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Jezus hodi svojo pot, pot obsojenca na 
najtežjo smrt, ki so jo imeli Rimljani 
prihranjeno za hude zločince in za tujce. 
Služila je tudi kot svarilo drugim. Kruta in 
neizbežna je njegova usoda. 

In tu so nekateri, ki bi radi pomagali. 
Morda sem med njimi tudi sam. Človek, 
ki mu je hudo. Ki mu zares ni vseeno ob 
stiski bližnjega. Ki mu zares ni vseeno, 
ko vidi trpljenje in bolečino. Ki mu zares 
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ni vseeno, ko vidi, da bi bilo treba nekaj 
narediti, nekaj spremeniti. 

Morda sem to jaz. 

Človek, ki je sočuten. Iskreno sočuten. 
Solze mu tečejo iz oči. Rad bi pristopil. Trpi 
zaradi trpljenja trpečega bližnjega. Rad bi 
nekaj naredil. 

Pa ne more. Noge, kot da so vkopane. Kot 
da so neskončno težke. Roke se ne morejo 



iztegniti. In človek preprosto obstane in se zastrmi. Pogled 
ob slikah krutosti počasi otopi. Človek se nekam zastrmi. 
In kot da je ostal v nekem drugem času, v nekem drugem 
prostoru. 

A sredi te podobe je pravzaprav velik vprašaj ... 

Vprašaj na podobi dekleta, ki ji je ime Veronika. 

Naj mu pomaga nositi križ? Njena pomoč se ne bi kaj 
prida poznala. Veliko in težko bruno. In ona, šibko 
dekle. Poleg tega bi jo še v istem trenutku odrinili nazaj 
v množico. 

Tudi sredi mojih misli stoji velik vprašaj. Kaj narediti, 
ko podobo mojega brata, sestre, ko podobo mojega 
bližnjega obvladuje križ. 

Križ, ki ima v praktičnem življenju tolikere, a vselej robate 
in težke in neznosne poteze.

Nič se ne da narediti. Popolnoma nič. 

Tako pravi glava. Tako pravi razum. 

Srce pa zagleda prtiček.

Glava več ni utegnila izreči tega ugovora, izgovora. 

Noge že tečejo in roke že stiskajo bel platnen prtiček. 

Veronika vidi samo še Jezusa. Množica je nenadoma 
v neki drugi dimenziji. Vojaki kot da so privid. Na tej 
podobi jih sploh ni. Ona vidi samo Jezusa. Ona vidi samo 
sočloveka in ve, da je nekaj treba narediti. 

Glava je utihnila. In Veronika stoji pred Jezusom. In 
njene roke nežno brišejo njegov obraz. On spet odpre oči. 
In nekaj kratkih trenutkov se gledata, preden jo vojaki 
odrinejo, kakor je bilo logično pričakovati. 

Nobene besede na ustih. Samo pogled, ki seže do srca. 

In le nekaj sekund. A to samo za tiste, ki so prizor 
opazovali. Zanjo in zanj to niso bile sekunde. Ko je na delu 
ljubezen, se čas ustavi. In trenutek postane neminljivost. 

Zato je na tej sliki vse v gibanju, le Jezus je povsem miren. 
Kot bi sedel na tleh in bil v družbi drage osebe. In prav to 
je postala Veronika v tem trenutku. Njegova draga oseba. 

Čas se ustavi. Jezus sedi na tleh, hvaležno obrnjen proti 
temu dekletu z velikim srcem. Proti Veroniki, ki je nista 
ustavili žalost in bolečina, ampak sta žalost in bolečina 
rodili sočutje, sočutje pa je porodilo dejanje dobrote. 

In zato je ta podoba lepa. 

Vsaka podoba pomoči je lepa. In vsaka podoba sočutja. 
In vsaka podoba resnične ljubezni. 

Ženska – Dekle. Veronika. Ki ji srce ne da, da ne bi nekaj 
naredila. 

Pa jaz ... in moji pomisleki ... 

Kaj lahko spremeni nekaj kilogramov hrane, ki jo podarim 
Karitasu za pomoči potrebne?

Kaj pa lahko spremeni mojih nekaj deset evrov, ki jih 
pošljem na Madagaskar? 

Zakaj hospic, ko pa človek na koncu tako ali tako umre?

Zakaj iti na volitve, kaj lahko spremeni en glas? 

Kaj lahko spremeni en vzpodbuden mejl, ki ga pošljem?

