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Plod Slomškovih naporov  
»Trubar je oče naše knjige, toda šele Slomšek je dosegel, da 
je ta zaklad zares prišel do slehernika. Slovenski bralec je sad 
njegovih naporov.« (Ddr. Igor Grdina)

31. oktober je v Sloveniji državni praznik in dela prost 
dan, dan reformacije, ko obeležujemo rojstvo slovenskega 
knjižnega jezika in se spominjamo Primoža Trubarja, 
osrednje osebnosti reformacije na Slovenskem. Anton 
Martin Slomšek pa je tisti, ki je dal odločilno pobudo za 

ustanovitev naše najstarejše založbe Mohorjeve družbe v 
Celovcu, ki je začela delovati

27. julija 1851. V 19. stoletju je bil hud boj za slovenski 
jezik v šolah in uradih. Ob naraščajoči amerikanizaciji se 
dandanes tega premalo zavedamo.

Slovenščina za zdaj ni med ogroženimi jeziki, kako bo 
v daljni prihodnosti, pa je težko predvideti. Slovenski 



jezik je naš uradni jezik, za katerega skrbijo Vlada RS 
in lokalne skupnosti, med temeljnimi nalogami knjižnic 
pa je skrb za bralno pismenost in bralno kulturo, ki sta 
ključna dejavnika človekovega razvoja. 

Če želite, da bi bili otroci pametni ...
Premalo se zavedamo, zakaj je pomembno brati. 
Branje ima konkurenco že več desetletij; televiziji se 
je pridružil tudi internet. Hiter razvoj računalniške 
opreme in mobilnih naprav njegovo rabo le še 
povečuje. Če damo otroku možnost izbire med knjigo 
in pametnim telefonom, obstaja velika možnost, da bo 
izbral slednjega. Prav tako odrasli. Mobilni telefoni so 
postali pravi računalniki v malem in na videz ponujajo 
neomejeno število vsebin. Strokovnjaki že leta opozarjajo, 
da morajo tako otroci kot odrasli omejiti uporabo 
mobilnih naprav, saj imajo slabe učinke na pozornost, 
spomin, vid, držo telesa, socialne stike … Manj branja 
knjig pomeni tudi manjše članstvo v knjižnici.

Učitelji so opazili, da so se bralne veščine pri mladih na 
splošno zelo poslabšale. To močno vpliva na razumevanje 
navodil in bralno pismenost, dolgoročno pa tudi na to, 
koliko bodo generacije, ki odraščajo ob pretirani rabi 
tehnologije, lahko kritično vrednotile svet ter se suvereno 
znašle v njem. Bralna pismenost vpliva tudi na vse druge 
pismenosti, torej tudi na finančno, matematično … 

Najuspešnejši način za ohranjene branja kot vrednote 
je družinsko branje. Zato je pomembno, da starši že v 
najzgodnejšem obdobju otroku berejo pravljice. “Če želite, 
da bi bili otroci pametni, jim berite pravljice. Če želite, 
da bi bili še bolj pametni, jim berite še več pravljic,”  je 
zapisal Albert Einstein. 

Današnji hiter ritem življenja je posledica velike 
intenzivnosti življenja. Z branjem lahko (pre)hiter utrip 
življenja umirimo in ohranjamo bralno kulturo v družini. 
V mesecu skupnega branja (8. september – 9. oktober) 
smo izpostavili irskega pisatelja in politika Richarda 
Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med 

umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim 
razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za 
telo.«

Zato branje in gibanje lahko povezujemo:
• s spodbujanjem/oblikovanjem zdravega življenjskega 
sloga, spretnosti in razvoja nasploh,
• vlogo kakovostnega preživljanja prostega časa in 
sprostitvijo;
• z oblikovanjem ustvarjalne osebnosti in pozitivnega 
odnosa tako do branja kot do gibanja,
• vseživljenjskim razvijanjem in bogatenjem sposobnosti 
na področju branja in gibanja – vitalnost, dobro počutje;
• z gibanjem, namenjenim/prilagojenim ljudem z 
različnimi omejitvami, interesi, potrebami … 
• z rehabilitacijskim/terapevtskim vidikom obojega.

Ni pomembna podlaga
Razvoj znanosti in tehnologije je ustvaril nove podlage 
za zapise; e-knjiga ali elektronska ali digitalna knjiga 
je knjiga, izdana v elektronski obliki. Namesto v fizični 
obliki jo beremo z računalniške naprave, tehnologija pa 
omogoča tudi branje takih zapisov na glas, s pomočjo 
sintetizatorja govora. Nakup elektronskih knjig poteka 
hitro in preprosto z nekaj kliki preko spletne trgovine, 
dostavljena pa je v trenutku. Vonj in otip tiskane knjige 
je nezamenljiv. Vendar ima elektronska knjiga številne 
prednosti. Je ekološko varčnejša,  prostorsko omogoča 
skoraj neomejeno število e-knjig, je prenosljiva, lahko 
dostopna in dober učni pripomoček. Beremo jo lahko 
na večini računalniških naprav. Vendar tudi te prednosti 
e-knjigi ne zagotavljajo prihodnosti. 

