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Ob nedelji dobrega pastirja najprej pomislim na lik 
voditelja. Dobrega voditelja. Ne glede na to, na katerem 
področju življenja se pojavi v tej vlogi. Ali obstaja splošni 
etični kodeks na področju vodenja? Ali ga najdemo v 
evangeliju? Zagotovo.

Vodenje se začenja že doma in nadaljuje na delovnem 
mestu in drugih področjih, kjer se uresničujemo. Danes je 

že ustaljena praksa, da se posameznike, preden »stopijo v 
čevlje« voditelja napoti na razne seminarje menedžmenta 
ali t. i. usposabljanje vodstvenih timov. Večina tovrstnih 
seminarjev obravnava metode vodenja, ki zagotavljajo 
večjo storilnost, večjo prepoznavnost in ustvarjanje večjega 
dobička. Ali se res vse začne in konča pri teh vprašanjih? Ali 
ni voditelj v svoji vlogi izzvan, da kaže pot k višjim etičnim 

Voditi k izvirom živih voda 



vrednotam, ki prebujajo smisel, ustvarjalnost, razvoj in 
živost posameznika? Pa naj gre za vodenje delovnega 
procesa v podjetju ali pa v župniji, gibanju, za vodenje 
timov, duhovno spremljanje posameznikov, skupin ...

Mene osebno nagovarja Pravilo sv. Benedikta, v katerem 
piše, da je cilj vodenja v tem, da se s skupnim delom gradi 
Božja hiša, hiša, v kateri bratje in sestre, oz. vsi udeleženci 
procesa, ustvarjajo skupaj v miru in veselju, se spoštujejo, 
vsak uspeva, ker je njegovo dostojanstvo nedotakljivo. Na 
ta način, pravi, potrjujejo zdravilno in ljubečo prisotnost 
Boga. Pri gradnji Božje hiše najprej razmišlja, »iz kakšnega 
testa« je človek, ki naj bi vodil, kako mora delati na sebi 
in se razvijati, da sploh lahko vodi druge. Vodstvo skozi 
osebnost je zanj najpomembnejše. Cilj vodenja ne vidi 
v maksimiranju dobička in prepoznavnosti, temveč v 
pozornem ravnanju s stvarstvom in z ljudmi. Navdih je 
črpal iz življenjske drže Jezusa, dobrega pastirja, iz izkušnje 
ustanovitve in vodenja redovne skupnosti benediktincev 
ter osebne duhovne formacije.

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga 
imeli v obilju. (Jn 10,10)
Benediktinsko načelo »Ora et labora« - »Moli in delaj« 
pomeni, da ima na videz posvetna vloga vodenja duhovno 
dimenzijo. Voditelj je izzvan, da se skozi molitev in 
meditacijo odpira Bogu, ki ga do zadnjih globin njegovega 

bitja odpira smislu, živosti, ustvarjalnosti, domišljiji in 
radosti. In ko sam tako izkuša božje vodstvo, božjo večno 
novost in svežino, Njegovo ljubezen in odpuščanje, po 
tem zgledu oblikuje in živi svojo vlogo voditelja. In tako 
zaupane mu ljudi vodi k neusahljivim izvirom živih vodá.

Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi 
Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive 
vode. (Jn 7,38)
Se vam zdi pristop neživljenjski, utopičen? Podatki kažejo, 
da podjetja, ustanove in gibanja, ki delujejo po skoraj 
1500 let starem benediktinskem modelu vodenja, ljudem 
omogočajo osebnostni razcvet. Posledica in ne cilj so tudi 
številne inovacije in odlična finančna situacija, ki omogoča 
kvalitetno življenje. 

Sabina Zupan

V minulem tednu smo praznovali god svetega Florijana,  

danes pa praznujemo Florijanovo nedeljo. 
Čestitka vsem gasilkam in gasilcem! Hvala za vašo velikodušnost in 
požrtvovalnost! Naj vas sveti Florijan varuje, ko pomagate drugim 
in vas navdihuje, da boste tudi v prihodnje radi priskočili na pomoč 

vsem, ki so v stiski in skrbeli za družabnost in povezanost med nami.



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« 

SKUPAJ NA POTI
V soboto obhajamo praznik prve svete spovedi za naše tretješolce. S sodelavkami katehistinjami, 
mladimi animatorji in drugimi sodelavci pripravljamo zares praznik. Božje odpuščanje je še kako na 
mestu praznovati. 

Prihodnjo nedeljo bo sveta maša tudi ob 10.30 v župnijski cerkvi. Pri njej bo sodelovala zakonska 
skupina iz Posavja, ki jo spremljam kot duhovni asistent. Skupaj bomo zapeli in molili za blagoslov naših 
družin. Lepo povabljeni tudi “domači” zakonci in družine. 

Če ima kdo doma kaj lepih rožic za okrasitev cerkve, že vnaprej hvala! 

V minultem tednu smo v večnost pospremili našo faranko Marijo Pečar. Radi molimo za drage rajne. 

V minulem tednu so lepo »zacvetele« 
naše letošnje šmarnice. 
Zlasti »družinske«, ko je bilo 

zares lepo, živahno, sproščeno 
in hkrati duhovno. 

Marija nam bo pri Jezusu 
gotovo »zrihtala« veliko milosti,  
ker smo do nje pokazali ljubezen  

in velikodušnost. 

Tudi v prihodnjem tednu 
lepo vabljeni! 

V petek prihaja na obisk 
naš škof Maksimilijan. 

V našo sredo ga je povabila bratovščlina 
odraslih skavtov. Škof bo z nami tudi že 

pri večerni sveti maši. 

Lepo vabljeni, saj bo to prvi obisk 
našega škofa v naši župniji. 



nedelja
8. maj

 
ČETRTA
VELIKO- 
NOČNA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije

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

ponedeljek
9. maj

Sveti 
Pahomij

18.30: za rodovitnost in blagoslov življenjske poti
+ Klaro Zupan in Nejca Kovača

torek
10. maj

Sveti 
Job

18.30: v zahvalo
+ Milko Jazbinšek in Vladota
+ Marijo in Ivana Vončina

sreda
11. maj

Sveti 
Nerej 8h: + Olgo in Milana Leskovška

četrtek
12. maj

Sveti 
Leopold

18.30:  za dva + Franca Korenjaka in Marijo
+ starše Jug (obl.) in Marjana

petek
13. maj

Fatimska 
Mati Božja

18.30: + Jožeta Zupanca, starše in Avgusta Jančiča
+ Maksimiljana Zidanška
+ Marijo Pečar, osmina

sobota
14. maj

Sveti 
Bonifacij

18.30: + Eriko Zalar (obl.) 
+ Tadeja in Alojza Rataja ter rodbine Rataj, Golež in Sivka

nedelja
15. maj

 
PETA
VELIKO- 
NOČNA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije

9h: + Hedviko in Alojza Kresnika (obl.) 
+ Srečka Gajška ter starše Mastnak in Gajšek
+ Antonijo Lužar
+ Mihaela Lukanca

10.30: + Antona (obl.), Antonijo in Alojza Šusterja ter Janeza 
Gorenaka in sorodnike


