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Darila ... zastonjskost ... hvaležnost 
V minulem tednu je pri veroučnem srečanju z 
devetošolci – ki so bili ravnokar pri birmi – beseda 
nanesla tudi na animatorstvo. Ker nekateri 
veroučenci nimajo izkušnje oratorija, družinskih maš 
in drugih dejavnosti, ki jih pripravljajo animatorji, 
sem na kratko razložil, kaj pomeni animatorstvo. 
Prvo vprašanje, ki je sledilo mojemu razmišljanju, je 
bilo vprašanje enega od veroučencev: »A dobimo za 

to kaj plačano?« 

Vprašanje je kasneje v meni zanimivo odzvanjalo. 
Tudi v sozvočju z minulo nedeljo, ko smo poslušali o 
desetih gobavcih, ki so tudi prejeli zdravje zastonj. 
Eden pa je potem vzel pot pod noge in se šel Jezusu 
za prejeto tudi zahvalit. 

Darila ... prostovoljstvo ... zastonjskost ... hvaležnost  



... raznolike in med seboj tesno prepletene teme. Ki 
jih bo čez kak mesec povezala zahvalna nedelja. Ves 
čas pa so ključni gradniki medosebnih odnosov. 

Čisti ali neporavnani “računi”?
Zelo zanimivo je opazovati, kako ljudje velikokrat z 
nelagodjem in neradi sprejemamo stvari, ki nam jih 
nekdo podari. Občutek imamo, kakor da bomo tisto 
morali v neki obliki nekoč vrniti. Ali pa sprejmemo 
darilo in si v koledar napišemo opomnik, da bi 
slučajno ne pozabili na podobno priložnost, ko bo 
tisti, ki nas je sedaj obdaril, gotovo pričakoval kaj v 
zameno. 

Zato se bolje počutimo, če stvar sami kupimo. Ali 
prejeto uslugo, takoj plačamo. Ni dobro biti dolžnik, 
se nam zdi. To razpoloženje na svoj način povzema 
ljudska modrost: »Čisti računi, dobri prijatelji.« 

A če želimo zares občutiti lepoto hvaležnosti, 
moramo nujno vstopiti v neko drugo modrost. Zelo 
drugačno od omenjene ljudske. 

Izkušnje prostovoljcev, recimo karitativnih delavcev, 
zelo pogosto pripovedujejo o tem, da iz zastonjskega 
razmerja nastajajo izjemno globoki in pristni odnosi. 

Če parafraziramo omenjeno ljudsko modrost: »Dobri 
prijatelji nastanejo tam, kjer računi niso poravnani.« 
Torej tam, kjer usluga ni vrnjena z uslugo in dar 
ne z darilom, ampak oboje z globoko notranjo 
hvaležnostjo. Kar se tiče »čistih računov in dobrih 
prijateljev« ...: Tam, kjer je potrebna hvaležnost, 
računi seveda niso »čisti«. Ali pa so »čisti« na neki 
povsem drugi ravni. 

Lahko bi mi bili bolj hvaležni! 
Komu se kdaj zgodi, da od koga od svojih bližnjih 
»pričakuje« pozornost ob kaki osebni priložnosti 
ali obletnici. Pravzaprav se v tistem trenutku, ko 

se prebudi tako pričakovanje, vrednost darila že 
izprazni. Toliko bolj to velja, če se v človeku ustvarijo 
občutki užaljenosti, razočaranja ali pa celo kakega 
očitka, če je darilo pričakoval in je nekdo nanj 
pozabil ali ga ni obdaril. 

Kolikokrat se zgodi, da razočaran človek, ki je morda 
ostal sam – in to s prepričanjem, da mu njegovi 
bližnji veliko dolgujejo – očitajoče reče: »Lahko bi mi 
bili malo bolj hvaležni.«

Pa v istem trenutku začuti še večjo grenkobo in 
praznino. 

Hvaležnosti, darila, pozornosti, se ne da pričakovati. 
Kaj šele izsiliti. 

Mar Bog pričakuje mojo hvaležnost?
Bog ne potrebuje naše hvaležnosti. Ne pričakuje 
naših daril, žrtev, pozornosti, našega časa. Bog ne 
čaka na našo zahvalo. »Tebi naše hvalnice ničesar 
ne dodajo. Pomagajo pa nam ...« molimo v eni od 
evharističnih molitev.  

Bog ni tisti užaljeni, razočarani in osamljeni 
starček, ki bi nam tam nekje od daleč iz neke svoje 
osamljenosti očital, da bi mu morali biti malo bolj 
hvaležni. 

A vsa ta čudovita darila, ki jih prejemam, budijo v 
meni željo – ne zahtevo, ampak željo – da bi tudi 
jaz naredil kaj malega lepega za mojega Boga. Da bi 
tudi jaz njemu pokazal kako majhno pozornost. 

