
JOŽE BERGINC (1952 – 2019)
Nadaljujemo z objavo pogovora duhovnika, laškega 
rojaka, ki ga je pred  trinajstimi leti objavila revija Pri-
jatelj. Duhovnik Jože se je več desetletij boril s parkin-
sonovo boleznijo.
V začetku je šlo kar v redu. Nastopile so pa tudi hujše 
krize. Da bi lahko normalno delal, sem pretiraval z 
zdravili. Zašel sem v slepo ulico. »Izklopi« so bili zelo 
močni. Nisem si mogel zapeti gumba na srajci, s postelje 
sem vstajal skoraj pol ure in tako naprej. Neke noči sem 
se zbudil in se nisem mogel niti premakniti. Potem sem 
samo v mislih tako dolgo premikal roko, da se je res 
premaknila. Potem počasi vedno bolj in nazadnje sem 
vstal. 

Kako pa te doživljajo tvoji župljani - bolniki ali pa 
otroci?
Bolniki gotovo čutijo, da sem z njimi solidaren. 
Največkrat jih obiščem za prvi petek, srečujemo pa se 
tudi drugače. Čutim, kako hitro najdemo stik in smo ‘na 
isti valovni dolžini’. Z moje strani, pa tudi s strani bol-
nikov čutim enako. Sprejemajo me normalno in čutim 
njihovo solidarnost. Včasih pridem k njim ‘dober’, 
včasih pa bolj upognjen ali me »izklopi« sredi opravila. 
Drug drugemu povemo o svojih težavah. 

Ali obiskuješ tudi koga z enako boleznijo?
Sedaj ne, sem jih pa srečeval. Eden je že pokojni. A 
takrat sem bil še veliko ‘boljši’ kot on. Otroci so pa 
drugo poglavje. Verouka si ne upam več učiti. Če bi me 
sredi verouka ‘izklopilo’ in bi ne mogel voditi pogovora, 
to ne bi bilo dobro. Otroci teže razumejo. Drugače pa 
me radi ‘pridejo pogledat’, največkrat birmanci in bir-
manke. Običajno me najdejo za računalnikom. Dam 
jim kakšen bombon, pa gredo naprej. Čutim njihovo 
pozornost. To je lepo. 

Kako poteka tvoje duhovniško delo v župnijah? 
Verjetno moraš velikokrat prositi za pomoč.
Oba v tej duhovniški skupnosti - živim namreč na Muti 

skupaj z g. Tonetom Šerugo - sva pripravljena odložiti 
delo, Tone zaradi let, sedemdeset jih je že, jaz pač zaradi 
bolezni. Toda sedaj, ko sva še na župnijah, se je nabralo 
kar veliko laikov, ki so pripravljeni pomagati. Nastaja 
skupnost laikov, ki se povezujejo med seboj in z nama. 
Tako zaradi bolezni in starosti življenje ni osiromašeno, 
ampak obogateno. 

Letošnje leto je namenjeno oddaljenim. Ali tudi bol-
niki spadajo med oddaljene?
Velikokrat slišim, kako bolniki po radiu prisluhnejo 
maši ali jo spremljajo po televiziji. Tu gre za ‘fizično’ 
oddaljenost, ne pa za duhovno. Bolezen s tega vidika ni 
tako huda ovira. Drugo pa je, da je še vedno navzoča 
miselnost, kako k bolniku ne smemo poklicati duhovni-
ka, da ga ne vznemirjamo. Ljudi navajajmo, naj čimprej 
pokličejo duhovnika. 

Rad bi obudil spomin na neko srečanje bolnikov 
pred dvajsetimi leti, ko sem te prvič srečal. Se mor-
da spomniš, o čem si govoril in če si imel kaj strahu 
pred bolniki? 
Prvi spomini so na tiste bolnike in invalide, ki so ho-
dili na Teznem v Mariboru k maši. Včasih sem koga 
spremljal domov. Katehistinja v župniji je bila Sonja 
Poštuvan in ona me je povabila, naj vodim duhovne 
vaje bolnikom. Kakor sem drugače bolj milega značaja 
in ne govorim dovolj odločno, sem se tam hitro vključil 
v vse dogajanje. Videl sem, da moram glasno in jasno 
povedati stvari. Pomagal sem jim tudi pri premagovan-
ju stopnic. Res prijateljski odnos je bil med nami. Imam 
zelo lepe spomine na vsa tista srečanja.

