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Najprej se ozrimo v zgodovino … v dejstva … v 
znamenja … 

Petdeset dni po Veliki noči. Deset dni, odkar se je Jezus 
vidno dvignil med oblake. Zbrani Jezusovi učenci in 
učenke. Razmišljajo in molijo. In ne vedo, kaj bi. Nekaj 
bi radi, pa ne vedo niti kaj naj, niti kako. Še najmanj pa 
imajo pogum, da bi si kar koli upali. Tukaj v dvorani so 
nekako varni. Čutijo, da to ni dovolj, a več ne zmorejo. 

In potem ... Zgodilo se je nekaj čudovitega, nekaj 
veličastnega. V zraku se je oglasilo nekaj, kar je bilo 
slišati kot vihar. Pa ne uničujoč. 

Prikazal se je ogenj. A ne požar, ki bi naredil škodo, 
ogrozil življenja. Pravzaprav so bili to plameni, ki so 
govorili o nekem novem življenju. Ne vemo, kako dolgo 
so plapolali tisti plameni nad glavami zbranih. 

Božji Duh je moč, ki oživlja



Pričeli so govoriti v tujih jezikih in vsi so se med seboj 
razumeli. Govorili so o velikih Božjih delih, o Jezusovi 
smrti in njegovem vstajenju. Izvemo, da se je majceni 
začetni skupnosti že čez nekaj dni pridružilo kar 3000 
novih vernikov. 

To so dejstva. To je zgodovina … 

Kaj pa se dogaja danes?
Gotovo spomin na tisti dogodek. Spomin na prve 
binkošti. Spomin na prvih 120 učencev, ki so vzeli 
zares Jezusovo naročilo, naj gredo po svetu in oznanjajo 
Njega. Spomin na to, da je Jezus držal besedo in izpolnil 
svojo obljubo, ki jo je dal učencem. 

Da. Spomin. A zgolj spomin ni dovolj. Spomin je 
potreben. Krepi našo vero. A ni dovolj.  

Danes mi v veri pričakujemo dobrotni vihar in požar 
Duha. Božji Duh je živ in je moč, ki oživlja, daje 
življenje. Danes. Nam. Te moči, v kateri je tudi gorečnost 
in navdušenje, potrebujemo. 

Velikokrat se nam zazdi, da je v naših srcih, celo v 
naših krščanskih skupnostih pusto, da ni pravega 
ognja, prave gorečnosti. Tolikokrat čutimo, da bi morali 
nekaj reči, koga opomniti, koga drugega vzpodbuditi, 
mu nuditi oporo, pa ostanemo tiho in nekje ob strani. 
Tolikokrat čutimo, da moramo nekaj narediti za rast 
Božjega kraljestva, za rast vere v Jezusa, pa se na koncu 
zadovoljimo s tem, kako in kar verujemo sami, drugi pa 
nas ne zanimajo. 

Tolikokrat vemo, da moramo odpustiti, da moramo 
dovoliti nov začetek, pa ne zmoremo. Tolikokrat bi se 
radi prebili izpod gore skrbi, negotovosti, nalog, slabe 
volje in nemira. Malo se premikamo pod to veliko goro, 
potem pa spet obnemoremo in obtičino na istem mestu. 

Tolikokrat začutimo breme svojih zgrešenih navad, 
žalost svojega greha in hrepenimo po novem, po 

novem začetku, spreobrnjenju, čistem srcu ... Pa želja 
počasi zbledi, mi pa trudno korakamo z otrdelim srcem 
dalje po starem. 

Binkošti niso le spomin
A Sveti Duh ne želi biti le spomin. Želi biti vedno nova 
resničnost. Želi biti Božanski dar vsakomur od nas. Želi 
biti Božanska moč vsakomur od nas. 

Sveti Duh se želi v resnici razliti na nas, v naša srca, 
v naše odnose. Prebuditi želi naše upanje, nas voditi 
po poti spreobrnjenja, novega, polnega in bogatega 
življenja. 

Mitja Markovič

Pridi, Sveti Duh in napolni naša srca. 
Napolni srca svojih vernih in poglobi našo vero. 
Utrdi naše upanje. Navduši nas za delo ljubezni. 

