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Družina …? »To smo jaz, mami in ati,« zna 
odgovoriti že malček v vrtcu. Malo kasneje v šoli se 
definicija sliši že bolj učeno, da je to skupnost staršev 
in otrok, ki nam omogoča zadovoljiti osnovne, 
čustvene in socialne potrebe. Suhoparnost omenjene 

Družina: poklicanost in pot k svetosti
definicije lahko obogatimo z bolj doživetim opisom, 
ki sva ga zasledila ob prebiranju tednika Družina: 
»Družina je najboljša učilnica odnosov, kjer odkrivamo 
skrivnost, kako lepo je doma, če smo se pripravljeni 
darovati drug drugemu in umirati svoji sebičnosti. V 



družini se učimo poslušati in sprejemati drug drugega 
in prav v njej najprej odkrijemo moč besede oprosti.«

Svetost ...? Zopet naju nagovarjajo prebrane besede v 
že omenjeni Družini: »Ko govorimo o svetosti, se nam 
pred očmi slikajo podobe redovnikov in redovnic s 
sklenjenimi rokami in pobožno nagnjenimi glavami. 
Kdor želi postati svetnik, bi se moral odločiti za 
poklic duhovnika, redovnice, misijonarja ..., kajne? 
Uide pa nam, da so bili nekateri najvidnejši svetniki 
pravzaprav poročeni - z Marijo in Jožefom na čelu. 
Poklicanost v zakon namreč ne pomeni le poklicanosti 
k ljubezni, rojevanju, družini, pač pa tudi k svetosti 
...« Kot pravi Luka Mavrič običajna pot k svetosti je za 
večino poročenih vsakdanjost ...

Vsakdanjost ...? Služba, šola, domače naloge, učenje, 
hišna opravila, skrbi, pomanjkanje časa, hrepenenje 
po počitnicah, veselje ob povsem običajnih dogodkih 
...

Vsakdanjost prežeta z ljubeznijo, toplino in 
spoštovanjem ... med možem in ženo, ki sva si 
pred Bogom obljubila, da bova držala skupaj v 
sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, v preizkušnjah 
in trpljenju ... med starši in otroki, ki so Božji dar, 
zaupani staršem, da jih pripravijo zaživeti svoje lastno 
poslanstvo ... med družino in širšo okolico sorodstva, 
soseske, župnije, države ...

Življenje v »troje« – kot zakrament – torej, ko 
povabiva in vabiva Boga med naju, ko tako izbereva 
življenje in ljubezen ter ne smrti in sovraštva. K takšni 
poti svetosti in odrešenja nas v tem letu družine vabi 
papež Frančišek. 

Torej ... na poti k svetosti je prostor tudi za naju, tudi 
za vaju ...

Narahlo odgrneva zaveso našega doma ... nič 
posebnega se ne skriva za njo: midva in trije 

odraščajoči otroci. Včasih tišina, ker smo vsak v 
svojem kotu, včasih direndaj in vrišč, ker so stene 
pretanke in sobe premajhne ob polnosti samo naših 
prav, naših »jazov«. Včasih smejanje, drugič spet 
kresanje mnenj ob kuhinjski mizi. Včasih veselje ob 
uspehih, drugič objemi tolažbe in vzpodbud, pa spet 
včasih objemi odpuščanja in solze odrešenja. Včasih 
skupni sprehodi v lepotah stvarstva, drugič hitenje in 
vožnja z avtom po vsakdanjih opravkih. Včasih trud 
in pomoč pri hišnih opravilih, drugič sodelovanje v 
župniji. Včasih praznovanje, drugič počitnice ... Ob 
večerih združeni pred Jezusom ob plamenu svečke na 
našem oltarju, zjutraj ob slovesu pa vsaj križ na čelo 
z blagoslovljeno vodo in izročitev v božje varstvo. Ob 
nedeljah, praznikih, včasih še vmes obisk pri Jezusu 
v tabernaklju.

Včasih pa samo midva v dvoje ... s hvaležnostjo 
v srcu za vse podarjeno ... s spomini na najino že 
prehojeno pot, na čas desetih let, ko sva čakala na 
otroke, ko sva se učila potrpljenja in ponižnosti, da 
danes veva, da so nama zares podarjeni, da so z 
nama trije povsem svoji ljudje, ki so nama zaupani, 
da jih naučiva živeti, da jim kaževa pot k Bogu, in ki 
bodo enkrat odleteli iz najinega gnezda ... midva z 
zavedanjem, da sva poklicana na skupno pot, da se 
dopolnjujeva in skupaj stopava proti večnosti.

