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ČUTILA SEM, DA MORAM DO NJE

Romanje pomeni potovanje v versko pomemben 
kraj in izhaja iz italijanske besede Roma , Rim.  
Romanje, uporablja se tudi  izraz Božja pot, 
potovanje k romarski cerkvi, v sveti kraj. 

Tradicija narekuje, da se vsako leto šentjurski 

farani zberemo na skupnem romanju. Minulo 
soboto smo se podali proti Trstu, vsak s svojimi 
prošnjami, molitvami in zahvalami.  Najprej 
smo se izročili v Božje varstvo, zato je poskrbel 
duhovni vodja, župnik Mitja. 

Urinki z župnijskega romanja k Mariji na Vejno in v Trst



Prvi postanek je bilo božjepotno svetišče  Marije, 
Božje Matere in Kraljice na Vejni nad Tržaškim 
zalivom.  Na vrhu hriba, ki ga Italijani imenujejo 
Monte Grisa, stoji tempelj- mogočna, moderna 
cerkev, veličastna stavba iz betona in stekla. Ko 
je leta 1945 še divjala druga svetovna vojna in 
je Trstu grozilo razdejanje, je takratni nadškof 
Anton Santin izročil mesto Marijinemu varstvu. 
Zaobljubil se je, da bo dal Mariji v čast in zahvalo 
sezidati veliko cerkev, če bo obvarovala mesto 
pred najhujšim. Marija je prošnjo uslišala in 
škof je svojo zaobljubo leta 1966 tudi izpolnil. 
S takšnim zaupanjem, z molitvijo, pesmijo in 
romarsko sveto mašo, ki jo je daroval župnik 
Mitja, smo se tudi mi romarji obrnili k naši 
duhovni Mami, jo počastili in se ji zahvalili, ker 
sprejema naše prošnje in jih posreduje svojemu 
Sinu. Zato je po maši sledil še prižig svečk  pred 
kipom Lurške Matere božje ter ogled prekrasnega 
svetišča. To duhovno bogastvo smo nadgradili še 
s čudovitim razgledom s terase, ki je del svetišča. 
S pogledom smo lahko zajeli celoten tržaški zaliv 
s slovensko obalo ter širšo okolico. Ko sem mislila, 
da smo se že poslovili od Marijinega svetišča, 
sem tik pred vstopom na avtobus, nekaj korakov 
stran, zagledala kip Lurške Marije. Čutila sem, da 
moram do nje. Ko sem se ji poklonila, sem pod 
njenim vznožjem zagledala napis:

Moje Brezmadežno Srce 
bo tvoje pribežališče 
in pot, 
ki te bo vodila k Bogu.

Prešinilo me je spoznanje, da Marija potuje z 
nami. Nismo se poslovili od nje, ampak Ona je 

vedno tu, med nami, z nami, doma … in naša 
rešitev.

Romanje smo nadaljevali s postankom  pri gradu 
Miramar (v španščini pomeni »pogled na morje«), 
ki ga je dal zgraditi leta 1860 nadvojvoda 
Maksimiljan, brat avstrijskega cesarja Franca 
Jožefa in kasnejši mehiški kralj. Po ogledu 
gradu smo se sprehodili skozi botanični tropski 
park, ki se razprostira ob morski obali. Prijetno 
božajoče toplo sonce nas je privabilo na klopce, k 
občudovanju stvarstva in druženju, kjer smo tkali 
in utrjevali vezi med seboj, da bi bili kot župljani 
vedno bolj eno.

Popoldan smo namenili ogledu Trsta, njegovih 
znamenitosti, šli skozi legendarni Ponte Rosso in 
obujali spomine, kako smo nekoč kupovali »rifle« 
in uživali ob pravi italijanski kavi. Tako smo 
poskrbeli tudi za naše telo.

Vsaka dobra stvar se tudi dobro konča in ima 
dober zaključek. Mi smo ga imeli na slovenskem 
Krasu v Sežani, v Martinovi cerkvi. Oltarna slika 
predstavlja svetega Martina, ki odhaja v nebesa 
v spremstvu dveh angelov. Tudi nas so spremljali 
angeli in nas dvigali v nebesa  s sodelovanjem pri  
petih  večernicah. Pet cerkvenih pevcev, ki svoje 
talente lepega petja radi delijo in s tem bogatijo 
bogoslužje, so skupaj z župnikom Mitjo pred 
oltarjem peli litanije Matere Božje, s sodelovanjem 
nas romarjev.  Duhovno bogati, polni vtisov 
ter pozitivne energije smo ob spremljavi kitare 
prepevali vse do doma.  Vesela družba romarjev, 
na snidenje naslednje leto.

