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Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober  
Zdravi, pogumni, samozavestni, podprti z znanjem smo 
stopili v odraslo življenje. Vse smo zmogli z delom svojih 
rok, vse opravili dobro in srčno. Zanesli smo se nase, 
dokler… se na gladko cesto življenja ni spustila neznana 
megla, posrkala vase luči in znamenja ter ustavila naš 
razcvet. Preizkušnje so nas začele spreminjati: nič več 
zaverovani vase, nič več z občutkom, da vse obvladamo 
sami. To je prvi, težki korak k ponižnosti: priznati, da 

nečesa preprosto ne zmoreš. Naslednji je ravno tako 
težak: sprejeti pomoč prijateljev, ki vidijo tvojo stisko. In 
tretji: spoznanje, da ponujene pomoči z ničemer ne boš 
mogel povrniti. A s preizkušnjami neopazno raste tudi 
življenjska modrost in dejstvo, da skušaš delati dobro na 
kakšnem drugem področju. In to počasi odtehta občutek 
zadolženosti.



Bog je vse uredil tako, da je dobro. S tem zaupanjem v 
Njegova ušesa sipljemo nove in nove prošnje, največkrat 
prav po otročje, kot bi mamo prosili za sladkarije. 
Bog razume tudi to, celo našo preračunljivost obrača 
tako dolgo, da se na koncu naučimo, kaj v resnici 
potrebujemo.  V otroštvu nas je mama neštetokrat 
opomnila: »No, kako se že reče, če kaj dobiš?« In smo 
z velikimi, s čokolado oblitimi usti rekli: »Hvaaalaaa!« 
Tako, se mi zdi, bi nas bilo treba še velikokrat opominjati 
do pozne starosti. Naučili smo se namreč prositi, z 
grenkobo v nemoči tudi sprejemati, naučili smo se 
dajati in nič pričakovati v zameno. Vsemu naštetemu pa 
umanjka bistvo, če se nismo naučili tudi zahvaljevati. 

Ko je največja sila ... 
Tri je število popolnosti – 
zato se naj krog sklene 
tako: prositi – prejemati 
– zahvaljevati se. Bogu 
z našo hvalo ničesar ne 
dodamo, Bog je popoln. 
Hvaležnost plemeniti 
nas same in objema 
druge.  Zato imam danes 
poseben razlog, da se 
zahvalim vsem dobrim 
ljudem, nekatere poznam, 
drugih ne, ki so darovali 
del svojega imetja, da v 
naši hiši teče dvigalo, ki omogoča sinu, ki ne hodi, več 
samostojnosti, obenem pa pomaga ohranjati zdravje 
nama, njegovima staršema. Tako se izpolnjuje stara 
modrost, za katero sem hvaležna pokojnemu očetu, da 
mi jo je predal: »Ko je največja sila, je Božja roka najbolj 
mila.« Prav tako s hvaležnostjo zrem na petintrideset 
let skupne hoje z glasbenimi prijatelji, ki pod nazivom 
PESEM TISOČERIH ZVONOV predstavljajo moje duhovno 
sidro in slavijo Gospoda z enakim navdušenjem kot smo 
to počeli v mladih letih.

Podobe hvaležnosti
Zahvalna nedelja, umeščena v umirjenost jesenskega 
časa, je čudovit običaj, ki se ga spominjam iz 
najzgodnejšega otroštva. V meni ostaja podoba silno 
velikega runklja, ki se je pred oltarjem znašel skupaj 
z mamljivo rdečimi jabolki, in zeljnih glav, ozaljšanih s 
koruznimi laski. Ko sem to povezala z maminim delom 
na njivi, z očetovo težko prisluženo plačo, s trudom 
mojih učiteljic in srčnostjo mentorjev, me je preplavilo 
spoznanje, kako se za vse dobro nekdo trudi. S tem je 
zahvalna nedelja dobila svoj pravi smisel. 

Ne brez blagoslova
Ob različnih ljudeh sem imela možnost opazovati, 
kako jalova so prenekatera prizadevanja, ker 
tečejo brez Božjega blagoslova. Hvaležnost te 
mora preplaviti tudi za taka spoznanja, za vsako 
milost razlikovanja med dobrim in slabim, za 
vsako izkustvo, ki ti je odprlo oči.

Bog poskrbi tudi, da nam nikoli ni dolgčas. V 
mreže naših napak nam vztrajno pošilja ljudi in 
dogodke, ki odstirajo naše neresnosti, neumna 
prepričanja, nestrpne reakcije. Namesto da se na 
vse to jezimo, bodimo hvaležni za uvidenje lastnih 
slabosti in za možnost, da jih popravimo. 

Zahvaljujmo se takrat, ko se spodobi, a le, če tako 
čutimo v srcu. Beseda HVALA, izrečena iz preračunljivosti, 
z oholostjo v mislih ali celo s sarkazmom, naj ne 
pride iz naših ust. Svetost in moč te besede razorožita 
marsikatero zakrknjeno srce. Zgradita most, kjer se 
zdi nemogoče, zato jo uporabimo s spoštovanjem in 
premislekom. In nenazadnje se jo naučimo tudi slišati in 
sprejeti. Pokažimo, da nas je razveselila, čeprav je nismo 
pričakovali. Tako bosta obdarjena oba – tisti, ki je storil 
dobro delo in tisti, ki ga je v hvaležnosti sprejel.

