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»Vi boste moje priče«  
Tak je naslov papeževe poslanica za letošnji svetovni 
misijonski dan. Te besede pripadajo zadnjemu 
pogovoru vstalega Jezusa s svojimi učenci, preden 
je šel v nebesa. A tudi obljuba velike milosti za to 
poslanstvo «prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel 
nad vas ...« 

Priznam, da sem šele ob vrnitvi domov z misijonov 
začela razmišljati in se zavedati vseh velikih milosti 

in delovanja Svetega Duha. Gospodov klic za delo v 
misijonih je bil jasen, gotov, prepričljiv in neustrašen. 
Saj greva skupaj , jaz in On, nič takega se mi ne more 
zgoditi, kar ni Njegova volja. Kakšna milost! 

Razkošje življenja
Že sama beseda misijoni so v meni prižgali vse iskre 
veselja in ljubezni do ... ja, do majhnih kuštravih 



črnčkov. In še danes mi srce zaigra in duša zapoje ...

Misijonski križ je to ljubezen blagoslovil in podala 
sem se na pot. Za tri leta kot laiška misijonarka na 
Madagaskar. Smrdeča petrolejka ob večerih za pisanje 
dnevnika in pisem ob spremljavi komarjev, ki so 
prinašali malarijo, ni bila ravno romantika. Tudi 56 
km dolgo pešačenje v japonkah po blatu, plavanje 
čez reko, puljenje pijavk z nog, nalivi in žgoče sonce 
ne. Nemoč ob umiranju otrok, nezmožnosti njihovega 
šolanja, gobavi brez udov, vse mogoče bolezni.  In 
še in še ... A bilo je – razkošje življenja!  Veselje in 
užitek sedanjega trenutka. Dragoceni dar življenja. 
Brez, da bi se zjutraj pred polno omaro oblek odločala, 
kaj naj oblečem, ker sem se vsako jutro ovila v salovo 
-tradicionalno oblačilo žensk na Madagaskarju. Na 
mizi je bil vsak dan riž, in še vedno ga imam zelo rada 
😊. Nobenega stikala, da kaj zasveti, priteče, zaigra ... 
Preprosto življenje. In popolno zaupanje in predanost 
Njemu. 

Le kaj ji je bilo?
In ljudje so se tukaj doma spraševali, le kaj ji je bilo, da 
je šla ... In ljudje na Madagaskarju so me spraševali, le 
kaj ti je bilo, da si zapustila družino in vse ugodje in si 
prišla k nam ...

Sama nisem nikdar doživljala misijonske poti kot eno 
veliko odpoved ne vem vse čemu ... ali kot veliko 
junaško dejanje. Ali, kaj vse sem Malgašem dala, jih 
naučila ...  koliko ljubezni in potrpljenja so mi vsak dan 
znova dajali, ko sem s prvim dnem postala njihova  
učenka malgaškega jezika. In vsakič, ko mi je uspelo 
pravilno izgovoriti dolgo besedo, pozdrav ali stavek so 
otroci okrog mene zapeli in zaplesali kolo. In smeha, 
ploskanja, veselja je bilo polno obzorje za nagrado 
in  vzpodbudo. Ob nedeljah, ko je bilo edino prosto 
popoldne, so izmenjaje prihajali k meni na misijon, 
da ne bom žalostna in sama brez svoje družine. Tudi 
zadnjo noč pred odhodom domov so prebedeli ob meni 
...

Skupaj smo živeli. Se trudili in vzpodbujali živeti 
vsakdan kot dobri kristjani. A najprej je bilo potrebno 
napolniti prazne želodce. Vem, da sem postala 
popolnoma njihova, ko sem z njimi sadila riž do kolen 
v blatu na riževem polju. In ko je bila žetev riža, se 
je želo s petjem, tako velik praznik je takrat. Ker je 
zagotovilo, da ne bo lakote, da se bo preživelo. Sama 
lakote nisem izkusila, pa čeprav po zvrhanem krožniku 
na vodi kuhanega riža, postaneš kaj hitro spet lačen. 
Vem pa, kaj je žeja, ko nam je na poti na oddaljeno 
podružnico zmanjkalo vode. In sem pila iz mlake, v 
kateri je mrgolelo ... in drugič sem pila iz slapa, ki 
je bil preklet od vrača in sem preživela zgolj zaradi 
tega, ker sem belka. Molili, prepevali in plesali smo 
našemu Gospodu, Očetu vseh ljudi, tukaj in tam. Z vso 
predanostjo in živostjo.