Pošlji, vsemogočni Bog, svojega Svetega 
Duha in prenovi naša srca, po naših rokah pa 
prenavljaj obličje vse zemlje. Želimo biti tvoje 

skromno orodje. Prenavljaj nas s svojim mirom, 
odpuščanjem in upanjem. 

V času, ko se marsikdo med nami prebija 
skozi čas raznovrstnih stisk, te še prav posebej 
prosimo, napolnjuj nas z močjo, z vztrajnostjo 
in trdno vero, da smo v tvoji roki in da nikoli 
ne boš dopustil, da bi se nam zgodilo kar koli 

pogubnega. 

Odpiraj naš pogled za lepo in dobro. In naj z 
lepoto in dobroto barvamo vse sive odtenke 

našega časa in delčka sveta, v katerem živimo. 
Saj je to tvoja voja za nas. Amen. 



Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
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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
Končujemo veroučno leto. Še malo in zaprla se bodo tudi šolska vrata, pričele pa počitnice. Tudi 
letos pripravljamo za osnovnošolce poletni oratorij. Potekal bo prvi teden po končanem šolskem 
pouku, torej od 27. junija do 1. julija. Podrobnosti in prijavnica sledijo kmalu. 

Letošnje poletje bo nekaj posebnega za člane skavtskega stega Šentjur 1, saj praznujemo 25. 
letnico. S praznovanjem bodo zaznamovani 
tudi poletni tabori, del taborov bo za vse 
skupen, na skupni tabor pa vabimo tudi 
naše starše. Volčiči bodo tako na taboru od 
12. do 17. julija. Izvidniki pa od 15. do 23. 

V prihodnjem tednu obhajamo god svetih 
Primoža in Felicijana. Godovna sveta maša 
bo pri svetem Primožu, naslednja nedelja pa 
bo tam lepa nedelja. 

Skupaj z našimi devetošolci se pripravljamo 
na prejem zakramenta svete birme. V 
minulem tednu so se v okviru priprave srečali 
njihovi starši. Naše mlade pa vsej župnijski 
skupnosti izročamo v molitev in dober zgled. 

V minulem tednu sta se od nas poslovili in 
vrnili v objem nebeškega Očeta naši faranki 
Jožefa Lapornik in Jožica Vodeb. Radi 
molimo za drage rajne. 

Sveti Duh, prosim te za dar modrosti, da bom  
bolje poznal tebe in tvojo nebeško popolnost;

za dar razumnosti, da bom jasno razločeval  
duha skrivnosti svete vere;

za dar sveta, da bom živel  
v skladu z načeli te vere;

za dar vednosti, da bom znal pri tebi poiskati nasvet 
in ga bom pri tebi tudi vedno našel;

za dar moči, da me noben strah ali zemeljska skrb 
ne bosta nikoli ločila od tebe;

za dar pobožnosti, da bom s sinovsko ljubeznijo 
vedno služil tvojemu veličastvu;

za dar strahu božjega, da se bom bal greha,  
ki žali tebe, moj Bog. AMEN.



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

ponedeljek
6. junij

Marija Mati 
Cerkve

18.30: + Marijo in Konrada Leskovška
+ Alojza Oblaka

torek
7. junij

Sveti 
Robert

18.30: + Slavka Korošca
+ Franca Pečarja (obl.), za Alojzijo in sorodnike

sreda
8. junij

DAN P. 
TRUBARJA 8h: po namenu

četrtek
9. junij

Sveti Primož 
in Felicijan 9h (PRIMOŽ): po namenu

petek
10. junij

Sveti 
Bogumil

18.30: + Angelco Arzenšek
+ Cirila, Metoda, Karla in Alojza Jeniča
+ Jožefo Lapornik (osmina) 

sobota
11. junij

Sveti 
Barnaba

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Silva Koželja (obl.) in družino Koželj
+ Antonijo Arlič (obl.) 
+ Alojza Vukmaniča (30. dan)
+ Jožeta Lešeka (osmina) 

nedelja
12. junij

SVETA 
TROJICA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Marjana Kajba in starše
+ Marijo Paher in Henrika Kumpergerja
10.30 (PRIMOŽ): LEPA NEDELJA


