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»Za Božjo slavo mi živimo in neustrašno se 
borimo ...,« je samo en izmed verzov letošnje 
oratorijske himne, ki nas je v Šentjurju spremljala 
pretekli teden. 

Vrnili smo se 500 let nazaj, v čas vitezov, gradov 
in vojn. V popolnoma drugačne čase, kot jih 

poznamo danes. 

V čas, ko je živel vitez Ignacij iz Lojole. Ignacij 
je bil vitez, ki je želel postati najboljši, pa mu 
je načrte sredi bitke za Pamplono prekrižala 
topovska krogla, ki mu ni samo poškodovala 
noge, ampak tudi uničila sanje o viteštvu. 

Za Božjo slavo mi živimo ...



Skozi dolgo pot okrevanja, ko si je čas krajšal 
z branjem knjig, je spoznal, da ima Bog zanj 
drugačen načrt. Načrt, da doseže drugačno, 
večjo slavo od tiste viteške: Božjo slavo. In tako 
se je podal na novo pot, na pot spreobrnjenja, 
na kateri je ustanovil tudi »družbo Jezusovo« 
oziroma jezuite, ki jih poznamo danes. In po 
svoji smrti je postal svetnik ter tako dosegel čisto 
pravo slavo. Božjo.

Naša jutra so se pričela s petjem himne, 
animatorji pa smo z dramsko uprizoritvijo vsak 
dan predstavili delček Ignacijevega življenja.

Vsak dan nas je skupaj z vrednoto dneva 
spremljal tudi simbol. V ponedeljek smo si nadeli 
oklep, ki je predstavljal pogum. Pogum, da se, 
kljub temu, da se česa bojimo, s tem soočimo. 
V torek smo ob meču spoznali, da je v življenju 
marsikdaj potrebno razločevati in da moramo 
za pomoč pri sprejemanju odločitev prositi 
tudi Boga, saj le on ve, kaj je najboljše za nas. 
Škornji so bili simbol tretjega dne, katerega 
vrednota je bila romanje, ko smo spoznali, da 
romar moli z nogami. Ob čeladi smo četrti dan 
spoznavali, kako pomembno je učenje in da 
se nikoli ne nehamo učiti. Peti dan pa smo bili 
ob ščitu poslani na pot služenja, da bomo tisto, 
kar smo ves teden zbrano poslušali tudi aktivno 
uresničevali.

Dramski uprizoritvi zgodbe je sledil pogovor 
v katehezah, kjer smo vse povedano še bolj 
poglobili. 

Po katehezah pa smo se odpravili v delavnice, 
kjer smo ustvarjali, se ličili, kuhali, pa tudi 
športali in plesali.

Kosilo nam je dalo moči za popoldanske 
aktivnosti, ki so vključevale velike igre, pri katerih 
smo morali sestaviti svojega viteza, drugič pa 
smo poskušali pri spretnostnih igrah biti najboljši. 
Ker smo zadeli dneve, ko je bilo res vroče, smo se 
en dan odpravili tudi na šentjurski bazen, ki nas 
je dodobra ohladil. V četrtek smo se z oratorijsko 
mašo zahvalili Bogu in ga prosili za nadaljnje 
spremstvo pri vseh naših dogodivščinah. V petek 
pa se je naše druženje končalo z vodnimi igrami, 
kjer smo se vsi dodobra zmočili in ohladili.

Ko pomislim na pretekle dni me ob vseh 
nepozabnih trenutkih napolnjuje zlasti 
hvaležnost. Najprej hvaležnost za otroke, ki 
so nam s svojimi nasmehi in iskricami v očeh 
polepšali vsak dan, nato pa hvaležnost za starše, 
ki so nam zaupali svoje otroke. Hvaležnost za 
kuharice, ki so poskrbele, da nismo bili lačni in 
da nam nikoli ni zmanjkalo tekočine. Na koncu 
pa hvaležnost za sovoditelja in animatorje, tako 
tiste, ki so animatorsko ekipo že sestavljali, 
predvsem pa tiste, ki so si letos prvič nadeli vso 
potrebno Božjo bojno opremo in se pogumno 
podali na animatorsko pot. Na pot, na kateri 
skupaj postajamo družba Jezusova, vitezi, ki se 
neustrašno borimo za Božjo slavo.

