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Velika noč je naš največji praznik. Da lahko Veliko noč 
doživljamo v polni duhovnosti imamo na voljo postni 
čas. Podobno kot je adventni čas, čas priprave na 
Božič. Velika noč in Božič sta dva največja praznika 
nas kristjanov. 

Vendar čas pred Veliko nočjo za kristjane in tudi 

nekristjane ni tako atraktiven in pompozen, kot 
adventni čas z Božičem, ki vodi do Jezusovega 
rojstva. Takrat smo vsi razneženi in veseli, ko se rojeva 
dojenček, ki je ljubek, nežen in ga s pozitivnimi čustvi 
sprejemamo. Bog se utelesi, pride k nam na svet. Čuti 
se milina, toplina. Velika noč pa je povsem drugačna, 

Lahko so nam za zgled



tu je Jezusovo trpljenje, križ, smrt. Vendar se šele po 
smrti začne tista veličina Velike noči. Ko vse v žalosti, 
trpljenju in smrti utihne, pride tretji dan. Grob je 
prazen. Učenci so zmedeni. Tretji dan pa Jezus vstane 
iz groba. Premaga smrt. Šele takrat učenci in ostali 
začnejo verovati, da „je bil resnično Božji Sin“ (Mr 
15,39). To je težko verovati v našem vsakdanu, ki ga 
živimo. Zato nam je dan postni čas, da pogledamo 
vase in se pripravimo na ta veliki praznik. 

S postnim časom se torej konča obdobje pompoznosti, 
veseljačenja in požrešnosti. Sledi odpoved, 
skromnost, post. Poglabljanje vase, premišljevanje, 
molitev in razmišljanje. Samo težaško delo, bi rekli. 
Ob materialistično usmerjenem svetu, kjer se pehamo 
za ugodjem, ležernostjo in tem, da nam je „fajn“, je 
to danes težko osmisliti.

Kako dopovedati odraslemu, kaj šele otroku, da naj 
sprejme postni sklep in se nečemu, česar je vajen 
vse leto, odpove? In to za Jezusa, ki se je odpovedal 
svoji božanskosti, prišel na svet kot človek in pustil, 
da so ga ljudje zavrgli, mučili, bičali in na koncu 
pribili na križ kot najhujšega razbojnika. Težko si to 
predstavljamo.

Mogoče otrok celo prej osvoji misel o tem, kako delati 
dobro, se odpovedovati in žrtvovati. Pri majhnih, 
preprostih in vsakdanjih stvareh. Npr, da potrpežljivo 
razloži sošolcu matematično nalogo. Sošolec je vesel, 
ker se je nekaj naučil, otrok sam - pa je ponosen 
da zna, zbližala sta se in postala prijatelja. Oba sta 
zadovoljna. Težko se je žrtvovati in sprejeti igro s 
sošolcem, ki ga vsi ignorirajo. Še težje se je zadržati in 
ne zbadati nekoga, iz katerega se vsi drugi norčujejo, 
temveč, da se postavi zanj in da drugim vedeti, da je 
tudi on pomemben.

Za otroke mislimo, kako so razvajeni in da 
odpovedovanja v postnem času ne bodo zmogli.

Pa te še bolj preseneti njihov postni sklep, ki je bolj 
zahteven, kot tisti, ki sva si ga kot odrasla zadala 
sama. Brez sladkih pijač in sladkarij, brez čokolade, 
brez posladkov pred šolo. V otroku, ko vidi na mizi 
dobroto, ki se ji je v postnem času odpovedal se 
dogajajo velike stvari, da ostane v odločitvi in si 
ne postreže s tisto dobroto. Pri tem so vztrajni in 
stanovitni. 

Nam odraslim so lahko za zgled. Posebej takrat, ko bi 
bilo potrebno poslušati člane družine, pa raje delimo 
„pametne“ nasvete, ko bi morali biti tiho. To so male 
stvari, ki pa lahko spremenijo siv vsakdan v popoln 
dan.

Post je ugoden čas za iskanje in ne za izogibanje 
tistim, ki potrebujejo pomoč; da pokličemo in se 
pogovarjamo z ljudmi, ki so osamljeni in se je z njimi 
težko pogovarjati, pa želijo le lepo besedo in da jih 
kdo posluša. Da obiskujemo in ne da zapuščamo 
tiste, ki trpijo v osamljenosti. Uresničujmo poziv k 
delanju dobrega vsem, vzemimo si čas za ljubezen do 
najmanjših in nezaščitenih, do zapuščenih in prezrtih, 
do diskriminiranih in odrinjenih.

