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Marc Chagall je svoje razmišljanje o sodobnem svetu 
utelesil v enem izmed njegovih najboljših del “Belo 
križanje”. Delo je naslikal kot odziv na politične 
dogodke v Evropi. Po ukazu propagandnega ministra 
nacistične Nemčije Josepha Goebbelsa  so mladi 
nacisti v t.i. »Kristalni noči« z 9. na 10. november 
l. 1938 organizirali vrsto pogromov nad Judi, ki so 
živeli v srednji in vzhodni Evropi. 

S pomočjo risb in simbolov je ustvaril alegorijo 
preteklih tragičnih dogodkov.

Podoba Jezusa, razpetega na križu, je simbol 
celotnega judovskega ljudstva, ki je postalo žrtev 
brutalnega nasilja. Kristusova glava ni kronana s 
trnjevo krono, temveč je ovita v kos tkanine. Jezusovo 
telo je ogrnjeno s tálisom – molitvenim šalom, ki 
ga Judje (moški) uporabljajo med molitvijo. Ob 
Jezusovih nogah stoji osvetljen sedmeroramni svečnik 
-  menora, ki je poleg Davidove zvezde najmočnejši 
simbol judovstva.

Z vrha slike se spušča na razpelo bel snop svetlobe 
božje navzočnosti. Jezusova središčna postavitev na 
sliki sporoča, da je navzoč  sredi kaosa življenjskih 
preizkušenj in tragedij. Nič ga ne more uničiti. 
Njegovo obličje odseva mir, kot da ni umrl, ampak 
preprosto spi. Z besedami apostola Pavla umetnina 
sporoča: »Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen. 
Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen« (Rim 
10, 11.13).

V spodnjem delu slike so upodobljena grozodejstva 
mladih nacistov - zaseg hiš in Judov, požig 
sinagoge. V zgornjem delu slike so upodobljene 
osebe iz Stare zaveze, ki zmedeno opazujejo, kako 
propada znani svet, kako tečejo nesrečni ljudje, kako 
propadajo njihova stanovanja in svetišča. Pramati 
Rahela in očaki Abraham, Izak in Jakob, oblečeni v 

tradicionalna judovska oblačila, ne skrivajo solz ob 
pogledu na grozote, ki se dogajajo.
Sprva upanje prebujajoči simbol je čoln, ki spominja 
na Noetovo barko. Vendar je majhen, prenatrpan, 
potniki so shujšani. Podoba gledalcu spet daje vedeti, 
da je upanje na rešitev iluzorno. Rdeče komunistične 
zastave ponazarjajo dejstvo, da preganjanje 
judovskega ljudstva ni potekalo samo v nacistični 
Nemčiji, temveč tudi v drugih državah.
Pretresljiv je prizor goreče sinagoge. Nacist z 
znamenjem svastike na komolcu črne uniforme 
iz skrinje zaveze jemlje zvitek Tore - ročno zvit 
za tedensko branje v sinagogi. Svečnike in druge 
obredne atribute je že odvrgel v sneg.
Chagall je želel opozoriti tudi na svoje korenine. Bil je 
Jud, ki je svoje otroštvo in mladost preživel v mestu 
Vitebsk, v današnji Belorusiji. Nekoč  pa je spadalo 
pod veliko vojvodstvo Litve. Zato v ozadju, za gorečo 
sinagogo vidimo državno zastavo Litve.
V spodnjem delu slike moški v zelenih oblačilih, s 
culo na rami predstavlja tipičnega popotnika iz Jidiš 
tradicije, lahko bi bil tudi prerok Elija. Beži stran od 
grozljivih dogodkov. Ravno tako tudi moški v črnih 
oblačilih s svetimi zvitki Tore (postave) in judovski 
véliki duhovnik, oblečen v modri obredni naramnik 
z belim naprsnikom (simbolom dvanajstih Izraelovih 
rodov).  
Čisto na dnu slike ženska z otrokom v naročju zre 
naravnost v gledalca. Zdi se, da sprašuje – kaj storiti, 
kako naprej? Tako kot sleherni izmed nas, ko se 
znajde v težkih in presegajočih situacijah življenja. 
Ko se opotekam po poti Križa. Ko nastopi véliki 
petek. Kateri so moji viri moči, ki me vodijo v zmago 
velikonočnega jutra?