Emilija Kladnik Sorčan



Z NAŠE POTI
V prvih novembrskih dneh se še bolj kot običajno spomnimo naših rajnih, prebujamo razpoloženje hvaležnosti Bogu 
zanje in za njihovo duhovno dediščino in jih priporočamo Njegovemu usmiljenju. Tudi s posebnimi svetimi mašami “po 
namenu spominov” smo to naredili. Hvala vsem, ki ste se tudi na tak način spomnili vaših rajnih. 

Znova vabimo mlade družine, da v svojem koledarju označite soboto, 26. novembra dopoldan, ko pripravljamo prvo 
DRUŽINSKO KATEHEZO. Dinamičen, živahen, družinski “verouk”. Za otroke bo spominjal na oratorijsko dogajanje. Za 
starše pa odlična priložnost za osebno poglobitev elementov naše vere in na tak način tudi opolnomočenje, da lahko 
razsežnost vere lažje in bolj poglobljeno vključujete v vaše družinsko življenje. 

V nedeljo popoldne se znova sreča skupina Vera in luč. Vabljeni k “njihovi” sveti maši popoldne. 

Pokojni. V naročje nebeškega očeta sta se vrnili Ana Gaber in Matilda Vogrinc. Radi molimo za drage rajne. 

Zahvalna nedelja nam daje čudovito priložnost izreči iskreno zahvalo drug drugemu. Željo izreči velik Hvala čutim tudi 
sam, kot voditelj našega občestva. 

Po enem letu in še nekaj mesecih sem zelo hvaležen za to, da ste me sprejeli v svojo sredo, hvaležen sem za vsako 
pozorno vprašanje »ali sem se že navadil?« (Seveda sem se! Prav hitro.) Hvaležen za čisto človeško bližino in različno 
pomoč. Lepo je biti tu, pri svetem Juriju

Največjo hvaležnost pa čutim do vseh, ki si na različnih mestih in v različnih službah prizadevate za krepitev in za 
živahnost življenja naše župnije. Hvaležen sem vsem, ki odprtega duha in srca sodelujete pri potrebnih spremembah. 
Hvaležen sem vsem voditeljem in koordinatorjem malih občestev: zakonskih skupin, Vere in luči, skavtskim voditeljem, 
bratovščini odraslih skavtov, sodelavkam pri katehezi. Hvala voditeljici in sodelavcem župnijske Karitas. Hvala vsem, ki za 
našo župnijo veliko molite: sami ali skupaj. In hvala, da celotno občestvo spominjate, kako pomembna je molitev. Hvala 
vsem prostovoljcem, ki čez leto skrbite za urejenost in čistočo naše cerkve, drugih župnijskih prostorov in okolice. Hvala 
sodelavcem pri bogoslužju, bralcem Božje besede, organistom in pevcem, delivcem svetega obhajila in ministrantom. 
Hvala mladim animatorjem, ki počasi prevzemate svoje mesto in odgovornosti v Skupnosti. Hvala koordinatorjem in 
sodelavcem pri različnih župnijskih projektih, ki jih izvajamo med letom. Hvala sodelavcem pri urejanju in vodenju 
župnijske administracije in financ. Hvala ključarjem in vsem, ki skrbite za urejenost podružničnih cerkva in za življenje teh 
občestev. Hvala Župnijskemu svetu za odprte oči za potrebe župnije in pripravljeno srce za pomoč. 

Hvala vsem vam, s katerimi iščemo nove poti nujne prenove, vsem, ki ste odprti za nove ideje in ki z iskrenim 
navdušenjem in odprtim srcem iščete in posredujete kvalitetne ideje in tudi načine, kako jih spraviti v življenje. 

Pred nami so veliki izzivi časa. Kot povezana, srčna in hvaležna Skupnost se jih lahko samo veselimo! Hvala vam, dragi 
Šentjurčani! 

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« 



nedelja
6. november

ZAHVALNA
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) 

ponedeljek
7. november

Sveti  
Ernest

18.30: + Vincenca Puserja
+ Maksa Oseta, obl.

torek
8. november

Sveti 
Bogomir

18.30: + Janeza Straška
+ Ano Gaber (osmina)

sreda
9. november

Posvetitev 
later. bazilike 8h: + Hinka Gračnerja (obl.) in Anico Bravne ter starše Teržan

četrtek
10. november

Sveti Leon 
Veliki

18.30: + Karlija Rataja
+ Martina in Angelo Brečko, stare starše, tete, strice, prijatelje in sosede
+ Franca (obl.), Valčko in Branka Oseta

petek
11. november

Sveti 
Martin

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Draga Arzenška ter za blagoslov družine Hostnik
+ Jožeta Kajtna (obl.), Amalijo in Milana
+ Martina, Jožefo in patra Odila Hajnška

sobota
12. november

Sveta  
Emilija

18.30: + Martina in Alojza Tuhtarja
+Draga Arzenška
+ Ivana Hajnška in starše (iz Grobelnega)
+ Alojza in Ano Gunzek, brata Martina ter rodbino Pepelnak
+ Andrejo Strmšnik (obl.) in družino Lipovnik
+ Ludvika Mastnaka (obl.) in Marijo Trebovc

nedelja
13. november

33. navadna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Petra Gabra
+ Zinko Bogataj (obl.) in Stanka Bogataja
+ Mileno Maček in Jožija Zupanca
+ Lojzko, Rada in starše Polak
+ Martina Artička
+ Zdenko in Jožeta Slomška
10.30 (Ahac): + Frančiška Gobca


