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MOLIMO TE, BOG OČE, Stvarnik življenja, Bog od Boga, 
Luč od Luči, Neminljivi, Večni, Vsemogočni; Bog, ki si v 
nebesih in hkrati Oče vsakogar od nas tukaj na zemlji. 

Po tvojem Sinu in Njegovih besedah se obračamo 
nate in kličemo: »Posvečeno bodi Tvoje ime.« 
Blagoslavljamo te in te slavimo in ti želimo dati 
najvišjo čast. Prepevati želimo pesem hvaležnosti in 
hvalnico tvoji dobroti. 

Tebi, ki si za nas ustvaril ta svet in nam ga podaril kot 
dom za naše zemeljsko popotovanje. Ustvaril si ga 
dobrega in lepega in takega si ustvaril tudi vsakogar 
od nas in želiš, da bi tak ostal vsak od tvojih otrok, 
vsak od tistih, ki si mu vdihnil oživljajočega duha in 
neminljivo dušo. 

Tvoje kraljestvo je v nebesih; in mi prosimo, da tvoje 
kraljestvo živi tudi med nami na zemlji. 

Bog ljubezni: Oče, Sin in Sveti Duh



Kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in 
milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. 

Ti si naš dobri Oče. Naš Oče, ki ljubiš vsakega sina, 
vsako hčer. In nas v ljubezni vzgajaš zato, da bi se 
nihče od nas ne pogubil, ampak bi srečno in varno 
prispeli na svoj cilj. 

Zato naj se vsak trenutek zgodi Tvoja najsvetejša volja, 
naš Oče, saj je to najodličnejša pot za nas, Tvoje otroke. 

OBRAČAMO SE NATE, BOG SIN, JEZUS KRISTUS, ki si 
po Očetovi volji prišel na svet, da bi nam razodel Očeta, 
Boga ljubezni in našo padlo naravo v svojem telesu 
povzdignil nazaj v nebesa. 

Nate se obračamo, naš Brat in Gospod. Slavimo te 
in tvoja veličastna dela, Gospod Jezus, s katerimi 
si razodel svoje Božje veličastvo, ko si hodil ob 
Galilejskem jezeru: ozdravljal bolne, vračal ljudem 
upanje, oznanjal Božje kraljestvo, odpuščal grehe in 
osvobajal oblasti hudega duha. 

Prosimo te, naš Učitelj, tudi danes razodeni svojo moč 
in tudi nam danes spregovori o Božjem kraljestvu, 
da bomo bolj zahrepeneli po nebeških dobrinah in si 
prizadevali, da bi dobrine Božjega kraljestva živele 
med nami: v naših srcih, v naših skupnostih in v 
našem svetu. Osvobodi nas skrbi in napolni naša srca z 
upanjem in vedrino. 

Naredi, Jezus, da bomo hrepeneli po tvojem 
odpuščajočem pogledu in po Tvoji besedi, ki uči, tolaži 
in pošilja. 

Nisi nas le učil o ljubezni, ampak nas ljubiš vse do 
zadnje večerje, vse do koščka kruha, v katerem ostajaš 
z nami, ljubiš nas vse do križa. 

Ti ostajaš z nami vse dni do konca sveta. Daj, da Te 
bomo prepoznali na obrazih svojih bratov in sester.

KLIČEMO TE, SVETI DUH, BOG LJUBEZNI, tretja Božja 
oseba, napolni srca svojih vernih in vžgi tudi v naših 
srcih ogenj svoje ljubezni. 

Tisti plameni ognja ljubezni, ki so se izrisali nad 
glavami prvih Jezusovih učencev, naj se ta trenutek 
prižgejo v naših srcih. 

Naj vse stvarstvo zadiha v ritmu ljubezni. 

Okrepi vezi ljubezni v naših družinah, med zakonci, 
med starši in otroki, med brati in sestrami, med 
prijatelji ...

Sveti Duh, vstopi v naša srca, v naše telo, v našega 
duha in naše duše. Ozdravi nas, ozdravi naša čustva, 
ozdravi naš spomin. 

Napolni nas s svojimi darovi: Napolni nas z modrostjo, 
daj nam trdno vero, neomajno upanje in do konca 
vztrajno ljubezen. Daj nam resničnega notranjega 
veselja, napolni nas s svojim mirom in daj, da bomo do 
vseh in vselej potrpežljivi, dobrotljivi in zvesti v svojih 
obljubah, predanosti in odločitvah. 