Bog ne zahteva, da to naredim. Bog ne pričakuje, da 
bom naredil kaj dobrega vzameno za dobrote, ki mi 
jih on naklanja. 

Se pa zelo veseli ko naredim kaj dobrega kar tako. Iz 
preproste in čiste ljubezni. 

                                                                        
Mitja Markovič



Z NAŠE POTI
Danes popoldne se srečuje skupina Vera in luč. In tudi danes vas člani skupine: lučke, starši in 
animatorji vabimo k sveti maši, ki bo ob 16h. 

Pred nami je nedelja, ko bomo obhajali zakonske jubileje. Še enkrat vabimo vse, ki letos 
obhajate okrogle obletnice svoje zakonske skupnosti - ne glede na to, ali ste bili poročeni pri 
svetem Juriju ali kje drugje - da se pridružite praznovanju. Brez kakih obveznosti: praznična 
sveta maša ob 15h - v hvaležnosti za prehojeno pot in s prošnjo za blagoslov vnaprej. Za tem 
še malce družabnega srečanja, klepeta in prazničnega prigrizka. Ker bi vam želeli izročiti droben 
spominek na praznovanje, prosimo, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do tega četrtka. 

Župnijski mešani pevski zbor Sveti Jurij še vedno vabi nove člane v svoje vrste. 

Včeraj se je pri nas odvijalo škofijsko srečanje katehistinj, katehistov in katehetov z našim 
škofom Maksimilijanom. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi in pogostitvi. 

Vodstvo naše policijske postaje nas je prijazno opozorilo na pravilno parkiranje v okolici cerkve 
v času bogoslužja. “Pobuda” pravzaprav prihaja od nekoga, ki se je v času sobotne birme 
peljal čez naš Zgornji trg, ko je bilo tam zaradi zapolnjenih parkirišč kar nekaj vozil parkiranih 
nepravilno. Ne gre za domačina, so ga pa vozila ob cesti zmotila in je vložil prijavo na policijsko 
postajo, ki je sedaj dolžna voditi prekrškovni postopek zoper lastnike nepravilno parkiranih 
avtomobilov. V tem smislu je tudi v prihodnje pričakovati nadzor nad pravilnim parkiranjem s 
strani redarske službe. Za parkiranje torej uporabljajmo le temu namenjena parkirna mesta in 
župnijske površine (npr. dvorišče pod župniščem). 

Naša župnijska Karitas ima lasten elektronski naslov. Vloge, prošnje, pobude, možnosti za 
donacije in vse ostalo v zvezi s Karitasom odslej urejamo na naslovu karitas@zupnija-sentjur.si

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« 



ponedeljek
17. oktober

Sveti 
Ignacij

18.30: + Slavka Koroška, sina Sandija in starše Korošec
+ Ivano Klepec
+ Alojzija Slomška (30. dan) 

torek
18. oktober

SVETI 
LUKA

18.30: za zdravje
+ Martina in Ano Zidanšek (obl.) 

sreda
19. oktober

Sveti 
Pavel od Kr. 8h:  po namenu

četrtek
20. oktober

Sveta 
Irena

18.30: + Hildo (obl.), Rudolfa, Draga in Silva Brgleza ter Friderika in 
Vladimiro Krajnc
+ Vilmo Stopar (30. dan) 
+ Urško Oroš in Vinka ter Julčko Smeh

petek
21. oktober

Sveta 
Uršula

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Jožefo Lapornik
+ Terezijo Kačičnik (obl.) in družino Kačičnik
+ Janeza Kačičnika (obl.) in družino Kačičnik
+ Tatjano Žaberl (obl.) 

sobota
22. oktober

Sveti Janez 
Pavel II.

18.30: + Vinka Šolinca (obl.), Štefko Šolinc ter Janka Cerjaka
+ Draga Arzenška
+ Ano in Franca Oseta
+ Jožeta Koširja
+ Štefanijo Kolar
+ Vincenca Puserja

nedelja
23. oktober

MISIJONSKA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Martina Kegliča (obl.) ter družini Rajtmajer in Hojnik
+ Dragico Gajšek ter starše Rataj in Gajšek
+ Terezijo Lanišek (obl.) in Franca Artnaka
+ Nado Jernej (obl.) in Andreja ter Rozalijo in Bogomirja Skočirja 
ter Simona Višnarja Jerneja
+ Vladislava in starše Gašperšič
10.30 (družinska ): po namenu
15h (Zakonci jubilanti): v zahvalo za prehojene skupne poti zakoncev 
jubilantov in s prošnjo za blagoslov na novem odseku


