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SVETI DUH PRINAŠA SVOJE DAROVE

DAR MODROSTI 
Kaj storim, ko mi zjutraj alarm na budilki ali 
telefonu naznanja nov dan? Morda takoj vstanem 
in se razveselim novega dne, ga v mislih izročim 
Jezusu, nato se v miru odpravim v šolo. Morda pa 

je spanje tako sladko, poležavanje v postelji še 
slajše, kljub temu, da temu sledi hitenje, nemir, 
morda zamujanje  k pouku.

Običajno popoldne med tednom… vem, da 
imam še kar nekaj domače naloge, pa tudi učiti 

Iz sredine slavilne molitve v pripravi na sveto birmo



bi se bilo potrebno. Morda sem odločen, da 
bom najprej opravil vse svoje dolžnosti, nato 
pa si v miru privoščim svoj hobi in pravočasno 
zaključim delovni dan. V postelji pomislim na 
vse dogajanje, Jezusu izrečem zahvalo in sladko 
zaspim. Morda pa je slajša misel, da bom najprej 
malo pobrskal po Snapchatu, saj res, pa še malo 
po Tik-toku, potem pa še odigram samo eno 
igrico, morda dve, medtem pa ne opazim, da 
je minila že debela ura ali več… loteva se me 
utrujenost, zopet se mi mudi, nejevoljen sem, da 
imam toliko obveznosti in da zato odhajam tako 
pozno v posteljo.

Sedim pred televizijo in gledam svojo najljubšo 
oddajo. Mama me prosi, naj ji primesem krompir 
iz kleti. Morda ji takoj ustrežem in ji privoščim 
še prijazen nasmeh. Morda pričnem godrnjati, 
pa nato le vstanem in ji ves nejevoljen prinesem 
želeno. Morda preslišim prošnjo in čakam na nov 
poziv, morda si bo medtem že premislila in sama 
odšla po krompir.

Še veliko je vsakdanjih situacij, ko se lahko 
odločam za eno ali drugo pot. Sveti Duh, 
pomagaj mi, da bom zmogla premagati 
skušnjavo udobja, podari mi modrost, da bom 
znala razločevati med dobrim in slabim ter med 
dobrim in boljšim.

DAR UMNOSTI 
Kako opazujem naravo okrog sebe… igrivost 
sončnih žarkov, ki zjutraj pokukajo v mojo sobo; 
zvezde na nočnem nebu; hrib, ki me vabi na vrh, 
od koder se odkriva nov svet; prostranost morja 

in žareče sonce, ki izgine za obzorjem; žuboreči 
potok, oglašanje ptic, škržatov?

Se mi zdi, da je to nekaj samoumevnega ali 
svet okoli sebe občudujem, čutim, da je vse to 
nekdo ustvaril z največjo možno izvirnostjo in 
harmonijo, da je to Bog - Stvarnik vsega?

Sem že kdaj razmišljala, kako čudovito je 
ustvarjeno moje telo, kako vsi organi delujejo v 
soodvisnosti med seboj, kako je vse natančno 
dovršeno, da sem takšna, kot sem, da sem 
zdrava, da lahko mislim, delam, ustvarjam…  
Ali slutim Boga Stvarnika tudi tukaj?

Sveti Duh, podeli mi dar umnosti, da bom s 
svojim umom zmogla odkrivati Božje sledi v 
svetu.

DAR SVÉTA 
Moj prijatelj je v stiski, dvomi v svojo odločitev. 
Prosi me za nasvet. Kako se odzovem? Ga 
poslušam, ga začutim, začnem razmišljati o 
njegovem problemu, mu povem, kaj bi storil sam 
na njegovem mestu, ker menim, da bi bilo to 
najbolj prav. Ali za pravilnost odločitve prosim 
Jezusa v molitvi, pri sveti maši? Ali prijatelju 
podarim vzpodbudne besede in mu dam vedeti, 
da v stiski ni sam?

Sveti Duh, prosim, podeli mi po daru svéta, da 
bom imela dovolj volje iskreno svetovati, ko me 
bo nekdo prosil za nasvet in da bom tudi sama 
znala slišati nasvet drugega (mame, očeta, botra, 
prijatelja), ko bom sam iskal pravo pot.

