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Tiste dni je Peter vstal sredi bratov – bila je skupaj 
množica kakih sto dvajset ljudi – in spregovoril: »Bratje, 
moralo se je izpolniti Pismo, kakor je Sveti Duh po 
Davidovih ustih napovedal [...] Potrebno je torej, da 
kdo izmed teh mož, ki so hodili z nami ves čas, dokler 
je bival Gospod Jezus med nami, od Janezovega krsta 
pa do dneva, ko je bil od nas vzet, postane z nami priča 

njegovega vstajenja.«
Postavili so dva: Jožefa Barsaba, s priimkom Justus 
(Pravični), in Matija. Molili so: »Gospod, ki poznaš srca 
vseh, ti pokaži, katerega izmed teh dveh si izbral, da 
prevzame mesto v tej službi.« [...]
Žrebali so zanju, žreb je zadel Matija in bil je pridružen 
enajsterim apostolom. (Apostolska dela 1)

Svet’ Matija led razbija



V minulem tednu smo praznovali god svetega 
Matija. Apostola, ki je bil izbran »naknadno«. 
Potem, ko je Juda obupal. 

***

Jezus jih je izbral 12. Vseh učencev je bilo veliko 
več. Evangeliji omenjajo tudi skupino 72-erih, ki 
so bili večino časa z Jezusom. 

Število vseh učencev, torej vseh, ki so prihajali 
Jezusa poslušat, pa se je zelo spreminjalo. Od več 
tisočih – ki jih je bilo treba za povrh v puščavi še 
nahraniti … pa praktično do nič – ko so prišle 
na vrsto zahtevnejše teme Božjega kraljestva in 
Jezus celo svoje 12-ere vpraša, če bodo tudi oni 
šli. 

Dvanajsteri so bili skorajda Jezusova družina. 
Deležni največ Jezusove pozornosti. Od prejetih 
milosti in darov pa vselej izhaja odgovornost. Po 
binkoštnem prazniku seveda vsi učenci postanejo 
odgovorni za rast Božjega kraljestva. A po 
načelu: komur se je več dalo, od tega se bo še 
več zahtevalo … so največje breme odgovornosti 
morali prevzeti dvanajsteri. 

Ki pa so že nekaj tednov bili samo še enajsteri. 

Juda je medtem obupal. Nad seboj. In nad 
Božjim odpuščanjem. Seveda ga je polomil. A 
še zdaleč ni bil edini. Vsekakor njegovo dejanje 
ni bilo znatno drugačno od Petrove prisege, da 
Jezusa ne pozna … A o Judu bomo razmišljali v 
bližnji prihodnosti, ko se bo post pričel prevešati 
v zadnji del. 

Za danes ostajamo pri težavi, da so dvanajsteri 
ostali samo še enajsteri. Čutili so, da morajo 
število popolniti. Niso pa imeli nobenih 
protokolov, na kak način to izvršiti. Jezus jim ni 

dal navodil, kako naj poslej izbirajo škofe. 

Sam pri izbiri prve ekipe ni prav dosti kompliciral, 
se zdi … Je pa noč preden je izbral 12-ere prečul 
v molitvi. Temu Jezusovemu zgledu so sledili tudi 
pri izbiri Judovega naslednika. 

Postopek je bil pa takle:  
1) Najprej so naredili ožji izbor. V ožji izbor sta 
prišla dva: Matija in Jožef Barsaba Justus.  
2) Zatem so molili.     
3) In končno so žrebali. 

To slednje dejanje se mi je vselej zdelo zanimivo. 
Celo nenavadno. Da bi nekoga, ki naj v Cerkvi 
opravlja vodstveno službo določili z žrebanjem? 
Si prestavljate, da bi kardinali izbrali tri in bi 
potem izmed njih žrebali, kdo bo novi papež. Ali 
pa da bi žrebali nove škofe? 

Žrebanje se nam zdi malce nenavadno morda 
zato, ker nas spominja na igre na srečo. Ali na 
igre usode in naključij. 

A tisti dve ključni dejanji pred žrebom, ki je izbral 
Matija, jasno pokažeta, da niti malo ne gre ne 
za usodo, ne za naključje. Modro so premislili in 
odgovorno izbrali ožji krog. Potem so se združili v 
molitvi … In tako je končno žrebanje bilo izraz 
popolne vere v Božjo izbiro … Popolnoma so 
prepustili izbiro Svetemu Duhu. 

In to je pravzaprav odličen model za sprejemanje 
vseh pomembnih kristjanovih odločitev:  
1) dobro premisliti, prisluhniti modrim glavam 
... racionalno zožiti izbor,    
2) moliti k Svetemu Duhu, prositi za modrost,  
3) naposled se prepustiti Bogu v zaupanju in 
veri, da je njegova izbira najboljša. 

