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Sama beseda romanje izhaja iz besede romati, kar 
pomeni iti k romarski cerkvi, v sveti kraj. Romamo 
lahko z avtobusom, peš ... Ljudje so skozi vse čase 
romali, pogosto peš; v preteklosti mogoče še več kot 
danes;  saj takrat še niso bila v »modi« potovanja. 
Seveda pa se romanje po svojem osnovnem pomenu 
razlikuje od potovanja ravno po duhovni nadgradnji.

Moje, tvoje, naše romanje
Verjetno ni človeka, ki ne bi kdaj kam poromal. 
V sebi čutimo klic, ki nas nagovarja za Pot, sveti 
kraj… .Samo prisluhniti je treba in se odzvati. Zbrati 
pogum, voljo in zaupanje v Pot, ki nas bo pripeljala k 
njemu, Našemu Stvarniku.  Domov se vrnemo bogati 

Na obisku pri Kraljici Miru



Nebeškega kraljestva: miru, resnice in ljubezni do 
bližnjega, doma in svoje domovine. 

Zatorej , dragi brat, sestra odzovi se klicu, pojdi na 
pot, na Goro Gospodovo! Odpri srce presežnemu! 
Sprejmi napor: telesni in duhovni, ki ga romanje često 
zahteva. Sprejmi pomoč bližnjega, ko omagaš ali pa ti 
nudi oporo bratu, sestri, ki te potrebujeta na poti. 

Tako se je tudi naša bratovščina odraslih skavtov 
Šentjur podala na pot svetega kraja. 

Poklicala nas je …  
Marija Medžugorska, kraljica miru.
Odzvali smo se klicu in odšli na romanje v 
Medžugorje. Posebej smo se razveselili, da so svojo 
radoživost, vero in upanje v vse dobro  ponovno z 
nami na romanju delile tudi naše drage prijateljice iz 
Zasavja, društva prebolelih za rakom, poimenovane 
»Rozike«. 

Veseli ponovnega snidenja, smo se zbrali okrog 
naše skavtske mame Jadranke, tokrat tudi naše 
duhovne vodje romanja. V jutranji molitvi  smo  se 
izročili v varstvo naši Materi Božji. Združeni v veselju, 
prepevanju in molitvi rožnega venca ter duhovne 
meditacije smo preživeli tri lepe, duhovno bogate 
dneve. 

Prvi dan smo  obiskali Crnico, kraj prvega in tudi 
nadaljnjega prikazovanja Marije, kraljice miru. V 
molitvi rožnega venca smo Bogu in Njej izročili vse 
naše drage.  

Večer smo zaključili s sveto mašo in češčenjem 
Najsvetejšega. Bili so milostni trenutki. V prepevanju 
in molitvi smo stoje, sede ali kleče slavili in častili 
Njega, ki se je za nas daroval in nas odrešil. Prosili 
smo Marijo, kraljico miru za zdravje  nas samih, naših 
prijateljev in znancev , ki smo jih izročili Njej, ki je 

rekla svoj FIAT: »Zgodi se!«

Drugi dan smo nekateri poromali na hrib Križevec, 
drugi pa ostali v dolini. Oboji smo v molitvi križevega 
pota za mir v Ukrajini, izročali ves svet v varstvo 
Materi Božji. Gospodu in Njej smo izročili vse naše 
bolečine, prošnje za zdravje, razumevanje v naših 
družinah in  skupnostih, v katerih živimo in smo. 

Popoldan smo preživeli v mestecu Mostar, si ogledali 
njegove znamenitosti, kupili kakšen spominek, popili 
opojno turško kavico in dan zaključili s sveto mašo v 
tamkajšnji cerkvi. 

Po vrnitvi v Medžugorje smo se v mraku zbrali 
pred cerkvijo in sklenili krog okrog kipa Marije, se ji 
zahvalili za prijetna dneva, ji simbolno izročili vsak 
svoj kamenček (breme), ki smo ga prinesli s seboj 
in ga položili k njenim nogam, vedoč, da nas Mati 
nikoli ne zapusti. Vedno nas privede k svojemu sinu 
zastonjske ljubezni. S pesmijo  Angelček varuh moj in 
z blagoslovom naše vodje Jadranke smo se duhovno 
bogati odpravili k nočnemu počitku.

