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VERA, RESNICA IN LJUBEZEN

Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske škofije, 
drage katehistinje in katehisti, animatorji in 
voditelji raznih skupin, dragi starši,

na začetku novega pastoralnega in katehetskega 
leta bi vas želel spodbuditi, da se kot občestvo 

naše krajevne Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z 
obnovljenim navdušenjem sprejmemo poslanstvo 
oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in 
dela. Prvo leto uvajanja v sinodalno razmišljanje 
je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje 

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku pastoralnega leta



Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi 
novega življenja, ki ga Duh plete med nami in se 
zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in 
relativizma, ki dušijo naša okolja.

Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč 
vere (2013), v kateri ni težko prepoznati »roke« 
njegovega predhodnika Benedikta XVI., zapisal, 
da je sodobna ideologija relativizma največja 
nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, tako za 
življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja 
vprašanja po resnici, ki ustvarja nujni okvir za 
človekovo življenje, zamre človekov spomin in na 
stežaj je odprta pot vsem vrstam fanatizmov – 
angelom smrti.

Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z 
resnico. Za prepričljivo oznanjevanje Jezusovega 
evangelija je potrebno vedno znova obnavljati 
in preverjati svojo predanost Resnici. Resnica 
namreč osvobaja (Jn 8,32) in samo v njej bomo 
lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero 
evangelija. Vera je neločljivo povezana z resnico. 
Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje.

»Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti 
našim korakom in ostaja lepa pravljica, projekcija 
našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas 
zadovolji le toliko, kolikor se hočemo predajati 
utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki 
tolaži in ogreva, a je podvržena menjavi našega 
razpoloženja in spremenljivosti časov ter ne more 
dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24).

Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega 
duha, duševnosti kot telesa. Zato pravi apostol 
Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). »Srce 

je v Svetem pismu središče človeka, kjer so med 
seboj prepletene vse njegove razsežnosti: telo 
in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova 
odprtost do sveta in drugih; razum, volja in 
čustveno življenje. Srce je sposobno držati 
skupaj te razsežnosti zato, ker je prostor, kjer se 
odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se 
nas dotakneta in nas v globini spremenita. Vera 
spremeni celotnega človeka, kolikor se človek 
odpre ljubezni« (Luč vere, 26).

Prava vera zato vedno preseneča, vedno 
vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. Vera v Boga 
Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in 
edinosti za ceno resnice in ljubezni. Vera je samo 
tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta.

Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica 
kakršne koli preračunljivosti, ne farizejske, ne 
herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi 
dlje in globlje, saj razume delovanje Boga, ki je 
zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 Kor 
1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). 
Samo vera, ki je zvezana z ljubeznijo, lahko prav 
spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko 
sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje 
preoblikuje in nam podari nove oči, da vidimo 
stvarnost« (Luč vere, 26).

Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj 
je to edini prostor, kjer lahko v tem veku živimo 
z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil 
grešne (prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne 
grešnosti, saj nam je Bog podaril Usmiljenega 
Odrešenika!

Maksimilijan, celjski škof



Z NAŠE POTI
V minulem tednu je potekal vpis v letošnji verouk. V prihodnjem tednu verouk poteka po urniku. Urnik in 
vse potrebne informacije so na spletni strani. 
Ob vpisu v verouk smo tudi letos starše poprosili za prispevek za izvajanje verouka. V naši župniji izvajajo 
katehezo poleg duhovnika še štiri katehistinje, od tega dve redno zaposleni. Stroški dela so znatni. 
Prispevek za celo leto smo s sodelavci letos določili 45 €. S tem zneskom približno pokrijemo stroške dela. 
Od tega prav nič ne ostane ne za stroške gretja ne za didaktične pripomočke, vzdrževanje in opremo. 
Večina staršev si je znesek preračunala in ugotovila, da razdeljen na devet mesecev, kolikor traja verouk, 
pomeni 5 € stroška za verouk na mesec. 
To pojasnjujemo vsem župljanom, ker je tu in tam kak starš zastavil vprašanje glede stroška za verouk. Eno 
vprašanje z omenjeno vsebino je bilo naslovljeno celo na škofijo. 
Ob tem bi želeli pojasniti še, da imate vsi starši, ki želite vpisati svoje otroke k verouku, pa se vam zdi teh 
5 € mesečnega stroška preveč, možnost, da po svoji presoji sami določite, koliko zmorete ali ste pripravljeni 
prispevati in znesek prilagodimo. Nekaj staršev je to možnost tudi izkoristilo. 
Skratka: ob dobri volji se vselej najde dobra rešitev. In smo jo v vseh primerih tudi našli. Vsekakor pa je 
smiselno, da vprašanja razjasnimo v osebnem in konstruktivnem pogovoru. 
Zadnjo soboto v septembru in prvo v okrobru bomo praznovali praznik svete birme letošnjih devetošolcev. V 
ponedeljek se srečamo starši, da dorečemo še vse tehnične in druge podrobnosti glede svete birme. 
V soboto se z mladimi udeležujemo srečanja mladih v Stični. 
Pokojni. V minulem tednu so se od nas poslovili Štefanija Lavbič, Alojzij Slomšek in Franc Zvonar. Radi 
molimo za drage rajne. 
Minula nedelja je bila pri sveti Rozaliji lepa - z lepo procesijo in družabnim srečanjem ob koncu. Zahvala 
domačinom za skrbno pripravo in organizacijo. 
Prihodnjo nedeljo se odpravljamo na Rifnik. Ob 15h bo tradicionalna sveta maša pri arheoloških 
izkopaninah naših prednikov tamkajšnjih antičnih kristjanov. 

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
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

ponedeljek
12. september

Marijino 
ime

18.30: + Angelo Brečko (obl.) in Martina
+ Frido Trebovc (30. dan)

torek
13. september

Sveti 
Janez Zl.

18.30: + Jožeta Čokla, Antona in Jerico (obl.)
+ Marjana Kolarja (obl.) 
+ Jožeta in Mateja Kranjca in starše

sreda
14. september

Povišanje
sv. križa 8h: + Marijo Kajba (obl.), Gustlna in Marjana ter Vladota

četrtek
15. september

ŽALOSTNA
MATI BOŽJA

9h (Botričnica): + Tiliko in Petra Krča 
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka
18.30: + Ivanko (obl.), Anico, Alojza, Ano Gračner in sorodnike
+ Marjana Gajška

petek
16. september

Sveti 
Kornelj

18h: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM 
18.30: + Karlija Rataja              + Jožefo Lapornik
+ Marijo in Konrada (obl.) Ocvirka
+ Alojzija Slomška (osmina) 

sobota
17. september

Sveti 
Robert

18.30: + za duhovnika Francija Rataja
+ Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Terezijo Rezar
+ Marijo Salobir               + Frančiško Trebovc

nedelja
18. september

25. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Srečka Gajška
za zdravje
+ Antonijo Šuster (obl.), Alojza in Antona
+ Ano in Janeza Goleža
+ dva Alojza, Antona in Antonijo Golež ter dva Ferdinanda in 
Frančiško Deželak
15.00 (Rifnik): za blagoslov delovanja športno-umetniškega društva 
Rifnik in v zahvalo za 10 let uspešnega delovanja


