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Velikokrat v življenju hodimo čez  križišča in 
razpotja, poti pa so različne, nekatere točno 
določene, nekatere zavite v meglo, želja  po 
cilju pa vedno ostane v nas. Tako smo se pred 
25 leti odločili, da na razpotju uberemo pot, ki 
v naši župniji še ni bila prehojena. Ustanovili 
smo skavtsko skupino, STEG Šentjur 1. V nas je 
nenehno  tlela misel, kako ta naboj, ki smo ga 

prejemali na raznih duhovnih vajah, srečanjih, 
druženjih, predavanjih, posredovati mlajšim. 
V skavtski metodi smo našli svoj odgovor. 
Pot je bila včasih tudi naporna, največkrat 
pa blagoslovljena z ljudmi, ki so predstavljali 
markacije na  naši poti, da nismo zašli. Bogu 
smo hvaležni zanje. Če se spomnimo samo 
našega pokojnega župnika g. Mirka Zemljiča, 

25 let kasneje



ki nam je odstopil prostor v kaplaniji in v šali 
dejal, da smo skavti »nujno zlo«. Ko smo 
načrtovali skavtsko leto kot skupnost bodočih 
voditeljev, je gotovo dodal svoj pečat bivši 
kaplan g. Franc Zorec. S svojimi idejami in 
skavtskimi metodami pa nas je v nadaljevanju 
opremljal kaplan g. Sandi Koren ... in še mnogi 
drugi.  Za vse to se jim iskreno zahvaljujemo 
in smo ponosni, da so bili del naše šentjurske 
skavtske zgodovine. 25 let  ni tako malo.  

25 let odnosov, pričakovanj, veselja, 
igrivosti, radosti, rasti, padcev, vzponov ... 
Ob teh spominih se mi zdi, da so se leta kar 
pomnožila.  Ko pomislim, koliko lepega smo 
skupaj doživeli, se naučili, marsikdaj tudi 
kaj potrpeli, sem hvaležen za vsa ta leta in 
blagoslov.  Vem, da včasih ni bilo lahko, ampak 
vedno živimo  v upanju, da za dežjem posije 
sonce. Vredno je bilo včasih prebedeti noči za 
načrtovanje skavtskih taborov in da je že prva 
iskrica tabornega ognja odgnala to utrujenost. 
Ko smo se po bitki pri igri kraji zastave, utrujeni, 
izmučeni ob dnevnem svitu vračali z zastavo v 
roki, jo z dvignjeno glavo ponudili voditelju za 
odkup, je bil to najmočnejši dotik zmagoslavja.

25 let ni tako malo. Kaj vse je potrebno, da 
se stvari nadaljujejo iz generacije v generacijo? 
Koliko požrtvovalnih voditeljev, ki so delo  
opravili kot zastonjski dar, brez plačila. Za 
vse to se lahko zahvalimo le našemu Bogu. 
In še naprej prosimo Svetega Duha, da bi vel 
čez šentjursko župnijo in nam prinašal dobre 

skavtske voditelje tudi v prihodnje. Njim gre 
posebna zahvala, da smo tu, kjer smo.

Mogoče šele sedaj razumem, kako dragoceno 
je, da kot otrok začutiš ta pristni stik za naravo, 
ki je Božje stvarstvo ... in da  v šotoru spi tvoj 
prijatelj, medtem ko ti skrbiš za ogenj in braniš 
zastavo ... in da ti skavtski duh lahko približa 
vsaj kanček vesoljnega raja, ki nam ga je 
pripravil Gospod.

V naši župniji smo lahko ponosni, saj poleg 
vseh treh vej (starostnih skupin) otrok in 
mladostnikov: volčičev, izvidnikov in vodnic ter 
popotnikov in popotnic, že vrsto let deluje tudi 
skupina odraslih skavtov, ki poleg duhovnega 
druženja, razvijanja skavtskih veščin, požrtvo-
valno sodeluje v naši župniji in drugod.

Skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje, 
je zvest Bogu in domovini, pomaga bližnjemu 
in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo, je 
prijatelj in vsem skavtinjam in skavtom brat, 
je plemenit, spoštuje naravo in vidi v njej božje  
delo, uboga svoje starše in predstojnike ter 
vestno opravlja svoje dolžnosti, si v težavah 
žvižga in poje, je delaven in varčen, je čist v 
mislih, besedah in dejanjih. 

Naj skavtski duh veje v naši župniji še mnoga 
leta. Naj Sveti Duh podpira še mnogo bodočih 
generacij.

Metod Trunkl



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
V teh dneh praznujemo 25-letnico skavtskega gibanja v Šentjurju. Ta konec tedna poteka v Lokah 
pri Mozirju prazničen skupni tabor z naslovom: “Vzemi svoje veslo”, ki se ga poleg vseh naših 
skavtov in voditeljev udeležujejo tudi številni starši in naši podporniki. 

Ves prihodnji teden pa se na istem prostoru odvija poletni skavtski tabor izvidnikov. Ker sem tudi 
sam v voditeljski ekipi, bom večino časa odsoten. Za vse reči se v tem času, prosim, obračajte na 
pastoralno asistentko Sabino.  Uradne ure v župnijski pisarni potekajo po običajnem urniku. 

Minulo nedeljo smo obhajali lepo nedeljo na Blagovni. Tudi tokrat velika zahvala pevcem in Petru 
za odlično glasbeno sodelovanje. Sedaj sledi kratek premor v obhajanju lepih nedelj. Po priporočilu 
mojega predhodnika je lepa nedelja pri Rozaliji prvo nedeljo v septembru. Jeseni pride na vrsto tudi 
Botričnica. 

Pokojni. Od nas sta se v minulem tednu poslovila Jožef Košir in Kristina Verdinek. Radi molimo za 
drage rajne. 
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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

ponedeljek
18. julij

Sveti 
Friderik

18.30: + dva Franca Korenjaka in Marijo 
+ Franca in Amalijo Jošt

torek
19. julij

Sveti 
Arsenij

18.30: + Marijo Salobir
+ Kristino Verdinek (osmina)

sreda
20. julij

Sveta 
Marjeta 8h: + Draga Arzenška ter rodbini Arzenšek in Prebil

četrtek
21. julij

Sveti 
Lovrenc

18.30: + Alojza Oblaka
+ Jožefa Koširja (osmina)

petek
22. julij

Sveta Marija 
Magdalena

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Marjana Muleja (obl.)
za mir na svetu in mir v naših srcih

sobota
23. julij

Sveta 
Brigita

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Draga Arzenška in za zdravje žene Slavice
+ Mirana Ljubeja (obl.), rodbini LJubej in Voga

nedelja
24. julij

17. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Jožeta Rataja (obl.) in Frančiško ter duhovnika Francija 
Rataja
10.30 (Rozalija): + Julijano Mravlak (obl.) in Slavka