Dragi sveti Jožef, v tednu družine se zatekava k tebi 
po pomoč in po nasvete pri vsakdanjih opravilih, k 
tebi Marija po tolažbo in s prošnjo, da »pocukaš« 
Jezusa za rokav, ko nama zmanjkuje vina ...

In vabiva vse, da se nama pridružite v molitvi ... za 
vse družine v naši župniji, za številne razdrte družine, 
za pare, ki še v ponižnosti čakajo, da obrodijo sad, 
in za vse družine, ki sedaj tako močno trpijo zaradi 
vojnih grozot.

Polona in Roman



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 praznikom svetega Jožefa smo vstopili v teden družine, ki traja vse do materinskega dne in praznika Gospodovega 
oznanjenja Mariji. Tudi med tednom lepo vabljeni k sveti maši za blagoslov naših družin. Pa tudi za blagoslov vseh 
družin v stiskah. In za mir. V družinah in v svetu. Če ne morete v živo, povabljeni, da se v duhu skupne molitve 
pridružite prenosu ali posnetku bogoslužja iz naše cerkve. 

Tednu družine in prazniku naših mamic se tradicionalno pridružimo tudi skavti. Oblikovali bomo sveto mašo v 
soboto, 26. marca, zvečer, s katero se želimo zahvaliti Bogu za naše in za vse mamice. Morda nam uspe pripraviti 
še kako presenečenje. Lepo vabljeni! 

Jurijevi skavti - steg Šentjur 1 v letošnjem letu praznujemo 25-letnico. V načrtu imamo lep dogodek, na katerega se 
že skrbno pripravljamo. Ker bomo za njegovo izvedbo potrebovali tudi nekaj sredstev, smo podaljšali akcijo zbiranja 
starega papirja. Kontejner je na običajnem mestu - na dvorišču pod župniščem. Če imate še kaj starega papirja, vas 
prosimo, da nam pomagate z njim napolniti zabojnik. 

V minulem Juriju se je prikradla napaka glede pričetka srečevanj druge novoustanovljene zakonske skupine Družina 
in Življenje. Ta četrtek pa zares! In, ja, lahko se še pridružita! 

V minulem tednu nas je s svojim pismom nagovoril naš škof Maksimilijan in nas prosil, da se pomoči begunskim 
družinam iz Ukrajine pridružimo tudi tako, da ponudimo namestitev, če imamo za to seveda kako možnost. Z ožjimi 
sodelavci tudi kot župnija zelo resno razmišljamo o možnosti, da bi del župnijskega doma dali na razpolago eni 
od begunskih družin. 

Opravičilo uporabnikom slušnih aparatov. Pred nekaj tedni je nehala delovati indukcijska zanka, ki zagotavlja 
slišnost bogoslužja in dogajanja v cerkvi uporabnikom slušnih aparatov. Napaka je bila odkrita in je odpravljena. 
Hvala za potrpežljivost. 



ponedeljek
21. marec

Sveti 
Nikolaj

18.30: + Jožefo, Martina in patra Odila Hajnška
+ Davida Zalokarja (obl.) 

torek
22. marec

Sveta 
Lea

18.30: +Jožefa, Marijo in Jožija Mastnaka
+ Anico Hvalec (iz Črnolice, obletnica)

sreda
23. marec

Sveti 
Turibij 8h: + Janeza Mlinarja

četrtek
24. marec

Sveti 
Dionizij

18.30:  + Slavka Korošca
+ Mihaela in Zofijo Korošec

petek
25. marec

GOSPODOVO 
OZNANJENJE
MARIJI

9h (Botričnica): + starše Mastnak, Blagovšek in Ivana Kukovičiča ter 
za zdravje
18h: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA V CERKVI (sodelavci Karitas)
18.30: + Jožeta Koželja, ml. (obl.) in družino Koželj
 na čast Devici Mariji
+ Petra Gabra
+ Julijano Smeh 

sobota
26. marec

Sveta 
Larisa

18.30: + Karlija Rataja
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo
+ Rudolfa Kolarja (obl.) 

nedelja
27. marec

ČETRTA 
POSTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Jožeta in Zdenko Slomšek
+ Martina Brečka in Angelo
+ Marico in Karla Rataja (obl.) ter za rodbine Rataj, Golež, Sivka, 
Laščak in Gajšek
+ Ano Vrečko (30. dan) 
10.30 (krstna): + Marico Kolar (obl.)  
+ Tiliko Krč