Bi torej bogoslovcem in duhovnikom priporočil, naj 
bodo čim več v stiku z bolniki?
Vsekakor. Toliko svetlobe in veselja sem doživel pri lju-
deh, ki so drugače telesno prizadeti, da mi je to ostalo 
zelo v spominu. Vem pa, da se za nasmehom in veseljem 
bolnikov skrivajo tudi trenutki samote in kriz. To je 
podobno kot v gorah. Sem hribovski župnik in vem, kako 

je, ko ‘ureže’ strela in zagrmi, pa koliko znoja preliješ 
in kako naporno je, da prideš na vrh. Toda kako lepo 
je tam! Jasno sonce, modro nebo, intenzivne barve, 
vse lepote ... Večja nasprotja so kot v dolini. Več lepote 
doživiš in tudi večje težave. Tako je tudi pri bolezni. 

Kako pa je v tebi zorela misel na duhovniški poklic? 
Ti je morda pred odločitvijo za duhovništvo kdaj 
prišla misel: »Kaj pa, če bom zbolel?« Morda rečeš 
nasploh kakšno misel o tvojih pomislekih tedaj? 
Spominjam se, kako sva nekoč z bratom z našega 
hriba gledala na župnijsko cerkev in kako se je on 
pošalil: »Ko bova velika, boš ti škof, jaz pa župnik.« 
Zapomnil sem si tudi, kako je nekoč prišel stric in de-
jal očetu: »Boš videl, ta fant bo še duhovnik.« Ne vem, 
če je to name kaj vplivalo ali ne, misel v srcu pa je os-
tala. Lahko rečem, da sem se vedno bolj bližal cerkvi. 
Brat, ki je bil še v osnovni šoli, je začel ministrirati, 
sam pa sem bil že v srednji in sem tudi kdaj poma-
gal pri bogoslužju, ko ni bilo koga drugega. Sicer sem 
hodil v gimnazijo in si nisem hotel zapirati nobene 
poti. Vpisal sem se že na elektro fakulteto. Rekel sem 
si: »Če me bo Bog hotel imeti, me bo že poklical.« V 
srednji šoli sem kakšni dve leti hodil navijat cerkveno 
uro ter zvečer zvonit in zaklepat cerkev. Drugače se 
je v meni izmenjavalo občutje: »Sem veren - nisem 
veren.« Sem pa vseeno redno molil, vsaj jutranje mo-
litve, ko sem tekel na avtobus. Spominjam se nekega 
večera, kako sem obstal pred rdečo lučko v cerkvi 
in sem izzval Boga. Zaslišal sem moped, ki je pel-
jal mimo, potem pa spet popolna tišina. Dejal sem: 
»Bog, če si, mi daj to nekako razumeti. Pa saj ga tako 
ni ...« Ampak zgodilo se je. Zame je postalo dejstvo, 
da Bog je. Dvomov ni bilo več in tudi glede odločitve 
za duhovništvo ni bilo kakšne posebne borbe. Posta-
jalo mi je jasno, da me Bog kliče, naj napravim za ta 
svet nekaj dobrega. Ne spomnim se, da bi takrat kaj 
pomislil na morebitno bolezen.
(S tem pogovorom bomo nadaljevali še v prihodnjih  številkah.)



MARTINOVA
      LILIJA  

30. junij 2019, leto 11, št.:24

3. NEDELJA MED LETOM, 30.6.
7.00: živi in + farani
         + Matilda, Tomaž, Stane in Jože DIACI
9.00: + Marta PUSAR, 1. obl. 
10.30 + Anica, Roman, družina GABERŠEK,
           Jože, Angela in družina MARINKO
                      + Alojz KLINAR, rodbini KLINAR in ULAGA, 
                          duhovnika  Anton VRISK in Jože HORVAT
PONEDELJEK, 1.7., sv. Estera, svetopisemska ž.
7.30: + Majda HRASTNIK
         + Marija MAROT
TOREK, 2.7., sv. Janez Frančišek Regis, duh.
19.00: + Justina ŠKORJA
           + Fanika BOUHA
SREDA, 3.7., sv. Tomaž, apostol
7.30: za duše v vicah
         + Leopold HRIBERŠEK
ČETRTEK, 4.7., sv. Urh, škof
9.30: Dom starejših Laško
19.00: za zdravje in uspešno zdravljenje 
PETEK, 5.7., sv. Ciril in Metod, apostola Slovanov
7.30: + Srečko GERŠAK
19.00: + Silvestra BAUMKIRHER
SOBOTA, 6.7., sv. Marija Goretti, devica, mučenka
19.00: + Karel DEŽELAK, 28. obl., in žena Justina
              + Peter in rodbina ŠKORJA
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
14. NEDELJA MED LETOM, 7.7., Šmohor. n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Avgust, Angela in Karl TERŠEK
10.30: + Jože, obl., Vinko ŽELEZNIK in sorodniki
            + Dolfi MIKŠE, 1. obl.
11.00: Šmohor: + Ivan ULAGA, obl., in žena Jožica
PONEDELJEK, 8.7., sv. Kilijan, škof, mučenec
7.30: + Franc KRAJNC
         + Marija in Vinko KRAŠOVC

