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V preteklem tednu sva v vaši župniji Mark in David 
opravljala pastoralno prakso, ki jo imamo v sklopu 
propedevtičnega letnika. To je pripravljalni letnik, 
oziroma letnik razločevanja pred vstopom v bogoslovno 
semenišče, ki poteka v Šmarju pri Jelšah. V tem času 
sva bivala v župnišču, spoznavala življenje župnije in 
pomagala župniku Mitji ter katehistinjam pri delu.

KAJ SVA NOVEGA SPOZNALA? 
DAVID: Že sama pastoralna praksa je bila zame povsem 
nova izkušnja. Najbolj na novo pa sem spoznal zakonsko 
skupino, saj prej še nikoli nisem bil navzoč pri nobeni. 
Zanimivo je bilo, kako se zakonci zares pripravijo na to 
srečanje in tudi njihova iskrenost pri podelitvah. Lepo je, 

Spoznanja na poti razločevanja



da ima vsak, ki je tam navzoč možnost priti do besede, 
da lahko izrazi svoje mnenje in ga ostali poslušajo, kar 
se mi zdi dandanes še posebej pomembno. Veliko pa 
doda temu tudi to, da se skupina na koncu sproščeno 
razide.

MARK: Spoznal sem kar nekaj “majhnih trikov” in 
priročnih informacij o življenju na župniji in izvajanju 
pastoralnih dejavnosti. Od tega, da so listki za prošnje 
in listki za zahvale pri šmarnicah različnih barv, da se 
otroci lažje znajdejo. Do tega kako organizirati in izvajati 
aktivnosti z zakonsko skupino in tega kako se pripraviti 
na pogreb in kaj vse spada sem zraven. Takšno znanje 
in izkušnje, ki so sicer za župnika že čisto vsakdanje, 
pridejo precej prav, ko se enkrat “iz nule” lotiš tega sam.

KATERI JE NAJIN NAJLEPŠI SPOMIN?
DAVID: Med najlepšimi spomini na pastoralno prakso mi 
bo ostala izkušnja verouka. Posebej lepo mi je bilo pri 
prvem razredu, saj je čudovito videti te male otroke, ki te 
vedoželjno gledajo in si želijo slišati vsako tvojo besedo, 
čeprav se tebi samemu zdi včasih čisto nepomembna.

MARK: Zelo lepo mi je bilo, ko sva en večer z Davidom 
skupaj molila večernice, zunaj ob cerkvi (saj je ta bila 
zaklenjena) in si hkrati vzela še čas za sproščen in odprt 
pogovor. Ravno to se mi zdi, da so pomembni in lepi 
trenutki, ki so za duhovnike nujni, da začutijo, kako jih 
Jezus spremlja in podpira tudi preko bratov in sester.

KAJ NAJU JE NAJBOLJ PRESENETILO?
DAVID: Najbolj sem bil presenečen nad tem koliko ljudi 
se vključuje v župnijo in pomaga pri delu. Veseli me, da 
duhovnik ni sam, ampak, da sodelujejo tudi verniki na vseh 
možnih področjih in tako gradijo živo občestvo Cerkve.

MARK: Uff, to bi pa gotovo moral reči otroške šmarnice. 
Ostaja mi množica ljudi, ki se je kar naenkrat zbrala na 
stolih, potem, ko sem le za par sekund pogledal stran 
in pa živost in vključenost občestva, ki se je zbralo pri 
maši.

KAJ BI VAM ŠE RADA POVEDALA?
Najlepša vam hvala za ta lep teden, poln prijetnega 
druženja, ki sva ga lahko preživela med vami. Še 
posebej bi se rada zahavalila župniku Mitji in vsem 
sostanovalkam v župnišču za prijetno družbo in 
gostoljubje. Zelo vesela sva vseh novih izkušenj in 
poznanstev, ki sva jih lahko bila v tem času deležna.

