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KDO JE TOREJ CERKEV?
September ne odpira le vrata šol – in kmalu tudi veroučnih 
prostorov ... September odpira vrata tudi v novo pastoralno 
leto. »Živimo v času velikih sprememb,« to frazo slišimo 
velikokrat. Naposled jo tudi občutimo. Tisti, ki tu in tam 
pogledate tudi onkraj ograje našega župnijskega vrtička, ste 
opazili številne spremembe v župnijskih strukturah. Župnije 
se združujejo. Duhovniških poklicev skorajda ni več. Na drugi 
strani pa – vsaj zame – upanja poln proces sinodalnosti, ki ga 
je sprožil papež Frančišek in pri katerem ne gre le za skupno 

»analiziranje stanja« in »jamranje«, kako je bilo včasih 
vse drugače in boljše (v resnici seveda ni bilo), ampak gre 
predvsem za novo odkrivanje poklicanosti vsakega kristjana, 
vsakega župljana k misijonarski zavzetosti. Kaj in kje je moja 
naloga, da delam za Jezusovo Kraljestvo? Tega vprašanja ne 
moremo več puščati ob strani. Pa ne le zato, ker je duhovnikov 
manj. Misijonarsko poslanstvo je bilo vselej poslanstvo vseh 
krščenih, le da smo mu doslej lažje pustili spati ob misli: saj to 
je naloga duhovnika, katehistinj in voditeljev skupin. 



Kot rečeno: sam gledam na naš čas z velikim upanjem in 
verjamem, da je čas velikih milosti. Tudi za našo župnijo. 
Kliče nas k angažiranosti, k novi zavzetosti. Najprej in najbolj 
temeljno k rasti osebne duhovnosti, vere in molitve. Sveti Duh 
je, ki dela novo. In sami bomo njegovo dobro orodje, ko bomo 
globoko potopljeni v Božjo milost. Ko bomo živeli, verovali in 
delovali iz zavesti, da smo sinovi in hčere Nebeškega Očeta. 
Ko se bomo zavedali, kako obdarovani smo, da smo Jezusovi. 
In ko bomo v tej zavesti želeli med Jezusove učence povabiti 
še koga. Morda koga, ki ga v resnici ni spoznal. Morda koga, 
ki je v preteklosti bil v njegovem krogu, pa se je naveličal. 
Najbolj verjetno pa koga, ki je Jezusu formalno pripadal, o 
njem nekaj ve, a se vera (še) ni dotaknila njegovega srca. 

Ne govorim na pamet. Ne govorim le vam. Najprej sebi. S 
tem namenom sem se tudi sam v letošnjem poletju vključil v 
mednarodno izobraževanje gibanja »Božja prenova«. Kot veste, 
ne spadam med tiste, ki pravijo: »Zakaj bi kar koli spreminjali, 
ko pa je že 40 let bilo tako?« Prepričan sem, da se moramo 
spreminjati, da bi ostajali zvesti Jezusu. Evangelij ostaja enak. 
Naš jezik, naše strukture, naši načini pripovedovanja Vesele 
novice, naši načini srečevanja pa se morajo vedno znova 
prilagajati. Verjamem, da bo Sveti Duh razvnemal vse večji krog 
zavzetih župljanov, da bomo sledili tej poti. 

Za začetek vam ponujam v branje kratek odlomek iz knjige »Božja 
prenova«, avtorja Jamesa Mallona, kanadskega duhovnika, ki 
je ustanovitelj omenjenega gibanja. Še velikokrat vam ga bom 
ponudil v branje. Tokrat na temo »klerikalizma«, o katerem zelo 
pogosto govori tudi papež Frančišek. Tako piše Mallon: 

“V mojih prvih letih duhovništva smo začeli tečaje Alfa, 
da bi prek njih katoličani v moji župniji slišali kerigmo, 
osebno doživeli Jezusa in dobili novo, življenjsko 
izkušnjo krščanskega občestva. Življenja so se počasi 
preobražala in mnogi, ki so to doživeli, so k udeležbi 
vabili svoje odpadle prijatelje, družinske člane in celo 
nevernike. Ker sem precej trmast in vztrajen, so se 
mnogi sšasoma vdali in se udeležili tečaja, da bi jih 
končno pustil pri miru. [...] Potem je neki starejši mož, 

ki se je upiral mojim vabilom, potegnil črno. Imel me 
je dovolj in rekel je: “Poglejte, preprosto nisem tako 
religiozen.” S temi besedami me je utišal. Ostal sem 
brez odgovora. Od takrat so te preproste besede bile 
zame vir dolgih premišljevanj. Kaj je v resnici želel 
povedati? 

Pomislil sem, da me je ogorčeno zavrnil, ker sem 
prelomil neke vrste tihi dogovor o njegovi vpletenosti v 
cerkvi. On naj bi izpolnjeval minimalne verske dolžnosti, 
jaz pa naj bi ga pustil pri miru in ne pričakoval ničesar 
več. S tem je bil zadovoljen, ker “navadni katoličani” 
povečini preprosto niso “tako religiozni”. Ljudje, ki so 
“tako religiozni”, so postali duhovniki ali redovnice. 
Od tega pogovora naprej sem vedno znova našel 
tako držo. II. vatikanski koncil je morda spregovoril 
o univerzalni poklicanosti k svetosti in misijonu, a za 
povprečnega katoličana svetost in misijon nista njegovo 
delo. Duhovnik in redovnica sta lahko sveta in lahko 
oznanjata evangelij. “Navadni katoličani” preprosto 
ne počnejo tega, saj so v osnovi nesposobni za to. Tak 
povsem zgrešen pogled se imenuje: klerikalizem.

