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Velika noč je naš največji krščanski praznik. Je praznik 
Življenja in upanja. Praznuje ga lahko vsak, od bolnika 
na postelji, delavca, uradnika do najboljšega športnika. 

S tem prazničnim dogajanjem so povezani številni 
običaji. Nekateri so žal že odšli v pozabo. 

Ko sem bila otrok, smo težko pričakovali praznike, saj 

sicer dobrote niso bile na jedilniku. Na praznik smo se 
temeljito pripravili: očistili smo hišo in okolico, pripravili 
košare, prtičke, pobarvali pirhe in pripravili jedi za 
blagoslov, ki smo mu rekli žegen. Tudi sveta spoved 
je sodila zraven.

K blagoslovu jedil smo šli peš, potem pa hiteli domov. 
Po običaju naj bi tisti, ki je prišel najhitreje domov, imel 

Draga sestra, dragi brat, veselo si zapoj!



največ uspeha pri delu. Tekmovanje je prineslo tudi 
kakšen padec in razbite pirhe. 

V nedeljo po vstajenski sveti maši se je družina zbrala 
pri velikonočnem zajtrku. Moški so odšli na hrib in 
pokali s pomočjo pločevinastih posod in karbida. 

Za veliko noč smo dobili kakšen kos nove obleke 
ali čevlje. Čeprav je bilo še vedno hladno, smo novo 
obleko radi oblekli za slovesno sveto mašo. Otroci smo 
nestrpno čakali na skromno pisanko, ki so jo prinesli 
botri.  

Ne smemo pozabiti bistva velike noči – Jezusovega 
odrešenja. Če tega ne bomo postavili na prvo mesto, 
bomo odšli ob bogato obloženih miz in običajev, a 
ostali notranje prazni.

Apostol Pavel nas opominja »Iščite to kar je zgoraj, kjer 
je Kristus, ki sedi na Božji desnici.«  (Kol 3,1)  Še bolj 
jasen je njegov namig »Mislite na to, kar je zgoraj, ne 
na to, kar je na zemlji.« (Kol 3,2) Jezus je vstal in z njim 
tudi mi. Zdaj je čas za osebno srečanje. Ne čakajmo, 
da se bo Gospod prikazal, ampak ga pojdimo iskat. 
Posnemajmo Marijo Magdaleno, ki ni imela obstanka, 
dokler ni našla Njega, ki ga je iskala. Imela je posebno 
čast, da je prva videla vstalega Gospoda.  Bog nam je 
obljubil, da ga bomo iskalci našli.

Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober in usmiljen, 
odprimo svoja  srca in prosimo Svetega Duha naj nas 
poučuje in vodi. Bodimo veseli  kristjani, saj nas je 
Jezus odrešil. 

Draga sestra, dragi brat, veselo si zapoj. Gospod je 
vstal, Gospod živi! Premagal je greh in smrt. Aleluja 
naj se glasi.

Jadranka Škornik

Iskala sem njega,  
ki ga ljubi moja duša; 

iskala sem ga,   
pa ga nisem našla.  

(Visoka pesem)

In medtem ko stoji pred 
praznim grobom,  

z očmi, polnimi solz,  
jo Bog preseneti na 

najbolj nepričakovan 
način.  

Vstali se ji da videti in 
srečati tam, kjer ji je 

zmanjkalo poti … točno 
tam, sredi največje teme. 
Da bi jo vpeljal v novost 

odrešenja.

Blagoslovljeno 
Veliko noč, 
odprto za 

novost Njega, ki 
preobraža svet in 

posameznika  
v njem.



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« 

HVALA
Hvala odraslim skavtom, ki ste odlično pripravili in vodili križev pot na Rifnik minulo nedeljo. 

Hvala vsem župnijskim sodelavcem, s katerimi smo pripravili velikonočno praznovanje. Posebna zahvala 
Janku za veliko urejenih detajlov v ozadju. Hvala ključarjem in bralcem. Hvala za pripravljene molitvene 
ure pred Najsvetejšim. Hvala pevskemu zboru, zborovodkinji in organistki, ki ste najpomembnejše dneve 
bogoslužnega leta znova prestavili za nekaj stopnic ... bliže nebesom :) 

Hvala ministrantom, ki vedno znova prestavite bogoslužno dogajanje bliže nebesom :) 

Jutri se praznično razpoloženje nadaljuje ob obhajanju velikonočnega ponedeljka. Posebej slovesno bo 
znova pri svetem Primožu, kjer bo poleg prazničnega bogoslužja še tradicionalni blagoslov konj. V imenu 
organizatorjev prijazno vabljeni! 

Prazničen je za kristjane ves teden po veliki noči, saj vsak dan odmeva oznanilo praznega groba. Z drugimi 
besedami: obhajamo velikončno osmino. In prav vsak dan je velika noč. 

Prihodnja nedelja pa bo kar dvakratni praznik. Bela nedelja, osmina Jezusovega vstajenja. Trenutek 
Jezusovega srečanja z apostolom Tomažem. Njegov ljubeč odgovor na Tomaževe (in naše) dvome. Že 
nekaj let je ta dan tudi praznik Božjega usmiljenja. 
Letos pa pri nas sovpada še s praznikom našega odličnega zavetnika, svetega Jurija. 

V goste smo povabili jezuita, duhovnika p. Janeza Poljanška, pribljubljenega voditelja duhovnih vaj in 
voditelja programov za oblikovanje duhovnih spremljevalcev. 

V nedeljo, po 10. sveti maši bo na ploščadi pred cerkvijo nastopilo Folklorno društvo Blagovna. 

V prihodnjem tednu so veroučne počitnice. 

V četrtek ob 17h pripravljamo srečanje za starše letošnjih birmancev (devetošolcev). 

V petek ob 17h pa bo srečanje staršev letošnjih prvoobhajancev. 

PRAZNIČNI POSTANKI NA POTI



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

ponedeljek
18. april

VELIKONOČNI
PONEDELJEK

7h: + Jožeta Zupanca (obl.) 
9h: + Heleno Oderlap in hčerko Heleno
+ Jožeta Zupanca (obl.) 
10.30 (Primož): za blagoslov in zdravje pri živini in v družini 
+ Marijo Trebovc in + Trebovčeve (iz Goričice) 

torek
19. april VEL. OSMINA 18.30: + Nežo in Jožeta Gajška (obl.) 

+ Marijo in Ivana Kramerška

sreda
20. april VEL. OSMINA 8h: + Julijano Smeh 

+ Elzo Berglez (obl.) 

četrtek
21. april VEL. OSMINA 18.30:  + Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo

+ Alojza Laha

petek
22. april VEL. OSMINA 18.30: + Slavka Korošca

+ Terezijo in Franca Dobnika

sobota
23. april

SVETI  
JURIJ

19.30: + Ludvika Doberška (obl.), za sorodnike in dobrotnike
+ Francija, Franca in Ano Ocvierk ter starše Lah
+ Jožeta Jereba, brate, sestre in sorodnike (obl.) 
+ Ljudmilo Kostevc (osmina) 

nedelja
24. april

BELA
IN JURIJEVA
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije

10h: + Jožeta Čokla, Jerico in Antona (obl.) 
+ za dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Franca in Ano (obl.) ter Janka Slomška, starše in sorodnike
+ Albina, Milana in starše Oset ter za Karlheinza in Agneso Harff