Ni tako pomembna podlaga, na katero je vsebina 
zapisana, najpomembnejša je vsebina. Moč pisane 
besede me vedno znova očara. Zato zelo rada berem.

Tatjana Oset



Z NAŠE POTI
Minulo misijonsko nedeljo smo za potrebe naših misijonarjev zbrali 1.486 € in jih že predali Misijonskemu 
središču Slovenije. 

V minulem tednu se je srečal Župnijski svet. Obravnaval je tematiko potrebne prenove naših župnijskih 
občestev. Pogovarjali smo se tudi o nekaterih zelo konkretnih korakih in programih, ki imajo na tem področju 
uspehe. 

Ob prazniku vseh svetih in ob spominu vernih rajnih se bomo tudi letos naših dragih spomnili pri posebnih 
SVETIH MAŠAH PO NAMENU SPOMINOV. Vsi zbrani nameni bodo tudi letos izdani v posebni prilogi Jurija. 

Povabljeni, da del našega spomina na rajne spremenimo v dobrodelnost: Karitas nas vabi, da na grobovih 
prižgemo karitasovo svečo ali zasadimo karitasovo “zastavico”, izkupiček pa tako namenijo pomoči potrebnim. 

Petek je prvi v mesecu. Povabljeni tudi k nočnemu češčenju Najsvetejšega. 

Prihodnjo soboto, 5. novembra, bo na predvečer zahvalne nedelje ob 18.30 prepevala in igrala zasedba 
PESEM TISOČERIH ZVONOV. Glasbena maša je njihovo avtorsko delo in jo že več kot tri desetletja izvajajo 
glasbeni zanesenjaki iz vse Slovenije, tudi Šentjurčani. Skupina bo z glasbo dopolnila mašno daritev za vse 
Amadejeve dobrotnike. Prisrčno vabljeni! 

V oktobru ste zelo zavzeto in vestno skrbeli za čiščenje in urejanje župnijskih in veroučnih prostorov Podgrajčani. 
Hvala vam! V prihodnjem mesecu ste na vrsti župljani iz Krajnčice in Vrbnega. 

Po zgledu nekaterih drugih župnij, ki tak program že izvajajo, bomo v novembru tudi pri nas pričeli s prvim 
srečanjem DRUŽINSKE KATEHEZE. Gre za katehezo, ki se je udeležuje celotna družina. Ima deloma značaj 
oratorija. Letos bomo program izvajali kot “dodatek” klasičnemu verouku, v prihodnosti pa je v načrtu kot njegova 
alternativa. O podrobnostih boste starši veroučencev pravočasno obveščeni. Že sedaj lepo vabljeni k prijavi. 

V prihodnjem tednu so tudi veroučne počitnice. Župnijska pisarna pa bo imela odprta vrata od srede do petka. 

Pokojni. V objem nebeškega Očeta sta se vrnila Mirko Šešerko in Peter Urleb. Radi molimo za drage rajne!  

Interno glasilo ureja Sabina Zupan. 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
31. oktober

DAN 
REFORMACIJE

18.30: + Albino Dobovišek
+ Marjana Korošca (obl.), starše Zdolšek in sorodnike

torek
1. november VSI SVETI

7h: + Slavka Fidlerja
9h: + Jožico Vodeb
za duše v vicah
+ Alojzija Slomška
14h: po namenu spominov           15h: molitev na pokopališču
18h: rožni venec za rajne

sreda
2. november

Spomin 
vernih rajnih

9h: po namenu spominov 
+ Marijo, Franca in očeta Franca Korenjaka 
+ Petra in Tiliko Krč
18.30: po namenu spominov

četrtek
3. november

Sveti 
Viktorin

18.30: + Maksimiljana Zidanška
+ Mirka Šešerka (osmina) 

petek
4. november

Sveti Karel 
Boromejski

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Jožefo Kristan 
+ Marijo in Konrada Leskovška, Karla Jazbeca in Kristino Vah 
+ Draga Arzenška in Karla Arzenška

sobota
5. november

Sveti 
Zaharija in 
Elizabeta

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Ludvika Fidlerja (obl.), za Luka in Jožeta Šplajta ter rodbino 
Arzenšek in Fidler
+ Draga Arzenška in za zdravje
+ Majdo in Karla Blazina ter za sestro Jožefo
+ Ano Koželj in družino Koželj (iz Podgrada)
+ Petra Kladnika (obl.) in Martina Sorčana ter za Amadejeve 
dobrotnike

nedelja
6. november

ŽEGNANJSKA
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Marjeto Krajšek in starše ter za družini Krajšek in Hiti
+ Karolino in Ivana Cmoka
+ Alojza Vukmaniča
+ Ivana Povaleja in za Silva, za Veroniko in Vinka Vrbnjaka
+ Petra Urleba (osmina) 
10.30 (Rozalija): + Angelo, Alojza in Heleno Rataj (iz Zlateč) 