Mihaela Rožej



Z NAŠE POTI
Danes popoldan romamo na Rifnik. Ob 15h bo tradicionalna sveta maša pri izkopaninah, torej na 
mestu, kjer so se k bogoslužju zbirali antični kristjani iz Celeje in naših krajev. Lepo vabljeni! 

V minulem tednu smo že uspešno izpeljali letošnja prva veroučna srečanja. Verouk poteka po 
objavljenem urniku. Izjema so veroučenci od 1. do 5. razreda OŠ Hruševec. Čeprav smo mi in 
tamkajšnja šola pravočasno oddali vlogo za izvajanje verouka v šolskih prostorih, ministrstvo še vedno 
ni poslalo odločbe, oziroma ni izdalo dovoljenja. Čakamo. 

Starši, ki še želite vpisati otroka k verouka in tega še niste storili, pohitite.

Pred nami sta dva birmanska praznika. V soboto k zakramentu svete birme pristopajo devetošolci OŠ 
F. Malgaja. Teden za tem devetošolci s Hruševca. V prihodnjem tednu se bomo ob večerih srečevali kar 
vsi birmanci skupaj z njihovimi družinami. Vabljeni tudi drugi župljani, saj vsi nosimo del odgovornosti 
za vzgojo mladih v veri. V petek zvečer v goste vabimo slovensko misijonarko v Venezueli, uršulinko, s. 
Andrejo Godnič. Vabljeni! Ne bo vam žal!  

V nedeljo bomo z družinsko sveto mašo, ob 10.30 uri vstopili v novo šolsko in veroučno leto. 
Blagoslovili bomo otroke, mlade, starše, stare starše, katehistinje, animatorje ter tudi šolske torbe. Ja, 
res je: dragi učenci in dijaki, prihodnjo nedeljo pridemo k sveti maši s šolsko torbo! 

Tudi letos so kot vzpodbuda za udeležbo pri svetih mašah nalepke, ki jih veroučenci prejmejo pri kateri 
koli sveti maši, ki se je udeležijo. V nedeljo ali med tednom. Že danes! Veroučenci od 1. do 5. razreda 
bodo Liturgični zvezek lahko prijeli pri verouku. 

V eni od četrtkovih neviht je strela zadela zvonik naše cerkve in naredila nekaj škode na električnih 
elementih in na elektroniki. Med drugim je poškodovan del občutljivih naprav, ki skrbijo za prenos 
bogoslužja iz naše cerkve. Trudimo se, da bi poškodbe čim prej odpravili. Nekaj dni zato ne bo prenosa. 
Ko bo vse spet urejeno, pa vsi, ki ne morete v cerkev, znova dobrodošli, da se bogoslužju pridružujete 
od doma. 

V minulem tednu se je od nas poslovila Ivana Klepec. Radi molimo za drage rajne. 

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
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

ponedeljek
19. september

Sveti 
Teodor

18.30: + Vladislavo Verbič (obl.)
+ Saro Arbajter

torek
20. september

Sv. korejski 
mučenci

18.30: + Alojza Oblaka (obl.) 
+ Kristino Koorošec (obl.) in rodbino Šolinc
+ Ivano Klepec, osmina

sreda
21. september

SVETI 
MATEJ 8h: + Ano Vrhovnik, Ivana in sina Milana Sivka (iz Hruševca) 

četrtek
22. september

Sveti 
Mavricij

18.30: + Pepco Lapornik (obl.) in Jožefa ter Bojana Lapornika
+ Frančiško Gobec (obl.) in sorodnike
+ starše Pevec in Kincl

petek
23. september

Sveti 
Pij

18.30: + Karla (obl.) Žmaherja in Ivana Zupanca (obl.) 
+ Alojzijo in Jožeta Mraza (obl.) ter Alojza Zajca
+ Štefanijo Lavbič

sobota
24. september

Bl. Anton 
Martin 
Slomšek

18.30: + Jožefo Lapornik
+ Draga Arzenška, Marijo in Alojza Prebila
+ Stanka Rožanca (obl.) in Janeza, za rodbino Mlinar in za zdravje
+ Avguština Fidlerja (obl.) in Amalijo

nedelja
25. september

26. NEDELJA
MED LETOM

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Albino Dobovišek
+ Valentina Oblaka (obl.) in Vero Grejan (obl.) ter za duše v vicah
+ vse rajne iz družine Berglez ter za Marijo Gačnik
10.30 (družinska): + Mileno Maček (obl.) ter starše Karla in Zofijo 
Lipovšek 