Polona Lukanc



Z NAŠE POTI
Minulo nedeljo smo se popoldne zbrali pri sveti maši ob izkopaninah na Rifniku. Hvala Športno 
umetniškemu društvu Rifnik za pobudo in pogostitev. In še enkrat čestitka ob 10. obletnici delovanja 
društva. Hvala domačinom za gostoljubje. In vsem, ki ste prišli, da smo skupaj gledali nazaj in naprej 
na naši krščanski poti. 

V minulem tednu smo se z birmanci in njihovimi družinami zbirali v pripravi na prejem zakramenta 
svete birme. Prva skupina letošnjih devetošolcev je bila v Svetem Duhu potrjena že včeraj, veroučenci, ki 
obiskujejo OŠ Hruševec pa bodo prihodnjo soboto. To sredo bo tudi za njihove starše priložnost za sveto 
spoved, za njih pa v četrtek. V sredo zvečer bo tudi v prihodnjem tednu molitveno slavilno srečanje za 
birmance. Kličimo v molitvi Svetega Duha na naše mlade in na nas, odrasle, kristjane, da bi mladim 
bili dober zgled. 

Od nas so se poslovili Janez Strašek, Stanislava Fidler in Romana Jazbec. Radi molimo za drage rajne. 

Nekateri zakonci, ki se letos veselite okroglih obletnic svoje skupne poti v zakonski skupnosti, ste že 
spraševali, kako bo letos in ali bo. Zakonska skupina Najina pot z veseljem sporoča, da bomo tudi 
letos obhajali nedeljo zakonskih jubilejev. To bo nedelja 23. oktobra. Praznovanje bo, kot običajno, 
popoldne. Podrobnosti sledijo, ne odlašajte s prijavami! 

Slomškova nedelja, ki jo obhajamo, je tudi nadvse primeren trenutek za pričetek letošnjega 
tekmovanja za Slomškovo bralno priznanje. Majda bo tudi letos z veseljem vodila in animirala to 
dragoceno bralno dogajanje. Knjige si je mogoče izposoditi po sveti maši v veroučnih prostorih. 

V torek smo se srečali župnijski organisti ... Vesela novica: mešani župnijski pevski zbor bo kmalu pričel 
s svojim rednim delom ... Že danes velja vabilo k vpisu novih članov ... Informacije sledijo ... 

Ob priložnosti praznika Občine Šentjur, je prejel občinsko priznanje, Ipavčevo plaketo, naš ključar 
in sodelavec Jurij Malovrh. Gospod Jurij, čestitamo vam tudi vsi župljani in se klanjamo vašemu 
dosedanjemu delu ter velikodušnosti in se veselimo novega sodelovanja! 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
     www.zupnija-sentjur.si       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« 



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 

ponedeljek
26. september

Sv. Kozma  
in Damjan

18.30: za zdravje otrok
+ Aleksandra Zvonareka in Silvo
za zdravje in blagoslov

torek
27. september

Sveti 
Vincencij

18.30: + za dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Antona Macuha (30. dan) 

sreda
28. september

Sveti 
Venčeslav 8h: + Slavka Korošca (obl.), sina Sandija in starše Korošec 

četrtek
29. september

Sv. Mihael, 
Gabrijel in 
Rafael

18.30: na čast svetim nadangelom
+ Marijo Ocvirk
+ Mihaela in Doro Plank

petek
30. september

Sveti 
Hieronim

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Angelco Arzenšek
+ Antona Bezgovška (30. dan) 
+ Stanislavo Fidler (osmina) 

sobota
1. oktober

Sveta 
mala 
Terezija

18.30: + Zinko Bogataj in + Martina Anderliča ter Stanka Bogataja
+ Alojza in Martina Tuhtarja
+ Jožefo Lapornik
+ Ano Povalej, Ivana, Jožefa in sorodnike
+ Kristino (obl.) in Franca Jereba ter sorodnike

nedelja
2. oktober

ROŽNO- 
VENSKA
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Slavka Fidlerja
+ Karolino in Ivana Cmoka
+ Franca Gučeka ter starše Bastič
+ Alojza Vukmaniča in starše
+ Romano Jazbec (osmina) 
10.30 (Rozalija): po namenu 


