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Rastemo iz korenin, gledamo naprej
Minulo nedeljo, ko smo praznovali svetega Jurija, je bila na prilagoditi času in evangelij ter svoje poslanstvo izraziti
tem mestu objavljena razlaga gesla, ki je bilo oblikovano v tako, da je to razumel in sprejel vsakokratni sodobnik.
letošnjem pastoralnem letu in izraža namen in poslanstvo
Zato se zdi pomembno, da tudi danes v izrazih ne ostanaše župnijske skupnosti: »Na poti. Objeti. Z upanjem.«
jamo ujetniki preteklosti, ampak s sodobnimi izrazi ubeSodoben čas, ki ga živimo in katerega del smo tudi sedimo ali z drugimi razpoložljivimi orodji pokažemo vsebikristjani in naše župnijske skupnosti, namreč zahteva tudi
no evangelija, naše vere in odrešenja.
času in sodobnemu človeku prilagojene oblike vizualne
komunikacije. Kristjani smo se vselej v zgodovini znali Prav zato v tekočem pastoralnem letu prenavljamo

tudi vizualne elemente naše prisotnosti v javnosti. S
tem namenom je zaživela nova, lepa, privlačna in
informacijsko bogata spletna stran naše župnije. Temu
odgovarja naša prisotnost na družabnih omrežjih. S tem
razlogom smo poživili in posodobili pričujoče župnijsko
glasilo. In s tem razlogom je bil izdelan tudi prenovljen
logotip naše župnije.

izumetničena studijska postavitev,
ampak je ujet trenutek.
Trenutek, v katerem smo
priča ljubezni. Ljubezen je
sočutna zazrtost v bližnjega. Hkrati pa ljubezen dobiva svojo moč iz odnosa. Jurij je
zmagal, ker se je boril zanjo - če za trenutek
Logotip, ki ga že od začetka leta gledamo na naslovnici
pustimo
do
besede še slavni legendi. Motiviral ga je
našega Jurija, je avtorsko delo Kvirine Zupanc, ki pa je
pri oblikovanju dosledno sledila izbranim vsebinskim odnos.
poudarkom. Le-te v nadaljevanju na kratko predstavljamo.
Logotip nadalje posega tudi
na polje tradicionalne Jurijeve
Glavni nosilec sporočila je sveti Jurij. Nismo se mu želeli
ikonografije: čelada kot del
odreči, saj je dal ime našemu mestu in naši župniji.
vojaškega oklepa spominja
Poleg tega pa ima naša cerkev eno vsebinsko najlepših
na njegov zgodovinski pokupodobitev tega slavnega svetnika. Na njej veliko bolj od
lic, na njegovo identiteto.
običajno prevladujočega zmaja izstopa upodobljen odnos.
Oltarna podoba svetega Jurija v naši cerkvi je podoba
Svetništvo ne pomeni bega iz
sočutja, je podoba ljubezni, je podoba kristjanovega resničnosti, ampak se uresničuje v mojem konkretnem
novega življenja, ki je življenje za.
poslanstvu, v mojem konkretnem vsakdanu, v mojem
Oglejmo si torej nekaj ključnih poudarkov, ki so ujeti v poklicu, v mojih izbirah, stanu.
logotipu naše župnije.
Za Jurijevo glavo je upodobljeno zmajevo krilo.
Zmaj je bila tista ikonografska
Temeljna linija, ki obdaja
figura, ki že od prve upoJurijevo glavo, je krog,
dobitve svetega Jurija predavreola, klasično likovno
stavlja skušnjavo. Sveti Juznamenje svetništva. A
rij je zmaja premagal le v
takoj opazimo dvoje. Ta
legendah. V resnici je prekrog ni matematičen, ni (po)
magal skušnjavo. Zato se
poln. Svetništvo ni popolnost.
zmajevo
krilo
prekriva
(sovpada)
tudi z Jurijevim oblaJe Božje delo, ki izgrajuje moj zelo nepopolni,
človeški trud. Drugo, kar opazimo, je interakcija med čilom. Skušnjava, ki jo moram premagati, je v meni. Je
krogi. V »Jurijev« svetniški krog »vstopajo« tudi drugi tista notranja sila, ki me vleče stran od mojega bistva,
krogi. Svetništvo je skupna pot, svetništvo se uresničuje ven iz mreže odnosov, me skuša odvrniti od Očetovega
v občestvu.
objema in me zapirati vase, v svojo sebičnost.
Zato je Jurij izrazito zazrt v enega teh krogov, kakor je Jurijeva sulica to zmajevo krilo, skušnjavo torej, prebada,
na naši oltarni upodobitvi ljubeče zazrt v Marjetico. Ne s čimer logotip namiguje tudi na pomen volje, človekove
gleda opazovalca. Upodobitev ni Jurijeva poza, ni selfi, ni odločitve, njegovega sodelovanja z milostjo.