TOREK, 9.7., sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kit. muč.
19.00: + Terezija KLEPEJ, 30. dan
           + Ludvik VERBOVŠEK, 1. obl.
SREDA, 10.7., sv. Amalija, redovnica
7.30: + Majda HRASTNIK in Ivan
ČETRTEK, 11.7., sv. Benedikt, opat, zavet. Evrope
7.30: + Olga SOTLAR
PETEK, 12.7., sv. Mohor, škof in  Fortunat, diak., muč.
7.30: + Adelbert OJSTERŠEK
SOBOTA, 13.7., sv. Henrik II., cesar
7.30: + Ivan BELEJ
15. NED. MED LETOM, 14.7.
7.00: živi in + farani
9.00: + starši in vsi iz družine GOLOUH
         + Jože OJSTERŠEK, 11. obl.
10.30: Marija Gradec: + Amalija OJSTERŠEK
Zahvala za krašenje v juniju vasi Rečica. V juliju 
čistitjo in krasijo Harje, Lahomno in Stopce.

PRI MARIJI POMAGAJ 
NA BREZJAH

Napovedoval se je eks-
tremno vroč sobotni dan, 
ko smo krenili na pot k naši 
pomočnici in priprošnjici. 
Letos je potekal že 51. shod 

vseh bolnih, invalidnih in starejših oseb na Brezjah v orga-
nizaciji Ognjišča in tokrat prvič tudi s Slovensko karitas. 
Povabilo Župnijske karitas Laško je bilo slišano. Zbralo se 
nas je 44 romarjev. 
Dobre volje smo krenili na pot. Duhovno vodstvo smo 
predali našemu domačemu nadžupniku in dekanu g. 
Roku Metličarju. Organizacijsko vodenje pa je prevzela 
župnijska “karitasovka” Dragica. Romarji začenjajo svojo 
pot z molitvijo. Tudi tokrat je bilo tako. Malo pred deveto 
uro smo že bili na cilju. Skrbno pripravljena organizacija 
je bila vidna na vsakem koraku. Poskrbljeno je bilo za 
vse naše potrebe; spremljanje bolnih z vozički, okrepčila 
z vodo, sokom in kavo, bolniška oskrba, spovedovanje, 
maziljenje, itd. Služilo je tudi vreme. Ravno v tem času se 
je rahlo zastrlo nebo z oblaki. Padla je tudi kakšna kapljica 
za »žegen«. Sledilo je bogato romarsko bogoslužje izven 
cerkvenih zidov. Pridiga mariborskega nadškofa Alojzija 
Cvikla je nagovorila prav tiste, katerim je bil namenjen  
shod romarjev iz vse Slovenije. Bili smo priča čudoviti 
obogatitvi sv. maše s solo petjem  Marijinih pesmi. Vsi 
smo bili kot ena velika družina, povezani v molitvi drug z 
drugim. (Nadaljevanje za oznanili svetih maš)

(Nadaljevanje) Po maši so se nekateri srečali še z Marijo 
v njeni prečudoviti kapeli in ji zaupali svoje skrivnosti. 
Potem je sledilo slovo, vsaj za eno leto. Pred odhodom 
smo se, po rokah naših sodelavk in sodelavcev karitas, 
okrepčali s prigrizkom in pijačo. Avtobus je krenil nazaj 
proti domu. Sledil je čas za klepet in petje. Za prvo tovrst-
no župnijsko druženje smo se zahvalili z litanijami Ma-
tere Božje. Malo pred tretjo uro smo že bili v Laškem.
Romanje je pripravila, v sodelovanju z župnijo, Župnijska 
karitas ob svoji skorajšnji deseti obletnici. Na ta način 
smo pomagali tistim, ki se sicer težko odločijo za takšno 
pot, predvsem zaradi svoje onemoglosti v bolezni in sta-
rosti. Želeli smo povedati, da Karitas na prvo mesto post-
avlja človeka v vsakršni stiski, predvsem bolne, ostarele 
in socialno šibke med nami. Naš namen je tudi bil, da v 
naši župniji spodbudimo željo po skupnih romanjih na » 
milostne«  kraje, ki jih ni malo. Hvala sodelavkam in 
sodelavcem za pomoč pri pripravi in izvedbi tovrst-
nega romanja.                                                        (DC)

V spomin duhovniku 
Jožetu Bergincu 
(*1952-+2019)