Prisluhni ji tudi ti
V nedeljo zjutraj smo s sveto mašo zaključili naše 
bivanje v Medžugorju.  Z molitvijo, pesmijo in 
osebnim pričevanjem vsega doživetega, smo se 
srečno  vrnili domov. Hvaležni vsem, ki so pripravili in 
izvedli našo pot, še posebej Jadranki. Svoje duhovno 
bogastvo je z nami delila blago in materinsko; z 
veseljem in ponižnostjo ter zavedanjem, da je vse v 
božjih rokah. Brez Njega in Matere Božje tudi romanja 
ne bi bilo. 

Poklicala nas je, Kraljica miru: tebe, mene in vse 
nas. In klicala nas tudi vedno bo. Prisluhni ji tudi ti. 
Odgovori ji. Pojdi klicu naproti. Pojdi na romanje. 

Zora, Sočutna mravlja



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 odvija lepa nedelja pri svetem Ahacu. 

Včeraj smo obhajali praznik svete birme. 77 naših devetošolcev je bilo potrjenih v veri. Dragocen in 
lep korak na poti odraščanja in poti vere je sveta birma. A tudi v prihodnje bodo naši mladi 
kristjani potrebovali še veliko zgleda, veliko molitve in veliko priložnosti, da se vključujejo v 
naše občestveno življenje. Bodimo jim lep zgled. 
In molimo zanje in skupaj z njimi. 

Danes se naša skupina Vera in luč udeležuje 
regijskega srečanja skupin v Slovenskih Konjicah. 

V prihodnjem tednu z animatorji in sodelavci 
pripravljamo  vse potrebno za letošnji oratorij ... Od 
ponedeljka dalje bo na župnijski strani spletna 
prijavnica. Prijave so mogoče samo s pomočjo 
spletne prijavnice. Ker je animatorska ekipa 
omejena in zato, da bomo lahko program 
izvajali kar se da kvalitetno, bo število otrok, ki 
jih bomo sprejeli na oratorij omejeno. Zato ne 
odlašajte s prijavo. 

Oratorijski program se bo sicer odvijal od 27. 
junija do 1. julija, vsak dan med 9h in 15.30. 
Vključena sta malica in kosilo. Vse ostale 
informacije boste prebrali na spletni prijavnici. 

V soboto praznujemo naš 
državni praznik,  
dan državnosti. 

Dnevi pred praznikom so tudi 
letos namenjeni molitveni 
devetdnevnici za blagoslov 

naše Slovenije. 

Pridružimo se molitvi! 



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

ponedeljek
20. junij

Sveti 
Silverij

18.30: + Ano Vrečko
+ Srečka Gajška ter starše Mastnak in Gajšek
+ Maksimilijana Zidanška (obl.) 

torek
21. junij

Sveti 
Alojzij

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija ter starše Korošec
+ Alojza Štuklja, Ivana, starše Štukelj in Božiček in za zdravje
+ Marijo in Franca Gorenaka, Vero Šerbec in Marijo Jagodič

sreda
22. junij

Sveti 
Ahac 9h (AHAC): za uspešno operacijo in za zdravje

četrtek
23. junij

Sveti 
Jožef C.

18.30: + Slavka Turnška, Alojza in Nikolajo Blažun ter Slavico in 
Darka Kovačiča
+ Rozalijo, Franca, Antonijo in Pavlo Fendre ter v zahvalo
+ Jožeta Lešeka (30. dan) 

petek
24. junij

SRCE 
JEZUSOVO

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
+ dva Alojza in Antonijo Golež ter dva Ferdinanda in Frančiško Deželak
+ Heleno, Antona in Janeza Straška

sobota
25. junij

Srce 
Marijino

DAN 
DRŽAVNOSTI

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Terezijo Rezar
+ Draga Gajška (obl.) ter starše Gajšek in Kovač
+ Jožico Vodeb (osmina) 

nedelja
26. junij

TRINAJSTA 
NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Anico (obl.), Alojza, Ivanko in Ano Gračner
+ Edija Lorgerja (obl.) in Vido Lorger
10.30 (krstna): + Tiliko in Petra Krča