In kaj lahko spremeni podpis, ki ga prispevam za koristno 
javno pobudo. 

In kaj bo spremenila moja molitev, ko pa je sodelavkina 
bolezen neozdravljiva? 

In kaj bo spremenila pomoč eni begunski družini, ko pa 
jih je na begu več milijonov? 

Čez podobo Veronike je zarisan velik vprašaj. In čez moje 
misli je vsak dan zarisanih veliko vprašajev. 

Odgovor razuma bo vselej ugovor. Odgovor srca pa bo 
vselej dejanje dobrote. 

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.

Z NAŠE POTI
Skavti še vedno zbiramo papir, da bi lahko s prisluženim poskrbeli za še kvalitetnejše izvajanje naših programov 
in predvsem, da bi lahko poleti pripravili skupni tabor ob 25-letnici skavtskega stega Šentjur 1. 
S petka na soboto znova pripravljamo celonočno češčenje Najsvetejšega. Pridružujemo se molitvi za mir v 
Ukrajini in po svetu. Povabljeni, da se pridružite molitvi vsaj v delčku noči. 
Postni čas je tesno povezan z molitvijo križevega pota. Poleg naših skupnih molitev in meditacij se bomo tudi 
letos odpravili na tradicionalen križev pot na Rifnik. Na cvetno nedeljo popoldne. Povabljeni, da si rezervirate 
ta dan že danes. 
V prihodnjem tednu se bomo srečali s starši letošnjih tretješolcev, ki se pripravljajo na prejem kar dveh 
zakramentov. V maju bodo prvič pristopili k sveti spovedi. In prvič k svetemu obhajilu. Srečanje staršev bo ta 
četrtek ob 17h. 
Nadaljuje se izobraževanje sodelavcev Karitas, ki poteka pri nas. 
Prihodnjo nedeljo se popoldne srečuje na rednem mesečnem srečanju naša skupina Vera in luč. Lepo povabljeni 
k sveti maši, ki jo bo tudi tokrat pripravila skupina. 
Prijazno se zahvaljujemo za skrb za čistočo in urejenost cerkve, župnijskih in veroučnih prostorov župljanom iz 
Hruševca! V aprilu ste na vrsti župljani iz Stopč, Vrha, Grobelnega, Tratne in Bezovja. 
V nedeljo smo z mladimi v grobem pospravili, uredili in pripravili stanovanje za begunsko družino v župnijskem 
domu. Vstopili smo tudi v kontakt in ponudili namestitev. Če ima kdo na razpolago, bomo hvaležni za 
posteljnino za dve postelji. Če ima kdo TV sprejemnik, ki ga ne porebuje, bo tudi dobrodošel. Prav tako pa 
bi prav prišla ena ali dve nočni lučki, če ima kdo doma kako odveč. Tudi kaka preproga bi pomagala k 
domačnosti. (Glede omenjenega se predhodno dogovorimo po mejlu na info@zupnija-sentjur.si)



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

ponedeljek
28. marec

Sveti 
Bojan

18.30: + Franca Korenjaka
 za zdravje

torek
29. marec

Sveti 
Bertold

18.30: +Pavlo Močnik (obl.) 
 za zdravje
+ Jožeta Roma

sreda
30. marec

Sveti 
Amadej

8h: + Julijano Smeh
+ Antonijo Fendre

četrtek
31. marec

Sveta 
Kornelija

18.30:  + Janeza Merslaviča (obl.) in rodbino
+ Janeza Čokla in Terezijo (obl.) ter za Franca Kompolška in sorod.

petek
1. april

Sveta  
Irena

18h: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA V CERKVI (sodelavci Karitas)
18.30: + Julijano Smeh
+ starše Jelenc in sorodnike
+ Marijo Cverle (obl.), Vinka in Milana 
+ Jerico, Antona, Jožeta in Janeza Čokla ter sorodnike

sobota
2. april

Sveti 
Frančišek 
Paolski

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Franca in Emilijo Zdolšek
+ Heleno in Marka Kavka
+ Angelo (obl.) in Franca (obl.) Grobin, rodbino Klajnšek in starše 

Ocvirk in Selič

nedelja
3. april

TIHA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Jožeta Muškotelca (obl.) 
+ Avgusta Oseta (obl.) 
+ Petra Gabra
+ starše Oset - Valentina in Marijo
+ Franca Polaka in za zdravje v družini
16.00 (Vera in luč): + Marjano in dva Branka Cmoka, Janeza Kneza 
ter Iva Gričarja


