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Dvakrat sem v enem tednu slišal to vprašanje. Prvič je v 
njem bilo – tako se mi zdi – za ščepec aplavza. Drugič 
– zopet samo moje ugibanje – za ščepec posmeha, 
ali – če želim biti zelo dobrohoten – modrega nasveta 
svojega nekaj let starejšega in izkušenejšega kolega.  

Prvič je to retorično vprašanje izrekel stari prijatelj, 
ki je skupaj z menoj hodil večino časa nastajanja 
animatorske ekipe in oratorijskega gibanja na moji 

prejšnji župniji. Kako se ti ljubi? Razumljivo vprašanje. 
Tudi v njem, ki ga je izrekel, so še zelo živi tisti prvi 
okorni koraki, ki so zahtevali nekaj drznosti in veliko 
poguma, ko smo pričenjali. Dobro se spomnim tiste 
»šole za animatorje«, ki sem jo za prvo majhno ekipo 
pripravil kar sam. Da bi se začutili, da bi malce okusili 
izziv, odgovornost in zlasti lepoto animatorskega 
poslanstva. In potem neštevilne ure in dnevi skupnega 
dela. Pripravljanja ne le oratorijskih programov med 

Kako se ti ljubi?



poletnimi počitnicami, ampak sčasoma tudi ogromno 
dejavnosti za veroučence med letom: oratorijski dnevi, 
spovedni dnevi za prvoobhajance. Vsakoletni birmanski 
vikendi. Priprave prvoobhajanskih in birmanskih 
praznikov. Navduševanje mlajših, pritegovanje novih 
generacij, stalna skrb za to, da postajamo in ostajamo 
ekipa, učenci, sopotniki, prijatelji. Medsebojno 
oblikovanje in brušenje, skupna duhovna rast in molitev. 
Veselje ob uspehih in nemalokrat slaba volja, ko so se 
zgostile neprespane noči in je tik pred zdajci ostal še 
zajeten kup dela. In spet novi in novi dokazi, kako 
Gospod blagoslavlja našo velikodušnost. Kako spretno 
zna uporabiti našo pripravljenost. In kako nas preko 
resničnosti našega življenja vodi vedno bližje k sebi.

Ne da bi pričakoval druge zahvale
Drugič je vprašanje iz naslova izrekel moj kolega, nekaj 
let starejši duhovnik, ki mi je v isti sapi razložil tudi, 
da se da tudi brez tega. Da je treba stvari prepustiti in 
zaupati. Da mi nihče ne bo postavljal spomenika. Da je 
treba misliti tudi nase. Da mnogi starši v oratoriju vidijo 
le enotedensko počitniško varstvo za svoje otroke. In da 
je večini starejših župljanov za to tako ali tako vseeno. In 
da zaradi animatorjev cerkev ne bo bolj polna. 

Poslušal sem ga. In nisem mu ugovarjal. Nisem imel 
občutka, da bi bilo smiselno. Tako ravnam tudi ob kakih 
drugih podobnih okoliščinah. Včasih je perspektiva 
gledanja tako zelo drugačna, in (ne)pripravljenost 
sogovornika razumeti logiko zastonjskosti, tako 
trdno postavljena, da je ne more omajati ne zgled, 
ne argument. In takrat se rajši v sebi nasmehnem. 
Utihnem. Stopim na stran. In delam dalje. S kom, ki to 
logiko razume. Vedno se najde kdo tak. 

Sam pri sebi ostajam prepričan, da Bog z veseljem 
uporabi vsak košček naše velikodušnosti. Tudi če naše 
delo ni idealno. Tudi če cilji niso perfektno izbrani. Mlad 

ranjen vojščak Ignacij je v času dolgotrajnega okrevanja 
na bolniški postelji z odporom prebiral življenjepise 
svetnikov in Jezusovo življenje. Zgolj zato, da si je krajšal 
mučen dolgčas. A je Gospod tudi tisto neznatno špranjo 
ob vratih uporabil, da je vstopil v njegovo življenje, se ga 
dotaknil in ga počasi povabil v povsem novo življenje. 

Verjamem, da Bog zmore to narediti tudi po našem 
trudu. Zelo verjetno je, da ne bomo sami videli sadov 
svojega dela. Seveda ne bo spomenikov. Največkrat niti 
zahvale ne. Ne bo zaslužka, prej nasprotno. A dovolj je 
zavest, da delamo dobro in da vršimo Božjo voljo.  

