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Maj, mesec, ki se je danes prevesil že v drugo polovico. 
Mesec, v katerem otroci intenzivno pričnejo z odštevanjem 
do konca šolskega leta in ko nas vedno bolj topli dnevi kar 
kličejo v naravo.

In med sprehodom se pogled ustavi na tistih belih rožicah, 
ki se s svojimi cvetovi trudijo, da kljub svoji majhnosti ne 
ostanejo neopažene: šmarnicah. Če ne prej, se ob njih 

spomnim: maj je tudi Marijin mesec. Mesec, ko Marijo 
še posebej častimo tudi v šmarnični pobožnosti, ki se 
je tistega daljnega leta 1885 pričela na nam bližnjem 
Kalobju. Takrat, ko namesto pridige poslušamo zgodbo in 
ko so maše malo bolj živahne in razigrane.

Kot mlajša sem šmarnice komaj čakala in niti najmanjše 
težave ni bilo oditi k sveti maši vsak dan. Takrat sem 

Bi raje napisala knjigo izgovorov? 



vse skupaj dojemala bolj otroško in Marija je, kljub 
vsemu znanju, ki sem ga dobila od staršev, katehistinj 
in duhovnikov, pač bila tam in mi smo ji peli malo več 
pesmi kot običajno. Lahko bi rekla, da sem v teoriji o Mariji 
vedela kar dosti stvari in za tiste čase se mi je to zdelo 
čisto dovolj. 

Dodatnega varstva ne potrebujem! 
V času najstniške svojeglavosti pa sem, kljub znanju ki 
sem ga imela, najbrž velikokrat zavila z očmi, ko je kdo 
omenil Marijino varstvo, ker sem pa že ja dovolj stara, da 
znam paziti sama nase, sploh pri litanijah pa so se mi oči 
marsikdaj zapirale kar same od sebe. Pa vendar je Nekdo 
vsake toliko pokazal, da nimam čisto prav in kljub temu, 
da sama sebe in okolico prepričujem da sem dovolj stara 
in da dodatnega »varstva« ne potrebujem, temu vendarle 
ni tako. 

Sčasoma, ob novih znanjih in spoznanjih ter nekaterih 
preizkušnjah pa nisem samo v teoriji vedela, da je Marija 
tam, ampak sem nemalokrat njeno bližino 
in varnost konkretno začutila. 
Običajno takrat, ko tega nisem 
niti najmanj pričakovala in ko 
sem bila več kot prepričana, 
da ni osebe na svetu ki bi 
razumela moje misli, saj 
jih ne razumem niti sama, 
da ni nikogar, ki mi bo 
pomagal iz začaranega kroga v 
katerega sem se zapletla, saj ni niti 
najmanjšega znaka, da bi se stvari 
pričele razpletati. 

Nežen dotik in zahtevna 
vprašanja ... 
Pa vendar je bil takrat njen nežen dotik 
močnejši kot od kogarkoli drugega.

Včasih pomislim, kako bi v različnih situacijah, ki jih je 
doživljala Marija, danes reagirala jaz. Bi bil moj »da« tako 
suveren kot njen ali bi prej napisala celo knjigo izgovorov? 
Najbrž slednje. Zelo verjetno bi na plano potegnila vse 
želje in cilje ki bi jih rada uresničila- celo tiste, za katere 
nisem vedela, da bi jih rada. 

Ko pa se za hip ustavim in pomislim malo bolje pridem 
do spoznanja, da sem velikokrat postavljena v takšne 
in drugačne situacije, ki zahtevajo odgovor. Odgovor, ki 
najbrž ni tako pomemben, da se bodo o njem učili čez 
2000 let, pa vendar takšen, ki zahteva mojo odločnost 
in suverenost. In sploh ob tistih »težjih« vprašanjih in 
situacijah marsikdaj pomislim ravno na Marijo, in na 
to, kako se je kljub dvomom in skrbem podala na pot, 
ki jo je zanjo hotel Bog. Ker mu je zaupala, da jo je na 
to tja postavil s točno določenim razlogom in načrtom. 
Z načrtom, da postane tako Jezusova kot naša mama. 
Tista, ki bo vedno tukaj za nas, ki nas bo čakala, da ji 
povemo vse lepe novice, ki so se nam zgodile čez dan. 
Tista, h kateri bomo prišli objokani in nas bo stisnila v 
objem, potolažila ter obrisala solze. Tista, ki nam bo 

pomagala pri premagovanju ovir, ki bo vedno ob nas in 
nas bo varovala tudi takrat, ko bomo prepričani da smo 
že dovolj stari, da znamo paziti sami nase. 

