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Te dni nas bogoslužje neposredno uvaja v odrešilno 
trpljenje, ki ga je Kristus dopolnil ob koncu svojega 
življenja začenši z njegovim mesijanskim vhodom v 
Jeruzalem, kjer je dovršil svojo velikonočno skrivnost. 
Ta nedelja je tako prvi dan velikega tedna, je nedelja 
Gospodovega trpljenja, nam bolj poznana kot cvetna 
nedelja, ko blagoslavljamo oljčne veje, butare in drugo 
zelenje, ki ga verniki v procesiji nesemo v cerkev. V 

ospredju bogoslužja te nedelje ni blagoslov zelenja, 
ampak procesija s tem zelenjem v čast Kristusu Kralju, s 
katero gremo v cerkev, kjer nato med mašo poslušamo 
poročilo o Kristusovem trpljenju in pojemo tisti znameniti 
psalm – »Slava ti, hvala in čast, o Kralj naš, Kristus 
rešitelj, ki ti mladostni je cvet klical HOZANA v pozdrav.«  
V našem okolju pripravimo za blagoslov tako 
imenovane »butare«, ki nas povezujejo s tem, ko jih 

HOZANA! BLAGOSLOVLJEN, ki prihaja!



v družini ali drugih skupnostih skupaj ustvarjamo. V 
mnogih župnijskih skupnostih imajo tudi medsebojna 
tekmovanja, kdo bo prinesel najlepšo butaro, kdo 
najvišjo, kdo samo oljčno vejico, kdo samo svojo dušo 
... Ponekod celo nagradijo posameznike ali skupine. 
Vendar pa se moramo zavedati, da je vso cvetje le 
simbol ljubezni naših duš, nas samih do Boga. In 
prepričan sem, da so Bogu naše duše veliko ljubše kot 
vse okrasno cvetje te nedelje. Dodatni razlog za veselje 
je tudi, da se lahko kot župnijska skupnost, po dolgem 
času, zopet v živo veselimo v procesiji.

V tem času, ko smo na hudi preizkušnji bogoskrunske 
vojne v Ukrajini je sporočilo Gospodovega trpljenja tudi v 
tem, da združimo svoje trpljenje in trpljenje vseh v vojni, 
s trpljenjem Jezusa in z njegovo smrtjo – z njegovim 
odrešenjem. Kakor so otroci s palmovimi vejicami  v 
rokah tekli naproti Jezusu in vzklikali »Blagoslovljen, 
ki prihaja v imenu Gospodovem«, tako mi prosimo 
Gospoda »Blagoslovi ukrajinsko deželo, da zmaga mir 
in bodo rešeni zla vojne«.

V tem tednu je tudi priložnost, da razmišljamo v 
duhu procesa sinodalnosti, o vprašanju PRAZNOVATI 
in SODELOVATI? Kako v župniji molitev in bogoslužje 
navdihujeta sodelovanje nas vernikov v tem času in 
usmerjata našo »skupno hojo«! Sveti Duh naj nas vodi, 
da bomo aktivni, strpni in pripravljeni sodelovati.

Ta veliki teden se torej začenja s hvalnico HOZANA 
Kristusu in zaključi pri vstajenjski procesiji ko vzklikamo 
ALELUJA. Aleluja kot najvišji izraz veselja in hvaležnosti 
Bogu za odrešenjsko trpljenje. Ta vzklik pomeni, da 
je vse uspešno zaključeno. Če se ozremo malo okoli 
sebe lahko zaznamo, da izraz ALELUJA mnogi od nas 
uporabljamo, pogosto brez razmišljanja o tem, kaj v 
resnici pomeni. Vsekakor pa ta beseda izraža hvaležnost 
za božjo pomoč, če smo razrešili kakršne koli težave, se 
izognili nevarnostim, bili izredno uspešni ali navdušeni. 

Če ta izraz uporabimo zavestno, potem zagotovo nosi 
sporočilo »hvala Bogu«, priznanje njegove veličine in 
veselje do odrešenja.

Od HOZANE do vstajenjske ALELUJE
Če povežem ti dve besedi OD HOZANE DO VELIKONOČNE 
ALELUJE v proces in razmišljam, kako to povezati z 
današnjim časom, ne 2000 let nazaj, potem lahko 
vsako dogajanje opišem v tej luči – začetka in konca.

Ko sem bil spočet je duša vzkliknila HOZANA božjemu 
stvarjenju, ko bom umrl se bo zahvalila z ALELUJA.

Ko grešim imam običajno prijeten občutek zlagane 
HOZANA, potem sledi veliki teden in ob vrnitvi iz 
spovednice ena sama ALELUJA – sem zopet brez greha, 
naj tako ostane!

Kaj pa odvisnost od mamil, alkohola, elektronskih 
naprav, svetovnega spleta, divjanja, denarja, 
obrekovanja, ... a ni ena sama HOZANA v času 
odvisnosti? Če imam srečo in voljo sledi trpljenje – 
odvajanja in ob ugodnem rezultatu, super ALELUJA - 
zmagal sem. 

