je pevcem, pevkam, organi-

stom in zborovodjem zahva-

lil Matej Pucko, zborovodja 

mešanega cerkvenega pev-

skega zbora iz župnije Tur-

nišče, ker so priče Vstalega, 

saj s svojo pesmijo spodbuja-

jo ljudi k slavljenju Boga. Pri-

jetno druženje se je nadalje-

valo v prostorih župnijskega 

doma, kjer so domači verniki 

pripravili okrepčilo vsem so-

delujočim.

Bojan Zadravec

Murska Sobota
Pred kratkim je štiriindevet-

deseti rojstni dan praznovala 

Marjeta Gregor iz Murske So-

bote. Rodila se je v Beltincih 

staršem Jožefu in Ani Rajnar. 

V družini je bilo enajst otrok. 

Pri svojih šestnajstih letih 

je odšla služit k družinam v 

Mursko Soboto, leta 1935 pa 

v Francijo, kjer je dobila delo 

na kmetiji. Kmalu po svojem 

prihodu je zaradi napada bi-

ka za pol leta padla v komo, 

vendar je, kot sama pravi, z 

Božjo pomočjo preživela. V 

tujini se je naučila voziti avto 

pri gospodarju, ki ji je dal de-

lo in stanovanje. Ves čas svo-

jega bivanja v tujini si je do-

pisovala s Sobočanom Fran-

cem Gregorjem (bratom po-

kojnega tišinskega župnika 

Janeza Gregorja). Na njego-

vo željo je v nemirnem voj-

nem času leta 1943 prišla do-

mov in potem sta se poročila. 

Bog je njun zakon blagoslovil 

s štirimi hčerkami in dvema 

sinovoma. Od smrti moža, le-

ta 1992, živi skupaj s hčerko 

Ano. Svoje življenjske izku-

šnje rada deli kot nasvete s 

svojimi štirinajstimi vnuki in 

petnajstimi pravnuki. »Bog je 

prvi,« so tri besede, ki jih ver-

na, vesela in srečna Marjeta 

pogosto izreče.

B. Z.