Telesni post, h kateremu nas kliče postni čas, naj 
okrepi našega duha za boj proti grehu, dvomu in 
razumevanju krščanske skrivnosti Vstajenja. Ne 
naveličajmo se prositi za odpuščanje v zakramentu 
pokore in sprave, saj vemo, da se Bog nikoli ne 
naveliča odpuščati.

Tone Horvat



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
Danes popoldne je srečanje skupine Vera in luč, ki pripravlja tudi popoldansko sveto mašo. Lepo vabljeni! 

V minulem tednu smo se srečali s starši letošnjih tretješolcev, ki se pripravljajo na prvi prejem zakramenta 
svete spoved in svetega obhajila. Vsakemu posebej bomo dali v pripravi in izvedbi ustrezni poudarek. Naš 
mladi rod in naše družine pa izročamo v molitev, saj je vzgoja v veri poslanstvo in naloga celotne skupnosti. 

Najstarejše veroučence pa bomo kmalu povabili tudi v vrste animatorjev. Lepo in izzivalno poslanstvo 
mladega animatorja bo predstavljeno tudi pri rednem verouku devetošolcev. Že tu pa v premislek in 
povabilo. 

Pred nami je cvetna nedelja. Z blagoslovom pomladnega zelenja. Oljčne vejice so že na razpolago v cerkvi. 
Če imate doma kaj primernega cvetja za okrasitev cerkve za cvetno nedeljo - že vnaprej hvala! 

Na cvetno nedeljo se popoldne ob 15h tradicionalno odpravimo na križev pot na naš Rifnik. Tudi letos. 
Lepo vabljeni! 

Z občine so nas obvestili, da bo to soboto in v nedeljo zapora ceste mimo Kee Tuš zaradi asfaltiranja. V 
nedeljo bo popolna zapora od križišča za rezervno igrišče pa vse do gasilskega doma. Do Zgornjega trga 
in cerkve bo mogoče priti samo preko Primoža in Botričnice. Z druge strani pa priporočajo, da parkirate 
kje okrog občine in do cerkve pridete peš. Vsekakor pa to vštejte v čas odhoda od doma, da ne zamudite 
praznika cvetne nedelje. 

V minulem tednu smo v večnost pospremili Stanislavo Zakošek, Jožefo Lainšček. Od nas pa se je poslovil 
tudi dolgoletni ključar naše cerkve na Botričnici, Franc Korenjak. Radi molimo za drage rajne. 



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

ponedeljek
4. april

Sveti 
Izidor

18.30: + Vinka Gobca (obl.) ter očeta Martina
+ Marjana Kolarja
+ Stanislavo Zakošek (osmina)

torek
5. april

Sveti 
Vincencij

18.30: +Marijo Korenjak
+ Franca Korenjaka in očeta Franca (osmina)

sreda
6. april

Sveti 
Viljem 8h: + Martina Brečka in Angelo

četrtek
7. april

Sveti 
Herman

18.30:  + Marijo in Ivana Stopinška
+ Ivana Oderlapa in Andreja Šonca
+ Terezijo Ojsteršek (30. dan) 

petek
8. april

Sveta 
Julija

18h: MOLITEV KRIŽEVEGA POTA V CERKVI (sodelavci Karitas)
18.30: + Marijo (obl.) Veber in Mihaela
+ Nežo Mlinar (obl.) in rodbino ter za starše in Viktorijo Knez

sobota
9. april

Sveti 
Hugo

18.30: + Slavka Korošca
+ Marijo Kačičnik (obl.) in družino Kačičnik
+ Julijano Smeh
+ Franca Beleja in Cecilijo Zapušek
+ Janka, Ivana in Angelo Senegačnik ter rodbini Romih in Bobnar

nedelja
10. april

CVETNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Martina Artičeka (obl.) 
+ Jožeka Jančiča (obl.), za Edija, Albino in Stanka ter za rodbini 
Svetec in Jančič
+ Marildo Škrjanec (obl.), Rudolfa in Bernardo ter rodbino Turnšek
+ Franca Romiha in za duše v vicah
10.30 (krstna): + Franca Drovenika (obl.) 
+ Tiliko in Petra Krča


