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Morda je moj obraz na Pilatovem obličju. 
Hladnokrvno si umivam roke potem, ko 
sem hladnokrvno izrekel obsodbo. 

Umivam si roke, ker sem nedolžen. 
Nič nimam s tem. Saj nisem hotel nič 
slabega, samo povedal sem. 

Še sam sebi nočem priznati, da so moje 
besede v resnici kup sumničenj in drobnih 
obsojanj. 

Nič nimam s tem
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Razen tebe, Gospod in razen tistega 
razburjenega posameznika v množici, 
je na tej sliki vse nekam megleno, 
zmračeno, kolektivizirano ... Iščem, kje 
sem sam ... Nekje sem. Nekje je vsak od 
nas. 

Morda sem skrit v Pilatovih mislih ... Dvom 
sije iz njega na tej podobi ... Med dvema 
ognjema ... Med ognjem razburjene 
množice ... in ognjem svoje vesti ... 



Raztresam besede, lahkotno raztresam težke besede. 
Besede, ki bodo ranile, ali pa naredile škodo. Svojo vest 
pomirim z lažno mislijo, da so le besede ... 

A besede so tiste, ki ranijo ... Besede tiste, ki obsodijo ... 
Besede tiste, ki na koncu pribijejo na križ ... Tisti vojak 
... in kladivo  ... in žeblji ... tisto je samo stvar službe in 
protokolov ... Beseda je, ki je obsodila ... 

To slutim, zato pa si umivam roke ... Rad bi vsem pokazal, 
da sem nedolžen, da nimam nič s tem ...Pravzaprav 
samemu sebi bi rad to pokazal ...  Lažem si, da sem hotel 
samo dobro ... Da ni šlo drugače ... 

Kdaj drugič pa sem v onem ognjevito razpoloženem 
posamezniku, ki se dviguje iz množice ... in ki iz množice 
krčevito steguje svoje prste ... 

Morda nimam toliko vpliva kot Pilat, imam pa močan 
glas ... In stopim v množico. V množico podobno mislečih 
... Stegnem roko v množici tistih, ki morajo za vasko ceno 
najti krivca. Ki morajo iztegniti prst ... Ki morajo zliti v 
digitalno anonimnost izliti svoje ogorčenje pod zapisan 
spletni prispevek ... Ki morajo obsoditi tistega, ki čuti 
drugače ... ki misli drugače ... ki ga vodijo drugačne ideje 
kot mene ... In si spet lažem, da je tako prav ... da to 
moram narediti ... Z vestjo imam manj težav, ko sem zlit 
z množico ... Množici je bilo lažje kot Pilatu. Množica se 
ne bo podpisala ... Ostala bo anonimna ... Če sem tam, 
ali me ni, ne bo nič drugače ... si lažem ... 

Kolektivno zlo ... Kot da ni moj greh ... 

Morda pa je moj obraz celo na obličju koga, ki je na sliki 
ne le brez obraza, ampak ga na njej sploh ni. 

Morda je moj obraz na Petrovem obličju. Na obličju njega, 
ki ga med sodbo sploh ni zraven. Na obličju njega, ki se je 
pred meseci zaklinjal, da bo šel v smrt, če bo treba. Danes 
pa se zaklinja, da ga ne pozna, da nima nič z njim. 

Morda je moj obraz na obličju njega, ki se je zbal sam 
sebe tako kot Jakob, Tomaž, Jernej, Filip. Zbal se je. Zbal 
se je, da bo moral biti zares zraven. In morda pomagati 
nositi križ. Zato ga ni na sliki. Morda je moj obraz tam 
zunaj. Na dvorišču. 

Ko gre za moje ugodje, za moje dobro počutje, za mojo 
srečo, za moje dobrine, sem hitro pripravljen stopiti 
iz slike. Na dvorišče. In si reči: To ni moj problem. Se 
zaklinjati, jaz ga ne poznam. Jaz nimam nič z njim. 

Jezusov pogled pa mirno gleda vame ... Želi me soočiti z 
resnico ... Mi odpustiti ... In me osvoboditi. 

Saj včasih niti sam ne vem, zakaj stegujem prst. Ne 
vem, kdaj so se moji prsti stisnili v pest in ne vem, zakaj 
obtožujem. 

Tolikokrat zaradi neke stare bolečine. Včasih celo zaradi 
tistega, kar sem podedoval. Včasih zaradi vseh tistih 
glasov v meni, ki nastavlja ogledalo praznini mojega 
bivanja tako zelo, da boli. Velikokrat se v meni nabirata 
jeza in gnev. Razočaranje na razočaranje. Poteptana 
bolečina in vsakodnevni napor.

Jezus me želi osvoboditi. On ve, zakaj sem stisnil pest in 
on ve, kje se je rodila obtožujoča beseda. In on mi lahko 
odvzame to breme. In mi ga želi odvzeti. Kakor je odvzel 
bremena vsem drugim pred menoj in si jih naložil na 
svoje rame. 