Klementina Fidler



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
Hvala vsem, ki ste se ponoči ali podnevi ustavili pred Najsvetejšim v molitvi. 

Prihodnji konec tedna se na poletni tabor odpravlja Bratovščina naših odraslih skavtov. Kmalu zatem pa se 
že pričenjajo poletni tabori skavtskega stega. Letos zaznamovani tudi s praznovanjem 25-letnice. 

V prihodnjem tednu obhajamo god svetih bratov Cirila in Metoda. Prihodno nedeljo pa obhajamo lepo 
nedeljo na Blagovni, kjer sta sveta brata zavetnika tamkajšnje kapele. 

V minulem tednu se je pri nas odvijal letošnji poletni oratorij. Bil je kvaliteten, vsebinsko zelo bogat, 
duhovno domišljen, ustvarjalen in vesel. Za ekipo tudi zelo zahteven. Zato še s toliko večjim veseljem 
in zadovoljstvom v imenu celotne skupnosti zapišem veliko zahvalo vsem, ki ste dodali svoj kamenček. 
Posebej se znova želimo zahvaliti Faniki in Sonji, ki sta sprejeli levji delež v kuhinji. Pa Poloni, Iryni in 
Eleni, ki so priskočile na pomoč. Barbari za vsestransko pomoč v startnem krogu oratorija. In Sabini, ki 
je koordinirala kuhinjsko ekipo in poskrbela za prenekatero tehnično podrobnost. 

Največja zahvala pa gre ekipi mladih animatorjev. Zelo odgovorno in zavzeto smo se lotili že priprav, 
zelo srčna je bila tudi izvedba. Nekateri ste tako podarili kar dva tedna svojega časa zato, da bi 
udeleženci oratorija po naši 
velikodušnosti začutili, kako 
zelo nas ima rad dobri Bog. 
Hvala za vašo ustvarjalnost, 
vestnost in pripravljenost. 
Najbolj pa sva s Klementino 
vesela, da smo postali ekipa. 

Ekipa, ki bo gotovo spisala še 
veliko lepih zgodb. 



ponedeljek
4. julij

Sveti 
Urh

18.30: + Angelo Arzenšek (obl.), Karla, Marjana in Angelco Arzenšek
+ Jožefo Lapornik (30. dan)

torek
5. julij

Sveti Ciril in 
Metod

18.30: + Marijo Korenjak in dva Franca Korenjaka
+ Cirila in Frančiško Lesjak
+ Marijo Ocvirk (osmina)

sreda
6. julij

Sveta Marija 
Goretti 8h: + za duhovnika Francija Rataja in za zdravje

četrtek
7. julij

Sveti 
Vilibald

18.30: + Ano in Jožeta Štrausa ter rodbine Senegačnik, Štraus in Dečman
+ Rada Urleba (obl.) in starše Urleb
+ Ano Fidler (obl.) in družino Fidler (iz Nove vasi)
+ Jožefa Roma in starše, Frančiško in Martina Krofliča ter starše Oset

petek
8. julij

Sveti 
Prokopij

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Maksimiljana Zidanška
+ Marijo Voga (obl.), Ano in Stanka Voga ter Franca in Marijo 
Gradič
+ Marijo, Vinka in Milana Cverleta

sobota
9. julij

Sveti 
kitajski 
mučenci

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Martina Brečka in Angelo
+ Srečka Gajška
+ Andreja Zalarja (obl.) 
+ Slavka Ahtika (obl.)
+ Jožeta Ocvirka (obl.), Jurčka in starše Ocvirk (iz Podgrada), 
starše Jančič (iz Jakoba)
+ Marijo Bračko

nedelja
10. julij

PETNAJSTA 
NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Petra Gabra
+ Heleno, Antona in Janeza Straška ter starše Rožanc
+ Rudolfa Škrjanca (obl.), Matildo in Bernardo Škrjanec ter rodbino 
Turnšek
10.30 (Blagovna): + Roka in Justino Lipuš ter Anico Feldin