Uči me velikodušnosti
Kako se ti ljubi? Vsak, ki se trudi, na svoj način 
odgovarja na to vprašanje. Vsak prostovoljec. Vsak 
župnijski sodelavec. Zame osebno je – biti moram 
iskren – skrit v polju Božje ljubezni. Ne pripisujem ga 
sebi. Milost je, da še tretjič pričneš znova. Postavljati 
in utrjevati temelje. Ustvarjati tiste nevidne niti, 
ki iz klobčiča sčasoma naredijo toplo pregrinjalo. 
Navduševati. Graditi. Vzpodbujati. Negovati. Milost je. 

A je tudi veselje. Je resničnost odnosov. In resničnost 
življenja. In privilegij, da srce in duh ostajata mlada. 

Zato skušam le ostati na valu te milosti in skupaj z 
Ignacijem molim: 

Gospod, uči me velikodušnosti,
da ti bom služil, kakor zaslužiš,
da bom dajal, ne da bi štel,
da se bom bojeval, ne da bi mislil na rane,
da bom delal, ne da bi iskal počitka,
da se bom žrtvoval, ne da bi pričakoval druge zahvale,
kakor zavest, da vršim tvojo sveto voljo.
Amen.

Mitja Markovič
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SKUPAJ NA POTI
Ta konec tedna so na svojem poletnem taboru naši odrasli skavti, Bratovščina Mravljincev Šentjur 1. 
Od doma pošiljamo pozdrave in želimo veliko blagoslova in poživljenega skavtskega duha. 
Bratovščina predstavlja dragocen in pomemben gradnik življenja naše župnijske skupnosti, s 
svojim delom pa sežejo še onkraj meja naše župnije. Hvala voditeljema bratovščine Jadranki 
in Petru za srčnost in velikodušnost. Naj posejano rojeva nove in nove sadove za Božje 
kraljestvo. 

V prihodnjem tednu se na poletni tabor odpravljajo 
naši najmlajši, krdelo volčičev in volkuljic. Taborili 
bodo na Šmihelu nad Mozirjem. V zadnjem 
delu pa se bodo pridružili skupnemu praznovanju 25. 
letnice v Lokah pri Mozirju z naslovom »Primi svoje 
veslo«. 

Tam bodo od petka dalje naši izvidniki in 
vodnice, ob koncu tedna pa se jim pridružijo 
še naši starši in podporniki, tudi nekateri 
nekdanji voditelji. Bogu smo hvaležni za to, 
da je skavtski duh pri nas prisoten že četrt 
stoletja. Skavtskemu stegu iskreno čestitamo. 
V hvaležnosti vsem, ki ste pred 25. leti 
ustanovili steg in vsem, ki ste v poltretjem 
desetletju vršili voditeljsko služenje v stegu. 
Čestitke in s polnimi vesli dalje!



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

ponedeljek
11. julij

Sveti 
Benedikt

18.30: + Slavka Korošca
+ Marjana Kolarja
+ Elizabeto (obl.) in Jožeta Jančiča, Nikico in Hinka Podkrižnika ter 
Jožico Virant

torek
12. julij

Sveti Mohor 
in Fortunat

18.30: + Ljudmilo Kostevc
+ Marjana Gajška
+ Alojza Paholeta (obl.) 

sreda
13. julij

Sveti 
Henrik 8h: + Ireno Turnšek (30. dan) 

četrtek
14. julij

Sveti 
Božidar

18.30: + Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo (obl.) 
za uspešno končanje šolskega leta ter za modre odločitve

petek
15. julij

Sveti 
Bonaventura

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Katarino Muha (obl.) 
za zdravje in za blagoslov poslanstva papeža Frančiška

sobota
16. julij

Karmelska 
Mati Božja

18.30: + Angelco Arzenšek
+ Terezijo Rezar
+ Marijo Stopar
+ družino Turnšek in Edija Šego ter za dva Martina, Antonijo in 
Franca Obreza

nedelja
17. julij

KRIŠTOFOVA
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Slavka Fidlerja
+ Ano, Vinka, Danija, Jožeta in Marijo Martinčič
+ Boža Župneka
10.30 (Ahac): + Frančiška Gobca 
+ Ano Vrečko


