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PRI BIRMI NE DOBIMO KONČNIH IZDELKOV

Bog je samo eden, čeprav se vedno pogovarjamo 
o treh osebah: Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. 
Pri zakramentu svete birme se bolj poglobimo 
v Svetega Duha, ki je ljubezen Očeta in Sina, 
božja moč. Vse kar Oče dela, dela po Sinu v 

Svetem Duhu. To smo spoznali pri verouku že 
lansko šolsko leto, posebej pa na začetku tega. 
Vsako veroučno uro nam je gospod župnik 
razlagal o stvareh, ki jih že vemo o Svetem Duhu 
in na splošno o naši veri, ampak z drugačne 

Priprava in sveta birma, kot jo je doživela birmanka Tina 



perspektive, da smo o tem začeli razmišljati 
na drug način in bolj poglobljeno. Včasih je  
nekatere veroučne ure naredil malo drugačne, 
na primer jih je popestril s kakšnim kvizom, kjer 
smo tekmovali o tem, kdo ve več o zakramentu 
Svete Birme. S tem »malo drugačnim načinom« 
smo se zabavali in tudi veliko novega naučili. 

Izkušnja slavilne molitve
V zadnjem tednu pred birmo smo imeli vsak 
dan še posebej poglobljeno pripravo na 
sprejem Svetega Duha. Moja najljubša pa je 
bila slavilna molitev. Prvič sem bila na takšni 
molitvi. Namesto da bi imeli običajen obred 
svete maše, smo molili neposredno pred Bogom 
in začutili njegovo bližino.  Zapeli smo veliko 
lepih pesmi in predstavljeni so nam bili darovi 
Svetega Duha: dar modrosti, umnosti, svéta, 
moči, vednosti, pobožnosti in strahu božjega. Vsi 
so zelo pomembni za našo duhovno življenje, 
ampak meni se zdi, da je še posebej pomemben 
dar svéta. Pomaga nam, da se prav odločimo, 
da izberemo pravo pot in znamo svetovati tudi 
drugim. Kadar izbiramo pravo pot, uresničujemo 
Božji načrt, zato je treba pred pomembnimi 
odločitvami vedno pomisliti, kaj je Božja volja, 
kaj Bog pričakuje od mene, kaj je pomembno in 
potrebno za naše življenje ter življenje ljudi okoli 
nas. 

Dolžnost ali dar?
Birma nas uči, kako dajati prostor Bogu, kako 
postajati bolj božji. Če gledamo na birmo in 
na pripravo nanjo kot še eno od dolžnosti več, 

zgrešimo bistvo, saj se izognemo temu, da bi 
birmo doživeli kot dar, ki nam pomaga živeti 
življenje v ljubezni, hvaležnosti in tolažbi. Podeliti 
in prejeti zakrament pomeni, da ima človek 
možnost rasti, da Božje življenje raste v njem 
in da s tem življenjem sodeluje. Birma je torej 
potrebna za rast v veri, saj brez pomoči Svetega 
Duha to ni mogoče. 

Rdečih plamenčkov ni bilo
Jaz zakrament svete birme dojemam kot 
dodaten korak na svoji poti vere in nekakšno 
približanje Bogu. Mislim, da pomeni potrditev 
v veri in milosti, ki sem jo sprejela že ob krstu. 
Neverni si predstavljajo, da ob maziljenju s sveto 
krizmo začutimo nekaj fizičnega ali da se nad 
nami pojavi plamen. A v soboto ni bilo rdečih 
plamenčkov, katere umetniki radi rišejo nad 
glavami birmancev, bilo pa je več, veliko več 
... ob prelepem petju in ob navdihujoči pridigi 
o trgovini s semeni, staroselcih, misijonarju, 
pečeni ribi na krožniku in ribiški palici  nam 
je gospod župnik poskušal razložiti, kaj sploh 
prejem Svetega Duha je. Da to niso lepe obleke 
in draga darila, da nismo na koncu ampak šele 
na začetku. Sporoča nam, da mi pri zakramentu 
Svete Birme ne dobimo »končnega izdelka« 
ampak le orodje, katero se moramo s trudom in 
vztrajnostjo naučiti uporabljati, da bomo »dobri 
lovci«. Pri tem pa nam bodo zagotovo pomagali 
tudi  naši starši, birmanski botri, naš župnik Mitja 
in Cerkev sama.

