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Zvezda je sijoče, plinasto telo. Njen sij oddaja 
energijo, ki jo ljudje vidimo kot svetlobo.  Sonce je 
edina zvezda dovolj blizu Zemlje, ki jo vidimo kot 
večjo okroglo ploskev, ob njej pa čutimo celo toploto. 
Prav tako je Sonce ena redkih zvezd, ki jo vidimo 
podnevi. 

Če bi s francoskim vlakom TGV, s hitrostjo 513 km/h 
hiteli do druge Zemlji najbližje zvezde, Proksimi 
Kentavri, bi tja potovali okoli 8,8 milijonov let. Zvezde 
se povežejo z drugimi in tvorijo dvojne zvezde, večje 
skupine zvezd so zvezdne kopice, sestave več teh pa 
galaksije. Galaksijo tako tvori več milijard zvezd. Od 
majhne zvezde ali rdeče pritlikavke, pa do tja, ko le 

Zvezde. Sonce in dež



ta opeša, se sesede in postane črna pritlikavka, traja 
od 10 do 100 milijard let.

So to zanimivi podatki? 

Zame še vedno. Globoko nazaj moram, tja v šesti 
razred osnovne šole, ko me je to začelo vznemirjati, 
zanimati in navduševati. Še vedno ob tem obnemim. 
Postanem majhna. Radovedna. Želim vedeti še več, 
pa sem zopet na začetku ...

... zvezde so naši sopotniki. Tam, pod milim nebom. 
V samoti, dvojini, skupini. In pogled v njih, pa naj bo 
povezan s stisko, srečo, skrbjo ali vznemirjenjem, je 
jasen: nisi sam! Vse je postavljeno v red, pa čeprav 
se zdi, da ni. Čeprav imaš občutek, da boš zgrmel, se 
sesul, vzletel ...

Majhen otrok razume, da kadar je nebo temno, 
bliska in grmi, prihaja neurje. Kmetje dobro vedo, 
da kadar je sonce, je potrebno veliko garati. Saj bo 
to na koncu leta koristilo, ko se žanje, kosi, spravlja 
pridelke. Tako je, kadar imaš podjetje na prostem. 
Kolesar na poti dobro razume, ko pogleda v nebo, 
kaj mu je storiti ... plezalec v steni jasno razume 
namige neba, saj je veliko, kar bo doživel, odvisno 
prav od dogajanja tam ... Vsi smo odvisni od neba. 
Potrebujemo ga. Predstavlja naše meje, tudi tiste, ki 
jih želimo preseči ali vsaj doseči. 

Točno tako sem se počutila pred leti, ko sva skupaj 
z bratom v Šentjurju prvič pripravljala oratorijsko 
dogajanje. Nemoč, vznemirjenje, navdušenje, 
zaskrbljenost, prestrašenost, veselje, zadovoljstvo, 
radovednost ... vse to je divjalo v nama. In tako, si 
mislim, se je pred veliko leti počutil Don Bosko, ko je 
ustvaril nekaj, kar žari še danes. 

Rodila se je zvezda. Najbrž ni vedel, kako dolgo bo 

žarela ... kako močno ... koliko otrokom bo  približala 
svet, ki je prečudovit ... koliko mladim bo za vedno 
spremenila korake ... koliko staršem bo dajala 
zagotovilo, da je vse v redu ... koliko ljudi bo nežno 
vabila v svoj sij.

V resnici pa se je vse to rodilo že davno pred nami, 
samo zagrabiti smo morali, spregledati, zagledati 
to zvezdo, ki je sijala. Samo vzeti jo za svojo in ji 
reči, da je dobrodošla pri nas, na našem dvorišču, 
župnišču in cerkvi. Dobrodošla v naši Cerkvi. Tej, ki 
jo oblikujemo mi, kristjani, ljudje, ki želimo nositi 
zvezdo še komu. Nositi zvezde? Kako nebeško, 
nekaj, kar nam Bog daje kot privilegij nositi v sebi in 
drugim. In kaj so te zvezde? 

Preprosto -  to so veselje, igra, sprejemanje, 
odpuščanje, smeh, molitev, objem, pesem s 
prijateljem, bližina ...

Ja, zvezde, tam milijone let daleč od nas, postanejo 
naenkrat del nas, naših src, del naših rok in nog. 