Do skrajnih mej sveta
 A marsikje smo morali cerkev najprej zgraditi, da 
smo se kot prvi kristjani usedli v cerkvene klopi. Pri 
nas pa ... nas klopi že čakajo po cerkvah. Marsikje že 
zelo stare, 50 ali 100 let ... tudi že črvive, kje udrte, 
škripajoče, razpadajoče ... Imamo prednike, stare 
starše, starše, ki so poskrbeli, da se imamo kje zbirati 
pri bogoslužju. In v te iste klopi so pred nami poklekali 
v svojih stiskah, bolečinah, veselju in zahvalah k Očetu 
vseh ljudi. Kdo ve, morda je kdo molil tudi že za nas ... 
In kako velik krog zaobjame moja molitev ...?

Ker so duhovniki misijonarji delovali na obsežnih in 
težko dostopnih območjih, smo bili deležni sv. maše le 
na dva meseca. Kakšno hrepenenje in skrb, da večna 
lučka pred Najsvetejšim ne ugasne!

In ko se vedno znova iskrijo spomini na misijone, 
občutim le veliko hvaležnost in močno Božjo ljubezen. 
Ljubezen Boga, ki hoče biti živa, ki hoče ljubiti. Obraz, 
roke, noge, srce ... ki se vsak dan znova želijo dati na 
razpolago za božje poglede, nasmehe, objeme ... do 
skrajnih mej sveta.

Ana Paljk



Z NAŠE POTI

DANAŠNJA NABIRKA BO V CELOTI NAMENJENA DELU NAŠIH MISIJONARJEV.  
Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje se bo odvijalo danes popoldan Rogaški 
Slatini. Ob 15h bo molitvena ura, ob 16h sveta maša. 

DANES POPOLDAN OBHAJAMO PRAZNIK ZAKONCEV JUBILANTOV. Udeležuje se ga 
26 zakonskih parov. Hvala vsem za pričevanje in zgled ljubezni in zvestobe in veliko 
blagoslova vnaprej!

Ob prazniku vseh svetih in ob spominu vernih rajnih se bomo tudi letos naših dragih 
spomnili pri posebnih SVETIH MAŠAH PO NAMENU SPOMINOV. Kuverte, kamor lahko 
napišete spomine na drage rajne, za katere bomo tudi letos skupaj kot občestvo molili in 
se jih spominjali pri svetih mašah, so na mizici z verskim tiskom. 

Tudi letos nas naša Župnijska karitas vabi, da NA GROBOBIH RAJNIH PRIŽGEMO 
KARITASOVO SVEČO ALI ZASADIMO KARITASOVO “ZASTAVICO”, s čimer bomo ob 
spominu na rajne naredili še dobro delo. Priporočeni dar za svečo je 1,70 €, za zastavico 
pa 1 €. Oboje je na razpolago spredaj, pod prižnico. Svoj dar pa položimo v lesen 
nabiralnik ob svečkah, ki je vse leto namenjen dejavnostim Karitasa, torej za uboge med 
nami.  
Še enkrat spomnimo, da ima naša župnijska Karitas nov elektronski naslov:  
karitas@zupnija-sentjur.si

Na župnijskem dvorišču je POSTAVLJEN ZABOJNIK ZA ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA. Za 
potrebe delovanja našega skavtskega stega. Hvala vam za vaš »prispevek«.

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
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 ): za blagoslov življenjske poti in v zahvalo za milost 
svetega krsta
15h (Zakonci jubilanti): v zahvalo za skupno pot

ponedeljek
24. oktober

Sveti Anton 
Klaret

18.30: + Mirka Škorca ter starše Fidler in Škorc
+ Stanislavo Fidler (30. dan)

torek
25. oktober

DAN 
SUVERENOSTI

18.30: + Marijo Ocvirk
+ Romano Jazbec (30. dan)

sreda
26. oktober

Sveti 
Demetrij 8h: + Antona Kukoviča (obl.) ter rodbini Kukovič in Čokl

četrtek
27. oktober

Sveta 
Sabina

18.30: + Marijo Salobir
+ Frančiško Trebovc

petek
28. oktober

Sv. SIMON in 
JUDA TADEJ

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Frančiško Mužan ter rodbini Mužan in Dežman
+ Karla in Marico Rataj ter rodbine Rataj, Golež, Sivka in Ribič
+ Jožefa Stropnika (obl.) 

sobota
29. oktober

Sveti 
Mihael

18.30: + Draga Arzenška in rodbini Arzenšek ter Prebil
+ Martina Obreza, tri brate ter Marto in Nežiko, sestro Milko in Avguština
+ dva Ludvika in Zofijo Doberšek, Franca in Kristino Jereb ter vse 
žive in pokojne dobrotnike in sorodnike
+ Renata Laha (obl.) in vse + Rezarjeve
+ Rodbino Kolar, Pavlino in Miha Pečka ter Hedviko Selič

nedelja
30. oktober

ŽEGNANJSKA
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + dva Franca Korenjaka in Marijo
+ Slavka Fidlerja
+ Ivanko Mavrin (iz Dol, obl.) in sorodnike
+ Janeza Straška
10.30 (Primož): + Stanislava (obl.) in Jožefo (obl.) Košir ter Slavka Faktorja