Še bi lahko našteval, vsak bi našel svoja doživljanja, 
svoje primere, a pomembno je le to, da se vse konča 
z vklikom v srcu ali naglas ALELUJA – super, hvala ti 
Kristus.

Vsem nam želim, da bi navdušeno kot množica v 
Jeruzalemu sprejemali vedno znova vse tiste milosti, 
ki nam jih je trpeči Kristus zaslužil s svojim trpljenjem 
in smrtjo na KRIŽU. Obredi velikega tedna pa naj 
obogatijo naša življenja in dajo smisel vsem našim 
skupnim naporom.

V tem duhu z velikim upanjem in veseljem vsem kličem 
ALELUJA – Kristus nas je odrešil! 

Peter Krč



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« 

VELIKI TEDEN
Danes popoldne ob 15h lepo vabljeni na Rifnik k molitvi križevega pota. Začetek na običajnem mestu. 

Pred nami je veliki teden. Posebej lepo vabljeni na veliki četrtek. Ustanovni dan svete maše. Jezus učencem 
umije noge. Po prazničnem bogoslužju se skupaj z Jezusom umaknemo v “Getsemani” in z njim molimo.  

Veliki petek je poln slovesne tišine, spokornosti in ima svoj vrhunec v češčenju Jezusovega križa. Po bogoslužju 
nadaljujemo z molitvijo ob “Božjem grobu”. 

Veliko soboto pričnemo z blagoslovom ognja ob 6.30, kot običajno. Za tem se prične molitev ob Božjem 
grobu, ki traja ves dan v župnijski cerkvi. 

Blagoslovi velikonočnih jedi bodo po običajnem razporedu. Ob 9h v župnijski cerkvi. Ob 9.45 pri sv. Ahacu, 
ob 10.30 pri sv. Primožu, ob 11.15 na Blagovni  ter ob 12h pri sv. Rozaliji. Popoldne v župnijski cerkvi 
ob 14h, 15h in 16h. 

Na veliko soboto zvečer je vigilija. Radostno pričakovanje Jezusovega vstajenja. Pričetek pred cerkvijo z 
blagoslovom ognja ob 19.30. 

Velikonočno praznovanje pričnemo zjutraj ob 6.30 s praznično alelujo ob praznem Jezusovem grobu. Zatem 
se bomo odpravili na procesijo okrog cerkve in nadaljevali s prazničim bogoslužjem. 

Pa še pogled na začetek naslednjega tedna. Na velikonočni ponedeljek nas tudi letos vabijo domačini in 
člani Konjeniškega društva Blagovna k svetemu Primožu, kjer bo poleg prazničnega bogoslužja tudi 
tradicionalni blagoslov konj. 

V župnišču že živita dve ukrajinski družini. Mamica s hčerko ter babica, mamica in njena mala punčka. Seveda 
pa to prav nič ne vpliva na delo župnijske pisarne, srečevanj in vsega ostalega. Da ne bi bilo koga sedaj 
strah priti v župnišče :) Samo ena od njih sicer govori angleško, ampak saj tudi nasmeh in drugi neverbalni 
načini delujejo. Skratka: dobrodošli tudi v prihodnje v župnišču. Družinici sta lepo situirani, dobro se 
počutijo. Hvala vsem, ki ste že v minulem tednu pomagali pri dodatnem urejanju prostorov. Za  eno 
družinico trenutno iščemo samo še otroški voziček, ki bi bil pripraven za tri leta staro deklico. 

Če ima še kdo možnost sprejeti pod svojo streho preizkušane iz Ukrajine, sporočite to na Karitas. Informacije 
iz prve roke pa dobite tudi v župnijski pisarni. 

NA POTI. OBJETI. Z UPANJEM.



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

ponedeljek
11. april

Sveti 
Stanislav

18.30: + Jožeta Šplajta (obl.), za Luka in Ludvika Fidlerja ter 
rodbino Arzenšek
+ družina Koštomaj

torek
12. april

Sveti 
Viktor 18.30: za zdravje

sreda
13. april

Sveti 
Martin 8h: + duhovnika Francija Rataja

četrtek
14. april

VELIKI 
ČETRTEK

18.30:  za dva + Franca Korenjaka in Marijo
 nerojene otroke in blagoslov življenja
+ Ivana Oseta, obl. 

petek
15. april

VELIKI 
PETEK

18.30: OBRED VELIKEGA PETKA
po njem molitev pri Božjem grobu

sobota
16. april

VELIKA 
SOBOTA

19.30: VELIKONOČNA VIGILIJA
+ Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Alojza in Martina Tuhtar
+ Luka Straška ter rodbino Čokl in Strašek
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka

nedelja
17. april

VELIKA
NOČ

6.30: procesija, za tem slovesno bogoslužje: za župljane in dobrotnike 
10h: + Andreja, Marijo, Stanka in Hedviko Zalar
+ Vinka Majerja (obl.) in sestro Zdenko
+ Franca (obl.) in Kristijo Jereb ter sorodnike
10.30 (Ahac): + Jurčka Sitarja (obl.) in sorodnike 
+ Boža Župneka 
+ moža Franca Stražeta in za starše Klajnšek iz Tratne, brate in 
sestro 
+ Terezijo in Franca Ratajca ter sorodnike