Klerikalizem ni nič drugega kot to, da si kleriška 
“kasta” prilašča nekaj, kar je lastno vsem krščenim. V 
to kasto vključujem vse verske uslužbence, tako klerike 
kot redovnike. V zadnjih desetletjih se je v profesionalni 
kleriški razred vključil še razred profesionalnih laikov, 
ki imajo uradno službo v Cerkvi. Če so v moči svojega 
krsta vsi katoličani poklicani k svetosti in misijonu, 
k nalogi, da pričujejo za Krustusa, k evangelizaciji, 
k zrelosti, klerikalizem nazadnje zatre njihovo 
krstno identiteto. Duhovniki in redovnice postanejo 
superkristjani, ki imajo posebne moči, da delajo to, 
česar navadni kristjani ne morejo.”

Toliko za začetek izpod peresa in iz izkušenj Jamesa Mallona 
... Klerikalizem - skratka - je ena od pomembnih stranpoti naše 
Cerkve, ki jo moramo nujno preseči in zavreči. Misijonsko 
poslanstvo ni naloga samo nekaterih, ampak vseh kristjanov.   

Mitja Markovič



Z NAŠE POTI
Otroci in dijaki so že sedli v šolske klopi, kmalu bodo naši veroučenci zasedli tudi veroučne 
prostore. V prihodnjem tednu zato sledijo še posamezna “pripravljalna” dela za to. 

Vpis k verouku bo potekal ves teden od ponedeljka do petka in sicer vsak dan od 8h-11h in 
od 16h-18h. Še pred vpisom starši izpolnite spletno prijavnico (najdete jo na župnijski spletni 
strani), kamor vpišete vse potrebne vpisne podatke svojih otrok. Veroučne delovne zvezke boste 
tudi letos lahko kupili kar ob vpisu v pisarni. Zaradi precej višjih stroškov dela in številnih drugih 
stroškov, smo bili prisiljeni nekoliko zvišati letni prispevek za izvajanje verouka. Ta znaša 45 €. 
Za družino, ki ima pri verouku dva otroka je nekoliko prilagojena in znaša 80 €. Za družino s 
tremi ali več otroki pa skupaj za vse 100 €. Cene delovnih zvezkov za posamezne razrede in vse 
ostale pomembne informacije o verouku najdete na naši spletni strani.  

Veroučni urnik je v izdelavi, saj vseh podatkov še nismo pridobili. Urnik bo v celoti objavljen v 
naslednjem Juriju in konec tedna tudi na naši spletni strani. 

V soboto se odpravljamo na župnijsko romanje. Prijavljeni romarji ste s podrobnostmi romanja 
že bili obveščeni s strani agencije Aritours. 

Pokojni. Od nas se je v minulem tednu poslovil Anton Bezgovšek. Radi molimo za drage rajne. 

Danes pri sveti Rozaliji obhajamo lepo nedeljo. Že vnaprej hvala vsem, ki ste se potrudili in 
pripravili vse za praznično bogoslužje in za zahvalno procesijo okrog cerkve. 

Danes popoldne pričenjamo z letošnjimi srečevanji skupine Vera in luč. 

Prihodnjo nedeljo se odpravljamo na Kalobje, kjer se pridružujemo tamkajšnjemu praznovanju z 
zaobljubno zahvalno sveto mašo. Kot običajno: ob pol 12h. 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
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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« 



nedelja
4. september

ANGELSKA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo
+ Slavka Fidlerja                 + Slavka Gabra (obl.) 
+ Antona Černoša (obl.) ter Franca in Angelo Čuješ
10.30 (Rozalija): + vse Tajhmaistrove in Majdičeve (s Proseniškega) 
+ Ireno, Marjana in starše Kolar ter dva Franca, Antona in Rozalijo Černoša
15h (Vera in luč): [srečanje tokrat pričnemo s sveto mašo: vabljeni tudi ostali!] 

ponedeljek
5. september

Sv. Mati 
Terezija

18.30: + Maksimilijana Zidanška
+ Jožeta Oseta 
+ Antona Macuha (osmina)

torek
6. september

Sveti 
Zaharija

18.30: + starše Slomšek
+ Albino Dobovišek
+ družine Bukošek, Vodeb in Božič ter Avda Mehića

sreda
7. september

Sveta 
Regina 8h: + duhovnika Alojzija Drobeža, obl. 

četrtek
8. september

MARIJINO
ROJSTVO

9h (Botričnica): v zahvalo za življenje in zdravje 
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka
18.30: + Marka Zdolška in duhovnika Alojzija Drobeža

petek
9. september

Sveti Peter 
Klaver

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec
+ rodbine Mastnak, Blagovšek in Kukovičič
+ Antona Bezgovška (osmina) 

sobota
10. september

Sveti 
Nikolaj

18.30: + Andreja Zalarja
+ Draga Arzenška
+ Franca in Terezijo Ratajc ter sorodnike
+ Milko in Franca Vodeba ter sorodnike
+ Frančiško (obl.) in Milko Urleb ter Stanislava Plahuta

nedelja
11. september

24. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + za zdravje
+ Franca Polaka in za zdravje v družini
+ Marijo in Jožeta Sekirnika ter za Karla in Rozalijo Novak in Slavka
+ Nežo, Jurija, Cirila, Pavlo in sorodnike Žmahar ter Ivana Kunstiča, 
Staneta Šumeja in Zofko Kincl
+ Ivana Kukovičiča
11.30 (Kalobje): zaobljubljena “šentjurjska” maša v zahvalo