Z Njo proti cilju
Predvsem pa tista, s pomočjo katere 

bomo nekoč dosegli svoj cilj- 
nebesa. In naj ta uvodnik 
tokrat zaključim s prošnjo, ki 
jo najdemo na začetku refrena 

oratorijskem himne enega izmed 
preteklih let. Prošnjo, ki je namenjena 
ravno njej: »Marija ti mati, pomagaj 
postati mi pripravljen na Boga.«

Klementina Fidler



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
Včeraj smo praznovali praznik prve svete spovedi. Naši tretješolci so bili prvič deležni Jezusovega objema 
v spovednici. Katehetska ekipa se zahvaljuje staršem za zaupanje in sodelovanje. Velika zahvala mladi 
ekipi obetavnih animatorjev, ki je pomagala pripraviti program, pa zanimiv poligon in tudi animirala 
naše mlade kristjane. Hvala Barbari za delavnico. Petru in Tonetu za pomoč pri prvoobhajilnih oblekah. 
Hvala Marici, Poloni in Mojci za pogostitev, ki je lepo zaokrožila praznično razpoloženje prve svete 
spovedi. 

Prihodnjo nedeljo naše tretješolce in njihove družine čaka še drug velik praznik: prvo sveto obhajilo. 
Skupaj z njimi se veselimo. Predvsem pa naše otroke in mlade izročajmo Božjemu blagoslovu in jim 
bodimo ob vseh priložnostih zgled življenja Jezusovih učencev.  

V teh majskih dneh nas navdušujejo šmarnice.  
Verjamemo, da tudi Jezusa in njegovo mamo Marijo. 

Če jih še niste »okusili«, povabljeni. V cerkvi ali v prelepi naravi. S preprostim 
srcem, iskrenimi prošnjami in veselo pesmijo. Pa z utrinki zgodb »velikanov«: 

svetega Frančiška Saleškega in Janeza Boska. 

Družinske šmarnice se 
dogajajo vsak torek, 

sredo in četrtek  
v maju, ob 18.30.

Vabljeni!



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

ponedeljek
16. maj

Sveti Janez 
Nepomuk

18.30: v zahvalo za življenje
+ Marjana Kolarja

torek
17. maj

Sveti 
Jošt

18.30: + Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo
+ Ljudmilo, Elizabeto, Franca, Avgusta in stare starše Fendre

sreda
18. maj

Sveti  
Janez I.

8h: + Silvestra Brečka
18.30: [družinske šmarnice]

četrtek
19. maj

Sveti 
Urban

18.30:  + Ivana Kukovičiča, za starše Mastnak in Kukovičič ter za zdravje
+ Stanka in Tilčko Majcen ter Jožeta in Nežo Vouk

petek
20. maj

Sveti 
Bernardin

18.30: + Katarino Muha
+ Stanislavo Zakošek
+ Dejana Rosensteina

sobota
21. maj

Sveti 
Krištof

18.30: + Jakoba Hladnika (obl.) in Justino, Martina Anderliča ter za 
+ Zinko Bogataj

+ Zofijo, dva Ludvika Doberška, za družino Jagodič, za Kristino in 
Franca Jereba ter Jožeta Jereba

+ Janeza (obl.) in Stanko Rožanc, sorodnike in za zdravje
+ Heleno, Franca, Mirka, Antona Pevca ter Angelco Križnik
+ Vladislavo Verbič in dva Franca Verbiča

nedelja
22. maj

 
ŠESTA
VELIKO- 
NOČNA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije

9h: + Marijo Guzej (obl.) ter Janija, Janka in Minko
+ rodbino Maruša
+ Romana Leskovarja (30. dan)
+ Alojza Vukmaniča (osmina) 

10.30: za prvoobhajance in njihove družine