                                                                                                       
Tina Zalokar



Z NAŠE POTI
Za nami je praznik svete birme naših devetošolcev in njihovih družin. Obhajali smo ga dve zaporedni soboti, da 
smo lahko obakrat napolnili cerkev, ne da bi kdo ostal zunaj. Lepa hvala staršem za sodelovanje v pripravi in 
na prazniku. Še posebej zahvala vsem, ki ste sprejeli kake dodatne zadolžitve v obliki misli, uvodov, nagovorov. 
Posebej bi se želel zahvaliti Poloni, ki je pripravila čudovito slavilno molitev za obe skupini. Hvala Mihatu za 
animacijo. Pa Gašperju in Miji za glasbeno spremljavo. Hvala Igorju za imenitne video in foto spremljevalne 
vsebine tako pri slavilni molitvi, kot pri sveti birmi. Najbolj navdihujoče je, da je bilo vse to pripravljeno z lastno 
idejo, iniciativo in z veliko srčnosti. Čudovit zgled, ki mu lahko samo sledimo. 

Župnijski mešani pevski zbor Sveti Jurij želi okrepiti svoje vrste, zato prijazno vabi k sodelovanju nove člane. 
Dobrodošli vsi, ki ste prejeli dar za glasbo in želite z njim dejavno prispevati k utripu župnije ter na čudovit 
način obogatiti praznična bogoslužja. Zbor ima vaje praviloma dvakrat mesečno v nedeljo po 9. maši ob 
vnaprej dogovorjenih datumih. Zborovodkinja in organistka je Valentina Černe, za dodatne informacije pa vam 
je na voljo Peter (041 703 367). Uvodno vajo načrtujemo 16. oktobra, lepo vabljeni. 

Naposled je ministrstvo poslalo uradno soglasje za izvajanje verouka v prostorih OŠ Hruševec. Tako sedaj ves 
verouk poteka nemoteno po objavljenem urniku. 

Na mizici z verskim tiskom na nas čaka kupček brezplačnih izvodov revije PRO, ki jo izdaja Radio Ognjišče. 
Povabljeni, da revijo vzamete. Hkrati pa je to povabilo, da podpremo delovanje Radia Ognjišče tudi tako, da 
postanemo njihovi “Prijatelji Radia Ognjišče”. 

Tudi letos bomo obhajali nedeljo zakonske zvestobe, nedeljo zakonskih jubielev. In sicer v nedeljo, 23. oktobra, 
popoldan. Vsi zakonci, ki se letos veselite 5., 10., 15. ali katere koli okrogle obletnice svoje poroke, povabljeni, 
da se čim prej prijavite in udeležite praznovanja. 

Petek pred nami je prvi v mesecu. Poleg molitve pred Najsvetejšim, ki bo, kot običajno, pred večerno sveto 
mašo, tudi tokrat povabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega v noči s petka na soboto. 

Z veliko truda smo uspeli nadomestiti v nevihti uničene tehnične elemente, potrebne za prenos svetih maš iz 
naše cerkve in znova vse sestaviti v delujoč sistem. Prenosi tako že znova potekajo. Zaradi preglednosti naših 
spletnih platform prenosi ne potekajo več na FaceBookovem profilu, ampak le na YouTube kanalu “Župnija 
Šentjur”. Povabljeni, da tistim, ki ne morejo v cerkev k sveti maši, pa bi si to želeli, omogočite spremljanje 
prenosov doma. 

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
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 

ponedeljek
3. oktober

Sveti
Gerard

18.30: + Maksimiljana Zidanška
+ Marijo Salobir
+ Frančiško Trebovc

torek
4. oktober

Sveti 
Frančišek

18.30: + Francija (ml.) Kosa in starše
+ Franca in Faniko Zajko
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo

sreda
5. oktober

Sveta Marija 
Favstina 8h: po namenu

četrtek
6. oktober

Sveti 
Bruno

18.30: + Jožeta Oseta
+ Ivana Kukovičiča

petek
7. oktober

Rožno- 
venska 
Mati Božja

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Draga Arzenška in rajne molivce rožnovenskega občestva
+ Jožeta Roma in sestri Bernardo in Ano ter brata Tineta in Jurija
za zdravje in notranj mir

sobota
8. oktober

Sveta 
Pelagija

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec
+ Terezijo Rezar
+ Draga Arzenška
+ Ireno Turnšek
+ Janeza, Elizabeto, Terezijo, Alojza in Ano Golob

nedelja
9. oktober

28. NAVADNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Albino Jančič (obl.), Jožeka, Edija in Stanka Jančiča ter 
rodbino Svetec-Jančič
+ Milana Leskovška in sorodnike
+ Petra Fendreta (obl.) in stare starše
+ Marico Pintar (obl.), Slavico Lubej in starše 
10.30 (krstna): za Ivo, Izaka, Laro, njihove starše in družine


