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Pred časom smo poslanstvo naše župnijske skupnosti ujeli v 
kratek moto. Današnji praznik svetega Jurija se zdi primeren 
trenutek, da nas prvič nagovori.

NA POTI. Nova podoba naše župnije hodi z roko v 
roki z obdobjem iskanja sodobnega poslanstva naše 
župnije, ki sovpada z iskanjem polanstva naše lokalne 
Cerkve in s sinodalnim procesom, na katerega nas je 

povabil papež Frančišek. Ta pot ne bo le proces treh 
let, kar sinodalni proces traja, ampak je način Cerkve. 
Skupaj smo na poti, skupaj hodimo proti cilju in vsak od 
popotnikov je pomemben. Nekateri z bolj ključno vlogo. 
Nekdo ima v roki zemljevid, drug kompas. Nekateri so 
zelo dobri v opazovanju okolice in znamenj. A tudi tisti, 
ki poskrbijo za vzdušje in tisti, ki nosijo hrano za na pot 
ali večje čutare z vodo so ključni. Na poti srečujemo tudi 

NA POTI. OBJETI. Z UPANJEM.



druge popotnike. Ob njih se ustavimo, pokramljamo, 
izmenjamo izkušnje in aktualne informacije in se tako 
opogumimo. Neverjetno, kako olajša korak kaka dobra 
šala, ki jo kdo mimogrede strese iz rokava. In kako 
čudovito je imeti sopotnike, ko pot postane zahtevna. Ko 
se znajdemo v megli. Ali ko pridemo do izjemno strmih, 
prepadnih in izpostavljenih odsekov, kjer je iz nahrbtnika 
treba vzeti vrv in moramo drug drugega varovati. 

OBJETI. Včasih se objamemo, ker je vesela družba. 
Objeti skupaj zapojemo, nazdravimo. In iz objema se 
zasliši še navdušen vrisk. Kdaj drugič objamemo, ker 
je to najboljši in edini način, kako bližnjemu, ki mu je 
življenje naložilo težak križ, ta križ vsaj malo poprijeti 
in olajšati breme. Čudovito je, ko se v skupnem objemu 
začuti družina. Ali pa družina prijateljev okrog večernega 
ognja pod zvezdnim nebom. Nekaj najlepšega in najbolj 
svetega je, ko se objameta mož in žena, potem, ko sta 
si izrekla obljubo neminljive zvestobe. Ali pa potem, ko 
je bila ta obljuba ogrožena, pa sta si odpustila, se objela 
in skupaj gresta dalje. Veliko podob ima objem. A vselej 
pomeni, da mi je mar. Objamem te, ker mi pomeniš, ker 
si mi dragocen. 

Skriva pa v sebi beseda »objeti« dve slovnični obliki. 
Naša naloga, naše poslanstvo je – »objeti«. Torej – kot 
smo dejali – s sočutjem in ker mi je mar biti bližnji.

A to lahko počnemo zato, ker smo že prej bili »objeti«. 
Ta pasivna oblika pripoveduje o temelju naše ljubezni, 
ki je Očetova ljubezen. On nas prvi objema od prvega 
trenutka bivanja dalje. Še tesneje smo priviti v njegov 
očetovski objem od zakramenta krsta dalje. In vselej, 
ko se iztrgamo iz njegovega objema in gremo po svoje, 
ostaja tam ... ostaja blizu ... nam pošilja znamenja svoje 
ljubezni ... in čaka, da bomo v svobodi naredili korak 
nazaj domov in nam bo znova dejal: »Sin moj, hči moja 
... vse, kar je moje je tvoje ...« Čaka, da se mu bomo 
znova pustili – objeti.

Z UPANJEM. Je ena od treh božanskih kreposti. In je 
veliko več od praznega optimizma. Upanje ve, da bo na 
koncu vse dobro. In krepko pljune v roke in za to tudi 
kaj naredi. Upanje ve, da bo na koncu vse dobro, ker bo 
na koncu »Bog vse v vsem«. A ne gleda križem rok. Ne 
dolgočasi se. In ne jadikuje. Res si ne zatiska oči pred 
vsem mračnim in umazanim. A želi gledati luč. In z 
lučjo resnice osvetljuje kotičke bivanja in srca, ki so ujeti 
v zlo, umazanijo in greh. Upanje ohranja tisto otroško, 
ki ga razveseli metuljev let in drobna cvetica. Ohranja 
tisto otroško, ki obstane z odprtimi usti pred mogočnim 
drevesom in pred skrivnostjo neskončnega Boga. Upanje 
ohranja tisto otroško, ki je celo rahlo naivno, a ne zato, 
ker bi si zatiskalo oči pred resničnostjo zla, ampak zato, 
ker ve, da je konec koncev vse – in smo vsi – v Božji 
roki. In da bo Oče naredil tako, da bo na koncu vse dobro 
in prav.