BOG LJUBEZNI, 
OČE, SIN IN SVETI DUH, 
PRESVETA TROJICA. 
Tri osebe, en sam Bog, 
milostno nam nakloni, 
da bomo tudi mi eno med seboj 
v neminljivi, vztrajni in zvesti ljubezni. 
Amen. 



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
Danes se dogaja lepa nedelja pri svetem Primožu in Felicijanu. Prihodnjo nedeljo pa pri svetem Ahacu, 
saj v naslednjem tednu goduje tamkajšnji zavetnik. 

Prihodnji teden bo zaznamovan še z nekaterimi lepimi koraki, ki jih delajo naši devetošolci pred praznikom svete 
birme. V četrtek se bomo birmanci srečali pri večerni sveti maši, ta dan bo pred in med sveto mašo 
priložnost tudi za spoved birmancev, staršev in botrov. 
V petek bo kateheza za birmance, v goste znova prihaja kapucin, brat Jurij. Praznik svete birme bo 
v soboto ob 10.30. Znova vabilo, da v teh dneh 
velikokrat pomislimo na naše mlade in nanje 
kličemo darove Svetega Duha.

Včeraj smo letošnje pastoralno leto in srečanja pred 
premorom poletnih počitnic sklenili člani vseh treh 
zakonskih skupin. Biti del zakonske skupine je 
velika milost, zelo dragoceno je, da lahko drug 
drugega bogatimo, se drug od drugega učimo, 
zlasti pa je pomembno, da na tak način utrjujemo 
temelje naših zakonskih skupnosti. V hvaležnosti 
za letošnje leto srečevanj smo se včeraj odpravili 
na Veliko planino k Mariji Snežni. Tam smo 
obhajali sveto mašo, si pripravili piknik in imeli 
zares lep dan. Bogu smo hvaležni za vse prejete 
darove.  

Prihodnjo nedeljo letošnje pastoralno leto končuje in se zahvaljuje za prejete milosti tudi naša 
župnijska skupina Vera in luč. 

V četrtek je slovesni in 
zapovedan praznik Svetega 

Rešnjega Telesa. 

Praznična sveta maša bo 
dopoldan in zvečer. 

Lepo vabljeni, da se 
zahvalimo za dar svete 

Evharistije, za sveto mašo,  
za sveto obhajilo. 



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

ponedeljek
13. junij

Sveti Anton 
Padovanski

18.30: + Edija Dreščka (obl.) in sorodnike
+ Marijo (obl.) in Franca Vodeba, Rudija in Jožefo Kovačič
+ Antona in Rozalijo Koželj ter stare starše Koželj

torek
14. junij

Sveti 
Valerij

18.30: + Jožeta Rezeca (obl.) ter rodbini Rezec in Polšak, za Franca 
in Marijo Cvek
+ Rozalijo, Alojza in Slavka Zupanca ter Frančiško Fendre

sreda
15. junij

Sveti 
Vid

8h: + za dva Branka in Marjano Cmok
+ Ljudmilo Kostevc

četrtek
16. junij TELOVO

9h: + Marijo Batič
18.30: + Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo
+ dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Marjana Kolarja

petek
17. junij

Sveti 
Albert

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Zofijo (obl.) in Martina (obl.) Šolinca
+ Marijo Šček
+ Marijo Salobir 

sobota
18. junij

Sveti 
Romuald

10.30 (SVETA BIRMA): za birmance in njihove družine
+ Ivana, Rozalijo in Marico Gračner (obl.) 
18.30: + Alojza in Tadeja Rataja, rodbine Rataj, Golež, Sivka in Ribič
+ Heleno Oderlap, st. (obl.) in Heleno, ml. ter rodbino Struga

nedelja
19. junij

DVANAJSTA 
NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Frančiško Rataj (obl.) in Jožeta ter za duhovnika Francija 
Rataja
+ Slavka Fidlerja
+ Slavka Gabra in vnuka Petra
10.30 (AHAC): LEPA NEDELJA 
+ Alojza in Elizabeto Sitar ter sorodnike 
+ Frančiška Gobca


