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Rojstvo otroka prinese v družino veselje in radost, hkrati 
pa tudi skrb in odgovornost. Starši smo med drugim 
postavljeni tudi pred odločitev, kako bomo otroke vzgajali. 

Že ob rojstvu prvorojenca sva se odločila, da bova otroke 
vzgajala v krščanski veri. Vera nam sama po sebi privzgaja 
same plemenite vrednote v skladu, s katerimi želiva, da 
najina otroka odraščata. Zato bo najina drugorojenka v 

nedeljo prejela dar svetega obhajila.

Prvi korak na poti krščanskega življenja je sveti krst, kjer se 
starši zaobljubimo, da bomo naše otroke zaupali Jezusu. 
Čas neusmiljeno teče in naša tretješolka je odšla k sveti 
spovedi, ob tem pa se je zavedela, kaj počne prav. Napočil 
je čas, ko bo deklica sama v svoje srce povabila Jezusa. V 
nedeljo jo predajamo k prvemu svetemu obhajilu, kar je 

Dobrodošli pri Jezusu 



zanjo in za vse njene vrstnike zelo pomemben dogodek, 
saj bodo svečano prvič prejeli tudi hostijo. Od nedelje dalje 
bo sama stopala po poti poglabljanja vere, ki jo bo vodila 
do naslednjega zakramenta. Starša ji bova ob tem stala 
ob strani. 

Vsi, ki živimo v veri v Jezusa, stopamo po podobni poti 
kot najina hči. 

Starša se spominjava najine prve svete spovedi, ko smo v 
dolgi vrsti stali pred spovednico in drug drugemu šepetali 
grehe. Letošnji prvoobhajanci pa se bodo prve svete 
spovedi spominjali po delavnicah, pri katerih so izdelali 
bralno kazalo, podobico iz hama perlic in diplomo, na 
kateri je pomenljiv napis, da je Bog očistil otroška srca 
in pozabil na njihove grehe. Med ročnim ustvarjanjem 
so se otroci v manjših skupinicah odpravili k spovedi. Ob 
koncu sobotnega druženja so si spekli hrenovke in prijetno 
zaključili prvo sveto spoved. 

Za prvo obhajilo so bile deklice pred štiridesetimi leti 
oblečene v dolge bele obleke z naborki, katere so kupili 
starši. V njih smo se počutile kot prave kraljične. V laseh 
smo imele »šlajerje«, to so vlečke, pripete v laseh. Fantje 
so dobili prvi suknjič in hlače, belo srajco ter metuljček iz 
blaga okoli vratu. Obuti so bili v »plesne« čevlje, katere 
je večina dečkov obula samo enkrat. V rokah smo nosili 
krstno svečo, ki je bila okrašena z belimi nageljni in 
asparagusom. Sveča je bila velika, debela in težka. Ob 
koncu obreda je marsikdo komaj čakal, da svečo odloži, 
roke so nas pošteno bolele. 

Vera ostaja skozi stoletja enaka, način širjenja vere pa se 
spreminja iz generacije v generacijo.

Na obred svetega obhajila nas je v Šentjurju pred štirimi 
desetletji pripravljal gospod župnik Mirko Zemljič, prvi 
duhovni učitelj najinega sina je bil gospod župnik Vinko 
Čonč. Letošnji generaciji prvoobhajancev bo zagotovo 
v lepem spominu ostal gospod župnik Mitja Markovič 
in sicer po vodenju šmarnic. Šmarnične pesmi otroci 

prepevajo tudi v šoli med odmori, z njimi pa tudi otroci, 
ki ne hodijo v cerkev in ne obiskujejo verouka. Starši smo 
hvaležni vsem katehistinjam, ki se trudijo z našimi otroki 
in jih vzgajajo v duhu vere.

Jezus in otroci
Za naju je ena lepših zgodb iz Evangelija, ki pravi takole:

»Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa 
so jih grajali. 

Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: 
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite 
jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem 
vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, 
nikakor ne pride vanj.« 

In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal. Iz te 
zgodbe lahko razberemo, kako pomembno je, da imamo 
otroke radi in kaj je tisto, kar jim lahko največ damo in nas 
nič ne stane, to sta čas in ljubezen. Starši in ostali odrasli 
smo torej prvi in največji zgled našim otrokom, od katerih 
se učijo.

Alenka in Robi

Alenka in Robi



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
Skupaj z našimi tretješolci smo naredili enega od lepih korakov na njihovi poti krščanskega 
odraščanja. Prvič so pristopili k svetemu obhajilu. Hvala staršem, ki ste njihov prvi zgled, ki 
jih zdaj še za roko vodite tudi po poti vere. Pa tudi hvala, da nam, župnijski ekipi, zaupate, 
da vam smemo pri tem pomagati. 

Pred nami je še en šmarnični teden
z zgodbo o Janezu Bosku, z veselo pesmijo,  

pa seveda z nagradnim žrebanjem in odbojko. 😉

Tudi v prihodnjem tednu dobrodošli od torka do četrtka! 

Pred nami je praznik Jezusovega vnebohoda.
Dnevi pred praznikom so tradicionalno prošnji dnevi,  

ko molimo za blagoslov našega dela, za odvrnitev naravnih  
in drugih nesreč ter za dobro letino. 

Dobrodošli v ponedeljek pri Rozaliji, v torek na Botričnici in v sredo pri Ahacu!



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

ponedeljek
23. maj

PROŠNJI 
DNEVI

9h (Rozalija): + starše in sorodnike Pahole, Štefulj, Mlinarič, Stojan 
in Marijo Podgoršek 
18.30: + Petra Gabra               + Draga Arzenška (30. dan)

torek
24. maj

PROŠNJI 
DNEVI

9h (Botričnica): + Rudolfa (obl.) in Veroniko Zagajšek ter rodbine 
Zagajšek, Kadenšek in Gajšek
+ Tiliko in Petra Krča
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka 
18.30: + Jožeta Leskoška (obl.) ter starše in Marijo Leskošek

sreda
25. maj

PROŠNJI 
DNEVI

9h (Ahac): + Frančiška Gobca
18.30: + Janeza Brodariča, za Marijo in Anico
+ Angelo in Alojza Koprivca ter sorodnike

četrtek
26. maj

JEZUSOV 
VNEBOHOD

9h: po namenu
18.30: + Konrada Leskovška (30. dan)
+ stare starše Tovornik, Jenič in Planko

petek
27. maj

Sveti 
Alojzij G.

18.30: + Angelco Arzenšek
+ Karla Peniča (obl.), Ireno Boršič ter starše in sorodnike
+ Ivana (obl.) in Julijano Jug

sobota
28. maj

Sveti Anton 
Julijan

18.30: + Terezijo Rezar
 na čast majniški Kraljici

nedelja
29. maj

 
SEDMA
VELIKO- 
NOČNA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Boža Župneka ter Ivana in Faniko Hadolin
+ Angelo in Ivana Galufa (obl.) ter za sorodnike Berglez
+ Ivana (obl.) Rožanca
+ Valčko Žavski, starše Gračnar in Žavski ter Ivanko Dečman
10.30 (krstna): za Laro, Dašo, Lino in Nika ter njihove družine
16.00 (Vera in luč): + Štefko (obl.) in Ivana Gašperšiča