Tudi vsa moja bremena želi vzeti in jih pribiti na križ. Le 
nehati se jih moram oklepati in mu jih prepustiti. 

Tu je postni čas in tu je Jezus, ki želi od mene odvzeti vso 
breme in vso notranjo stisko. Vso bolečino in vso potrebo 
po obsojanju. 

Rešiti in odrešiti me želi. Osvoboditi me in dati življenju 
nov polet. 

Mitja Markovič



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« 

POMOČ UKRAJINI
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.

UTRINKI Z NAŠE SKUPNE POTI
S postnim časom je tesno povezana molitev križevega pota. Po običaju ga molimo ob petkih pred sveto mašo, 
prav tako ob nedeljah. Letos malce drugače. Z le nekaj postajami naenkrat. Saj nas je Jezus že čisto na začetku 
posta znova učil moliti. In dejal, naj ne mislimo, da bomo uslišani zaradi svojih mnogih besed. In naši križevi poti 
običajno so prav to: pol ure mnogih besed. Ki sploh ne najdejo možnosti, da bi se dotaknile srca, kaj šele, da bi tam 
našle kak odmev. Večinoma bomo torej molili križev pot le ob nekaj izbranih postajah, z vmesno tišino, da ima tudi 
Gospod priložnost, da kaj pove v naših srcih. 

V minulem tednu smo pri nas gostili srečanje duhovnikov naše dekanije. Gost srečanja je bil tudi naš škof 
Maksimilijan. Hvala Sabini, Poloni in Marici, ki ste odlično poskrbele za domačnost in gostoljubje. 

V petek sta se v krogu svojih skavtskih bratov in sester poročila naša odrasla skavta Marija in Ivan. Iskreno čestitamo 
in želimo tudi v zakonskem stanu obilo blagoslova!

V minulem tednu se je v naročje nebeškega Očeta vrnila naša župljanka Rozalija Koželj. Iskrena zahvala svojcem, 
ki ste del podarjenega cvetja prinesli v cerkev, kjer bo še lep čas krasilo bogoslužni prostor in dajalo slavo Gospodu. 

Danes popoldne bo znova srečanje skupine Vera in luč. Ob 16h bo sveta maša, kot običajno, h kateri vabimo tudi 
vas. Dobrodošli! 

Prihodnjo nedeljo pa znova pripravljamo družinsko sveto mašo ob 10.30. Živahno, mladostno, preprosto, kot smo 
že navajeni. Tokrat samo še bolj, saj bomo že v tednu družine. 

Že v soboto pa bo pri večerni nedeljski sveti maši sodeloval zbor od svetega Jakoba. Po sveti maši za nas pripravljajo 
še krajši koncert. Lepo vabljeni! 

V četrtek bo prvo srečanje druge novonastale zakonske skupine. V njej je še nekaj prostora. Če sta med tistimi, ki 
že dolgo razmišljata in oklevata, naj bo tole povabilo manjkajoči delček, ki naj tehtnico nagne na stran: “Greva!”



ponedeljek
14. marec

Sveta 
Matilda

18.30: + Antona in Matildo Podkrajšek, Amalijo Škrabl ter Stanko 
Kovač
+ Marjana Kolarja
+ Julijano Smeh

torek
15. marec

Sveti 
Klemen

18.30: +Jerico, Antona in Jožija Čokla ter za Jožija in starše Mastnak
+ Franca Korenjaka
+ Cirila, Matildo, Marjana in Antona Ivanuša ter za sorodnike, 
prijatelje in znance

sreda
16. marec

Sveti 
Hilarij

8h: + Roziko Šumej (obl.) in Alojza
+ Ano Magdalenc (obl.) in za Franca

četrtek
17. marec

Sveti 
Patrik

18.30:  + Veroniko (obl.) in Martina Anderliča ter za + Zinko 
Bogataj in + Marjana Mlinarja (osmina)
+ Marijo Bračko (30. dan) in moža Alojza

petek
18. marec

Sveti 
Ciril

18h: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA V CERKVI
18.30: na čast svetemu Jožefu
+ Jožefo Kristan
+ Julijano Smeh
+ Rozalijo Koželj (osmina) 

sobota
19. marec

SVETI 
JOŽEF

18.30: + Jožeta Rataja in Frančiško, za Amalijo in Jožeta Pirjevca ter 
za sorodnike

na čast svetemu Jožefu
+ Jožeta Leskoška in starše
+ starše Pahovec - Jožeta in Matildo ter Tiliko
+ Jožeta Čokla, za starše in sorodnike

nedelja
20. marec

TRETJA 
POSTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Silvestra Brečka
+ Tomaža (obl.) in Silvestra Ribiča ter za starše Strah in sorodnike
+ Jožeta Pirjevca (obl.) in Amalijo
+ Marijo Oset (obl.) 
+ starše Čebulin in Fendre
10.30 (družinska): + Jožeta Zgonca 
+ starše Ido in Franca Kolarja ter sorodnike 
+ Frančiška Gobca