Sabina Zupan

Pot križa



KLIC NA POMOČ

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
     03 749 17 20      info@zupnija-sentjur.si  Karitas: 070 765 360

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI: PON-PET: 8.30-10.30; TOR in ČET pa tudi po večerni sveti maši.
Aktualno na:       »Župnija Šentjur«   Prenos svete maše:                     »Župnija Šentjur« 

V teh dneh nas pretresajo podobe vojne v bližnji Ukrajini. 
Mnogi čez noč ostajajo brez vsega, mnogi so že postali 
begunci. Krute usode teh ljudi trkajo na naša srca. 
Naša Župnijska karitas se je nemudoma organizirala in nas 
vabi k dejavni pomoči. 
Materialne artikle bodo zbirali v prostorih Župnijske karitas 
(pod župniščem) ta ponedeljek, 7. marca, od 9h do 11h in 
od 16h do 18h ter v torek, 8. marca od 16h do 18h.  
Zbiramo:
• suha ali trajna ter dobro zapakirana osnovna živila, ki 

ne potrebujejo hlajenja (moka, testenine, mleko, olje, 
otroška hrana, konzerve-pašteta, ribe, narezek…),

• higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna 
čistilo, milo, šampon, pasta in ščetke),

• higienske robčke in plenice,
• vodo v plastenkah,
• oblačila za otroke, bombažne posteljnine, novo spodnje 

perilo in nogavice ter
• odeje in spalne vreče.
Podarjeni artikli naj bodo novi, če so uporabljeni, pa 
očiščeni, v vsakem primeru zloženi, spakirani v primerni 
škatli ali nosilni vrečki. 
Finančno pomoč zbira Slovenska karitas na TRR: SI56 
0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 870, Namen: Pomoč 
Ukrajini (ali s QR kodo 
desno). 
Prispevek v višini 5 EUR je 
mogoče posredovati z SMS 
sporočilom KARITAS5 na 
1919.
Dodatne informacije na 
070 765 360.

PRED NAMI
Učenci in dijaki se vračajo v šolske klopi. 
Veroučenci tudi v veroučne. V tem tednu še s 
posebnim veseljem, saj ne bo treba več uporabljati 
zaščitnih mask. 
Postni čas nas vabi k dobrim delom. K molitvi in 
odpovedi. 
V cerkvi bomo - kot običajno - molili križev pot 
vsak postni petek pol ure pred večerno sveto mašo.  
Ob nedeljah bo pred sveto mašo pripravljena 
primerna podoba in meditativna glasba, ob kateri 
bomo molili v tišini. 
Danes popoldan se prvič srečuje ena od naših 
novih zakonskih skupin. 
V sredo se nadaljuje izobraževanje sodelavcev naše 
župnijske Karitas. 
V petek je srečanje Bratovščine naših odraslih 
skavtov. In čisto prava skavtska poroka!
V nedeljo se znova srečuje tudi naša skupina Vera 
in luč. Sveta maša bo - kot običajno - ob 16. uri, 
na katero ste lepo vabljeni vsi, tudi tisti, ki niste del 
Vere in luči. 
Lepo se zahvaljujemo gospe Sabini Cimerman, ki 
je prevzela skrb za krašenje v naši cerkvi. Seveda 
pa je tudi poslej dobrodošlo podarjeno cvetje. 
Tudi cvetje darovano ob pogrebu, ko ste nekateri 
že doslej namesto na grob del darovanega cvetja 
prinesli v cerkev. Hvala že vnaprej!
 
V minulem tednu so se od nas poslovili Ana Vrečko, 
Milka Jazbinšek, Cvetka Ojsteršek in Alojz Kolar. 
Radi molimo za drage rajne. 



nedelja
6. marec
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7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Antonijo, Florjana in Ivana Fendreta ter za Đurđo (roj. Vouk) 
+ Petra Gabra
+Silvestra (obl.) in Marijo Gajšek iz Črnolice
10.30 (AHAC): + Ano (obl.) in Mihaela (obl.) Verhovšek 
+ Jožefo Pustivšek (obl.)  
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo 

ponedeljek
7. marec

Sveti 
Perpetua in 
Felicita

18.30: + Ano Kristan (obl.) in Frančiška
+ Kristino Korošec in rodbino Šolinc
+ Frančiško (obl.) in Franca Mužan ter rodbini Mužan in Dežman

torek
8. marec

Sveti Janez 
od Boga

18.30: +Angelco Arzenšek
+ stare starše in Ireno Boršič
+ Terezijo Ojsteršek, osmina
+ Ano Vrečko, osmina

sreda
9. marec

Sveta 
Frančiška

8h: + Martina Brečka in Angelo ter v zahvalo in za zdravje
+ Julijano Smeh

četrtek
10. marec

Svetih 40 
mučencev

18.30:  + Frančiško Trebovc
+ Petra in Jožefo Mihelčič (obl.) ter za Mileno Vindiš

petek
11. marec

Sveti  
Aleš

18h: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA V CERKVI
18.30: + Francija (ml.) Kosa in starše
+ Marjana Juga (obl.) 

sobota
12. marec

Sveta  
Justina

18.30: + Jurija Šumeja (obl.) in za vse sorodnike
+ Marijo Povalej (obl.) in Stanka ter sorodnike
+ Janeza Mlinarja
+ Alojza Oprešnika (iz Krajnčice) ter Ernesta Krznarja
+ Anico Čuček (obl.) 

nedelja
13. marec

DRUGA 
POSTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Jožeta Oseta in Urško Šeško ter Karla Šeška
+ Ivanko Gajšek (obl.), za Karla, Draga in Srečka ter starše 
Bukovšek
+ Marijo Oset (obl.) 
16h (Vera in luč): + Amalijo Kajtna (obl.), Milana in Jožeta