Za vedno me je to spremenilo. Vse, kar je povezano 
z zvezdami. Vse, kar je bilo povezano z dogodki ob 
oratorijskem dogajanju. Vsa ta bližina, ta zastonjski 
čas, še danes gori v meni kot darilo, ki mi ga je Bog 
prinesel v življenje. Od takrat naprej se nikoli več 
nisem vprašala, če se bo izšlo, če bo vse »štimalo«, 
če se splača.

Odgovor je preprosto živel v meni: če Bog nekaj 
naredi, naredi prav. Takrat gori, se ne utrudi in ne 
ugasne. Po mnogih mladih, po nas. Ne more nas 
ustaviti več žgoče sonce, ne dež. Saj zvezda, ki živi v 
nas, daje zagotovilo, da je nekaj, kar šteje več!

Barbara



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

Letno celodnevno češčenje Najsvetejšega v naši župniji
Običajno češčenje v naši župniji poteka 27. in 28. junija. Letos smo ga - tudi zaradi 
programa oratorija - prestavili na 1. in 2. julij.  
V petek, 1. julija, se bo po večerni sveti maši pričelo nočno češčenje, ki bo trajalo do 7h 
zjutraj. Zatem se v soboto, 2. julija, nadaljuje celodnevno češčenje, ki traja vse do večerne 
svete maše.  
V nočnem češčenju se molilci menjujemo na dve uri, v dnevnem pa vsako uro.  
Koordinator je Dušan Jenič (031 294 081). Na mizi z verskim tiskom je seznam, kamor se 
lahko vpišemo. 

Urejanje cerkve, župnijskih prostorov in okolice
Župljanom iz Cerovca in Proseniškega se zelo zahvaljujemo za vestno in skrbno urejanje cerkve, 
kaplanije in okolice cerkve v iztekajočem se mesecu. Hvala vam za vaš čas in velikodušnost.  
V juliju ste na vrsti župljani Šentjurja: Spodnji trg od kmetijske šole do Doma starejših. 

Poletni oratorij
Prihodnji teden bo v naši župniji zaznamoval POLETNI ORATORIJ. Preko 80 veroučencev, 
skoraj 30 mladih animatorjev, ob tem pa velikodušna skupina odraslih sodelavcev bo 
ustvarjala živahen utrip. Oratorij je počitniška dejavnost, ki pa ima velik poudarek tudi na 
vzgoji, povezovanju, skupni molitvi in katehezi ter igri in ustvarjalnosti.  
Program se odvija vsak dan od 9h do 15.30. V tem času so druge dejavnosti, župnijska 
pisarna in podobno, zožene le na najnujnejše. Hvala za razumevanje. 



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

ponedeljek
27. junij

Sveta 
Ema

18.30: v zahvalo za zdravje in v zahvalo medicinski ekipi Medicor
+ Matildo Florjano Erjavec in Julijano Pevec

torek
28. junij

Sveti 
Irenej

18.30: + Ljudmilo Kostevc
+ Ireno Turnšek (osmina)

sreda
29. junij

Sv. PETER in  
PAVEL 8h: + Petra Gabra

četrtek
30. junij

Prvi rimski 
mučenci

18.30: + Milana Dremška, za starše Dremšak in Kristan ter Marijo Župevc
+ Marijo in Ignaca Čatra, Tončka, Jožeta, Marjana in vse Čatrove iz 
Doleca
+ Jožeta in Elizabeto Lampret ter Milana Ledineka

petek
1. julij

Sveta 
Estera

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Antona Strašeka 
+ Jožico Vodeb (30. dan)
+ Ivana Turka (obl.), starše Ferme in Ferjan

sobota
2. julij

ČEŠČENJE
NAJSVETEJ- 
ŠEGA

18.30: + Julijano Kačičnik (obl.) in družino Kačičnik
+ Ano Koželj in družino Koželj
+ Marjetko Podvršnik (obl.) 
+ Nuško Debelak (obl.), Antona Debelaka in Milana Korošca

nedelja
3. julij

ŠTIRINAJSTA 
NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Janija Guzeja (obl.)
+ Karmen Jevšnik in sorodnike
+ Nežo in Jožefa Slomška ter Jožeta in Zdenko Slomšek