Mitja Markovič



HVALA

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« 

Mesec je naokrog. Veliko lepega se dogaja med nami. Tu 
in tam se kaka sprememba in izboljšava vidi tudi na zunaj, 
marsikaj se dogaja v ozadju. Najbolj dragoceno je vse tisto, 
kar iz nas dela zares občestvo in kar nas spodbuja k vse bolj 
pristni veri in ljubezni. 
V imenu naše župnijske skupnosti hvala: 
mladim animatorjem, ki so minulo nedeljo znova pripravili 
bogato družinsko sveto mašo ... poleg glasbe pa so tokrat 
poskrbeli tudi za uprizoritev pridige. Hvala tudi Sabini in 
njenim veroučencem za zelo bogato sodelovanje pri maši. 
Hvala zakoncema Mihaeli in Mirotu, da sta celovito uredila 
prostor za čistilne pripomočke v kaplaniji.
Hvala zakoncema Poloni in Romanu, ki sta poskrbela, da se 
vhodna vrata v cerkev zapirajo in ob tem več ne loputajo. 
Hvala skavtskim voditeljem, ki se kljub pandemiji in drugim 
omejitvam trudijo vzgajati in vršijo zastavljen program. 
Ta konec tedna se dogajata zimovanji izvidnikov (v 
Grobelnem) in volčičev (kar pri nas doma).
Hvala ključarju Lovru, ki je uredil, da bomo v kaplaniji 
kmalu imeli internet. 
Hvala ključarju Matjažu, ki pomaga pri projektu obnove 
škarpe (ta čas še s potrebnimi papirji), da bo popravljena, 
preden se nam bo podrla. 
Faniki in sodelavcem Karitasa, ki prizadevno skrbijo 
za pomoči potrebne ... in ob tem skrbijo tudi za svoje 
sprotno oblikovanje (v minulem tednu se je pri nas pričelo 
6-tedensko izobraževanje, ki se ga udeležuje zgledno 
število sodelavcev Karitas). 
Hvala ekipi iz Goričice, Repnega, Lokarij in Zlateč, ki ste 
v koordinaciji Simone Lubej in Marije Gobec zelo vestno 
in z dobro voljo poskrbeli za urejenost in čistočo cerkve, 
veroučnih prostorov v kaplaniji in skupnih prostorov v 
župnišču. 

PRED NAMI
V prihodnjem tednu so počitnice za osnovnošolce 
in dijake. Vsem, ki boste ob njih morda tudi sebi 
uspeli privoščiti kak trenutek oddiha: naj vam 
prinese srčni mir, kvalitetno sprostitev in novih 
moči za nove izzive. 
V sredo je pepelnica. Pričetek postnega časa. Da 
nas strezni in da bi ga vzeli zares, nam ta sveti 
dan Cerkev naroča tako imenovani »strogi post«. 
To pomeni temeljito odpoved, ki naj se pozna tudi 
na naših krožnikih. Ne le v obliki zdržka od mesa. 
Glede na nevarne razmere v naši ne tako daljni 
okolici nas papež vzpodbuja, da pepelnično sredo 
oblikujemo kot svoj osebni dan posta in molitve 
za mir. 
Petek je prvi v mesecu. Povabljeni znova k 
celonočnemu češčenju Najsvetejšega v noči s petka 
na soboto. 
Pisarna:  vprihodnjem tednu bodo uradne ure v 
pisarni v ponedeljek, torek in petek ob običajnih 
urah. 
V prihodnjem mesecu ste za urejanje cerkve in 
župnijskih prostorov na vrsti farani iz Hruševca. 
Koordinatorji ste Marica Rečnik, Dušan Jenič in 
Jože Pirjevec. 

 

V minulih dveh tednih so se od nas poslovili Marija 
Bračko, Angela Sternad, Stanislava Grobelšek in 
Marija Strmšek. 
Radi molimo za drage rajne. 



nedelja
27. februar
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7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Ano, Antona, Andreja in Alojzija Seliča
+ Cirila Lavbiča (obl.) in Metoda (obl.) ter ostale sorodnike
+ Ljudmilo (obl.) in Rudija (obl.) Golež ter rodbino Podpečan
+ Angelo Sternad (osmina)
10.30 (KRSTNA): za novokrščenko Ajdo in njene bližnje. 

ponedeljek
28. februar

Sveti 
Ožbolt

18.30: + Saro Arbajter
+ Veroniko (obl.) in Rudolfa ter rodbine Zagajšek, Kadenšek in 
Gajšek

torek
1. marec

Sveti 
Albin

18.30:  na čast presvetega Obličja
+ Alojzijo Pečar (obl.), Franca in sorodnike

sreda
2. marec PEPELNICA 9h: v zahvalo za vse blagoslove

18.30:  + Janka Vilmana (obl.) in rodbino Vilman

četrtek
3. marec

Sveta 
Kunigunda

18.30:  + Slavka Korošca
+ Marijo Korenjak
+ Julijano Smeh
+ Franca Korenjaka

petek
4. marec

Sveti 
Kazimir

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Jožeta Oseta
+ Stanko Čoklc in Jožeta Zupanca

sobota
5. marec

Sveti  
Hadrijan

18.30: + Franca Arliča (obl.) 
+ Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Mihaela, Terezijo in Antona Klanjška ter Majdo Rezec
+ Jožeta Kukoviča ter Franca in Rozalijo Ljubej (obl.) 
+ Rada, Lojzko in starše Polak 

nedelja
6. marec

PRVA 
POSTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike 
9h: + Antonijo, Florjana in Ivana Fendreta ter za Đurđo (roj. Vouk) 
+ Petra Gabra
+Silvestra (obl.) in Marijo Gajšek iz Črnolice
10.30 (AHAC): + Ano in Mihaela (obl.) Verhovšek 
+ Jožefo Pustivšek (obl.)  
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo 