Ob 7. velikonočni nedelji, ki je hkrati nedelja sredstev 
družbenega obveščanja, nas Jezus v evangeliju vabi, 
da bi bili vsi eno. Tudi mi, v propedevtičnem letniku, 
se učimo graditi skupnost in oznanjati Jezusa tem, ki 
jim še ni blizu. V evangeliju je Jezus molil: »Sveti Oče, 
ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po 
njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor 
si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, 
da bo svet veroval, da si me ti poslal.« (Jn 17,20-21) 
Tako nas Jezus vabi, da bi iskali mostove in edinost 
tudi s temi, ki nam niso blizu in niso del naše »ožje 
skupnosti«. Da bi bili odprti, ljubeči, prijazni, strpni in bi 
molili tudi za te. To lahko v vsakodenevnem življeneju 
konkretno doživljamo in živimo. Tako kot sva midva v 
tem tednu te Jezusove besede resnično doživljala med 
vami, želiva, da bi jih mogli vsi skupaj živeti do vsakogar 
v našem življenju. Naj nas Sveti Duh in priprošnja naše 
nebeške Matere edinosti, spodbuja in spremlja k 
občestvenemu življenju.

Dobro in mir,

Mark Anton in David



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 četrtek ob 17h pripravljamo srečanje za starše in botre letošnjih devetošolcev, birmancev. Gost 
srečanja bo kapucin br. Jurij Štravs. 

Petek je prvi v mesecu. Lepo povabljeni k celonočnemu češčenju Najsvetejšega. 

Letošnje šmarnice bomo slovesno sklenili 
naslednjo nedeljo, 5. junija, pri nedeljski  

sveti maši ob 10.30. Lepo vabljeni! 

Končujemo letošnje veroučno leto. Veroučenci ob 1. do 5. razreda bodo v prihodnjem tednu pri 
verouku prejeli spričevala.
Vsi veroučenci 7. razredov ter 9. razred OŠ Hruševec prejmete spričevala v ponedeljek ob 
16h pred cerkvijo. 
Vsi veroučenci 6. razredov v torek ob 16h. Veroučenci 9. razreda OŠ Franja Malgaja pridete 
po spričevala v sredo ob 16h pred cerkvijo
Vsi osmošolci pa prejmete spričevala naslednjo nedeljo po družinski sveti maši. 

Hvala župljanom Rifnika, Šibenika in Podgorja za skrbno čiščenje in urejanje cerkve in veroučnih 
prostorov v minulem mesecu. V prihodnjem mesecu ste na vrsti župljani iz Cerovca in 
Proseniškega. 



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

ponedeljek
30. maj

Sveti 
Kancij

18.30: + Stanka Bogataja (obl.) in + Zinko ter Martina Anderliča
+ Angelo in Ivana Fidlerja ter Mirka Škorca
+ Mirka Krivca (obl.) 

torek
31. maj

Obiskanje 
Device 
Marije

18.30: + dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Ano Vrečko
+ Angelo (obl.) in Ivana (obl.) Galufa ter sorodnike Berglez
+ Marico (obl.) in Rudija Pristovnika, Julijano Jazbec, Marjeto in 
Aljaža Radšela

sreda
1. junij

Sveti 
Justin 8h: po namenu

četrtek
2. junij

Sveti 
Marcelin

18.30: + starše in brata Viktorja Vrečko, Rudolfa in Olgo Dobovišek 
in Frančiško Lesjak
+ Petra in starše Gašperšič

petek
3. junij

Sveti 
Karel 
Lwanga

18.30: + Toneta Rataja, Ivana in Alojza Flanderja ter Milana Tratni-
ka, Marijo in Jožeta Rataja
+ Jožeta in Karolino Koprivc (obl.) 
+ Stanko Čoklc in Jožeta Zupanca

sobota
4. junij

Sveti 
Frančišek C.

18.30: + Romana in Ano Leskovar
+ Rozalijo (obl.) in Rodbino Klanjšek
 za mir in za zdravje

nedelja
5. junij

BINKOŠTI

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Martina Brečka in Angelo
+ rodbino Ocvirk
+ Rudolfa in Veroniko Zagajšek ter rodbine Zagajšek, Kadenšek in Gajšek
+ Ivana Kunstiča
+ Majdo in Vinka Fendreta (obl.) in starše Videc
10.30 (družinska): SKLEP LETOŠNJIH ŠMARNIC