POT. OBJEM. UPANJE
Vsak po sebi je ključni temelj, hkrati pa se med seboj 
poljubno povezujemo. Tako smo »objeti na poti«. In 
naša naloga je bližnjega »objeti na poti«. Ne čakati, 
da nekam pride, da se najprej spremeni in prilagodi, 
da najprej »paše« v naša pričakovanja. Ne, objeti ga na 
njegovi poti, sredi njegove resničnosti. Na njegovi poti, 
še zlasti, ko je ta kamnita in strma. Ali pa umazana in 
blatna, da se v njej ugreza vsak korak. Objeti bližnjega 
na njegovi poti. V njegovih izzivih. In v tej resničnosti 
je naša naloga »objeti z upanjem«. Pokazati na luč in 
smisel. Znova: vse to, ker smo sami »objeti z upanjem«, 
saj nam je bil oznanjen evangelij. In naše poslanstvo je 
misijonsko, naša naloga je »objeti z upanjem« vsakogar, 
ki se mu je upanje razblinilo. In vsa naša pot je »pot z 
upanjem«, saj so nebeška vrata odprta vsakomur, pot z 
upanjem, ker je Jezus naš sopotnik. 

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« 

ZA NAMI IN PRED NAMI
Še enkrat velika zahvala vsem, ki smo na različne načine sodelovali pri pripravi in obhajanju velikega 
tedna, zlasti velikonočnega tridnevja. 

Lepa hvala pa tudi za čudovit praznik velikonočnega ponedeljka, zlasti pri svetem Primožu. Hvala 
Konjeniškemu društvu Blagovna za odlično organizacijo blagoslova konj in prijetnega druženja, ki ste 
ga pripravili. 

Jutri se znova srečamo pri svetem Primožu, tokrat ob tradicionalni Markovi procesiji. 

Danes je nedelja Božjega usmiljenja. Molitvena skupina popoldne od 15h do 16h pripravlja molitveno 
uro pred Najsvetejšim na čast Božjemu usmiljenju in za blagoslov Slovenije. Lepo vabljeni! 

Bralci Slomškovega bralnega priznanja pohitite, saj je zaključno srečanje bralcev na Ponikvi že 7. maja. 

Mesec maj, ki je pred vrati, je za nas, kristjane, kar sinonim za šmarnice. Letos bomo ves mesec tri dni 
v tednu (torek, sredo in četrtek) pripravljali šmarnice, podobne našim družinskim svetim mašam. Torej s 
sodelovanjem veroučencev, z veselo pesmijo in seveda šmarnično zgodbo. Ostale dneve bodo običajne 
svete maše s šmarnicami “za odrasle”.

Rajni. V minulem tednu so se od nas poslovili LJudmila Kostevc, Drago Arzenšek in Roman Leskovar. 
Radi molimo za drage rajne! 

Naša župnija že nekaj časa s smelimi koraki stopa tudi na digitalno polje. Na prenos svetih maš  na 
YouTubu “Župnija Šentjur” smo že dobro navajeni, novice spremljamo 
na FaceBook strani “Župnija Šentjur”. Že v začetku leta je svežo 
vpodobo in ime dobilo tole naše glasilo. Oblikovan je bil logotip 
župnije in moto. V teh dneh pa smo končali približno enomesečni 
projekt postavitve spletne strani “Župnija Šentjur”. Tam odslej poleg 
župnijskega lista najdemo številne koristne informacije, datume, 
koledar, predstavitve življenja naše župnije, kontakte. Rad bi se 
zahvalil Kvirini Zupanc, ki je bila motor snovanja in ustvarjanja in 
Roku Pisku, ki je zaslužen za računalniški del dela. Povabljeni, da 
si ogledate stran. Nekaj funkcionalnosti bo pridobila še v prihodnjih 
dneh. Če je kaka informacija, ki jo na strani pogrešate, ali bi si jo tam 
želeli, sporočite, da jo še dopolnimo. 



nedelja
24. april
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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

ponedeljek
25. april

SVETI 
MARKO

9h (Primož): + dva Martina Anderliča, Veroniko Anderlič ter  
+ Zinko Bogataj
+ Franca in Marka Zdolška

torek
26. april

Marija Mati 
dobr. sveta

18.30: + Angelco Arzenšek
+ Srečka Gajška
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka

sreda
27. april DAN UPORA 8h: + Tončko (obl.), Stanka in Tanjo Golob

+ Ivana in Marijo Artiček (obl.) 

četrtek
28. april

Sveti Peter 
Chanel

18.30:  + Zofijo in Martina Šolinca ter družino Trepanc
+ Rudolfa Zalokarja

petek
29. april

Sveta 
Katarina

18.30: + Julijano Smeh
+ Jožeta Volkarja in njegove starše

sobota
30. april

Sveti 
Pij V.

18.30: + Martina Brečka in Angelo
+ Ano Vrečko
+ Rudolfa, Marjana in Vinka Kolarja ter Pavlino Peček in rodbino 

ter Julijana Oblaka
+ Ivana in Angelco Voga ter Staneta Kajtna in sorodnike
+ Draga Arzenška, osmina

nedelja
1. maj

 
TRETJA
VELIKON. 

SVETI 
JOŽEF

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije

9h: + Lojzko Omerza (obl.), Jožeta, Matjaža Klasinca in rodbino 
Kompoljšek
+ Slavico Kovačič (obl.) in Darka
+ Moniko Oprešnik (obl.) in starše Oprešnik ter Brilej