ZA NAMI IN PRED NAMI
Po prvomajskih počitnicah se veroučenci od 1. do 5. razreda vračate v veroučne klopi. Starejši veroučenci
pa se bomo srečevali na šmarničnih srečanjih.
V maju se bomo zbirali ob Mariji pri šmarnicah. Od torka do četrtka bodo šmarnične maše prilagojene
veroučencem in mladim. Imele bodo značaj naših “družinskih” maš. Torej ob kitari in s sodelovanjem
veroučencev in katehistinj. Preostale dneve bomo poslušali zgodbe “odraslih” šmarnic.
Bralci Slomškovega bralnega priznanja pohitite, saj je zaključno srečanje bralcev na Ponikvi že 7. maja.
Petek je prvi v mesecu. Molitvena skupina nas znova vabi v noči iz petka na soboto na celonočno češčenje
Najsvetejšega. V teh dneh mineva prva obletnica, kar v naši župniji pripravljamo tovrstno pobožnost.
Sredi prihodnjega tedna obhajamo
god svetega Florijana, zavetnika gasilcev.
V torek zvečer bodo lokarski gasilci prepevali
v čast svetemu Florjanu po vaseh krajevne
skupnosti Blagovna. Veselijo se druženja z vami
na že v naprej znanih lokacijah.
Prihodna nedelja pa bo letos znova
“Florijanova”, pri sveti Rozaliji.

Ob prazniku svetega Jurija je zaživela
nova spletna stran naše župnije

zupnija-sentjur.si

Če vas zanimajo datumi krstnih nedelj,
koledar maš in dogodkov, če želite
preveriti, ali so danes uradne ure v
župnijski pisarni, če iščete kontakte
ekipe sodelavcev ... vse to in še veliko
več najdete odslej na naši spletni strani.

V iztekajočem se mesecu ste skrbeli za čiščenje in urejanje cerkve in veroučnih prostorov župljani iz
Stopč, Vrha, Grobelnega, Tratne in Bezovja. Velika zahvala za vaše delo in trud. V prihodnjem mesecu
ste na vrsti farani z Rifnika, Šibenika in Podgorja (Pod Resevno).
To soboto bo Petra Volovšek Rot izvajala delavnico meditativnih plesov, in sicer po večerni sv. maši, ob
19.30. Trajala bo do 20.30. Meditativni ples v krogu nam daje možnost, da molitev izkusimo celostno,
z mislimi, besedami in telesom. Povabljeni vsi, ki čutite, da bi lahko tudi na tak način molili in slavili
Boga.
V minulem tednu so se vrnili v Očetov objem Drago Arzenšek, Roman Leskovar in Konrad Leskovšek.
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«
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7h: za župljane in dobrotnike naše župnije

SVETI
JOŽEF

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

ponedeljek
2. maj

PRAZNIK
DELA

18.30: za pridobitev službe
+ Milko (obl.) in Rudolfa (obl.) Urleba ter Kristino (obl.) Pečar

torek
3. maj

Sveti
18.30: + Romana Leskovarja (osmina)
Filip in Jakob + Konrada Leskovška (osmina)

sreda
4. maj

Sveti
Florijan

8h: + Franca Hermana in starše ter rodbino Janežič
 na čast svetemu Florijanu

četrtek
5. maj

Sveti
Gotard

18.30: + Slavka Korošca
+ Nežo Močnik (obl.) in Franca

petek
6. maj

Sveti
Dominik S.

18.30: + Martina Brečka in Angelo
+ Marijo, Jožeta in Joškota Klajnška (iz Pešnice)

sobota
7. maj

Sveta
Gizela

18.30: + Alojza in Martina Tuhtarja ter Marijo Kamenik in Jožeta
Tuhtarja
+ Janeza Čokla in starše Kompoljšek ter sorodnike
+ Janka, Ivana in Angelo Senegačnik ter Rodbini Romih in Bobnar

nedelja
1. maj

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
nedelja
8. maj

ČETRTA
VELIKONOČNA

9h: + Petra Gabra
+ Jakoba Korošca (obl.) in rodbini Korošec in Noner
+ Alojza (obl.), Anico, Ivanko in Ano Gračner ter sorodnike
+ Janka Cerjaka (obl.) ter starše Cerjak in Šolinc
+ rodbini Franovič in Kristan
10.30 (Rozalija): + Franca Korenjaka in vse + gasilke in gasilce

