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Zaradi vas je Kristus postal ubog  

»Jezus Kristus je ... zaradi vas postal ubog«. (prim. 
2 Kor 8,9) S temi besedami apostol Pavel nagovarja 
prve kristjane iz Korinta, da bi jih opogumil pri njihovih 
prizadevanjih za solidarnost do bratov in sester v stiski. 
Svetovni dan ubogih letos prihaja kot zdrav izziv, ki nam 
pomaga, da se ozremo na svoj način življenja in številne 

oblike revščine okoli nas.

Pred nekaj meseci se je svet počasi pričel reševati iz 
viharja pandemije. Kazali so se znaki gospodarskega 
okrevanja. To bi lahko koristilo milijonom ljudi, ki so bili 
zaradi izgubljene službe pahnjeni v revščino. Prikazal 
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se je košček modrega neba. Ni zmanjšal naše žalosti 
ob izgubi najdražjih, obljubljal pa nam je vrnitev k 
neposrednim medčloveškim odnosom ter ponovnemu 
druženju brez nadaljnjih prepovedi in omejitev. Sedaj 
pa se je na obzorju pojavila nova katastrofa, ki našemu 
svetu vsiljuje povsem drugačen scenarij.

Regionalnim vojnam, ki že leta terjajo številne žrtve in 
uničenje, se je sedaj pridružila še vojna v Ukrajini. A 
tukaj je situacija še bolj kompleksna, zaradi neposredne 
vpletenosti »velesil«, ki v nasprotju z načelom 
samoodločanja ljudstva želijo vsiliti svojo lastno voljo. 
Ponovno se uprizarjajo tragični scenariji. Vzajemne 
izsiljevalske zahteve nekaterih mogotcev znova dušijo 
glas človeštva, ki kliče po miru.

Kako gromozansko revščino povzroča nesmiselnost 
vojne! Kamor koli pogledamo, lahko vidimo, kako nasilje 
prizadene nemočne in ranljive. Pomislimo na deportacijo 
tisočih ljudi, predvsem mladih fantov in deklet, ki so 
jim pretrgali korenine in jim vsilili drugo identiteto. Za 
današnji čas so ponovno zelo aktualne besede psalmista, 
ko je razmišljal o uničenju Jeruzalema in izgnani 
hebrejski mladini: »Ob rekah Babilona, tam smo sedeli 
in jokali, ko smo se spominjali Siona. Na vrbe v njegovi 
sredi smo obesili svoje citre. Kajti tam so naši osvajalci 
zahtevali od nas besede pesmi, naši mučitelji veselo 
rajanje [...] Kako bi mogli peti Gospodovo pesem na tuji 
zemlji?« (Ps 137, 1-4).

Na milijone žensk, otrok in starejših se je prisiljeno soočiti 
z nevarnostjo bombardiranja. Da bi našli varnost, kot 
razseljene osebe iščejo zatočišče v sosednjih državah. 
Koliko drugih pa ostaja na vojnih območjih, kjer vsak 
dan živijo v strahu in jim primanjkuje hrane, vode, 
zdravstvene oskrbe, predvsem pa naklonjenosti soljudi? 
V takšnih situacijah se razum zamegli. To občutijo nešteti 
preprosti ljudje, tako tisti, ki končajo v stiski, kot številni 
drugi. Kako naj primerno odgovorimo na to situacijo ter 
prinesemo olajšanje in mir vsem tem ljudem v primežu 
negotovosti in nestabilnosti?

V tako zelo konfliktni situaciji praznujemo šesti svetovni dan 
ubogih. Povabljeni smo, da pomislimo, k čemu nas vabi apostol, ter 
tako svoj pogled usmerimo v Jezusa, ki je bil »bogat ... pa je zaradi 
[nas] postal ubog, da bi [mi] obogateli po njegovem uboštvu« 
(prim. 2 Kor 8,9). 

Ker je Kristus postal ubog za nas, so naša življenja 
razsvetljena in spremenjena. Pridobijo vrednost, ki je svet 
ne ceni in je ne more dati. Jezusov zaklad je njegova 
ljubezen, ki nikogar ne izključuje. Išče vsakogar, še 
posebno marginalizirane in tiste, ki so prikrajšani za 
osnovne življenjske potrebščine. Iz ljubezni je odložil 
slavo in si nadel človeško podobo. Iz ljubezni je postal 
služabnik, pokoren vse do tega, da je sprejel smrt, smrt 
na križu (prim. Fil 2, 6-8). Iz ljubezni je postal »kruh 
življenja« (Jn 6, 35), da bi vsi lahko imeli, kar potrebujejo 
in našli hrano za večno življenje. 

Ko gre za uboge, besede ne štejejo. Šteje to, da zavihamo rokave, 
se neposredno vključimo in s tem udejanjimo svojo vero. To mora 
storiti vsak sam. 

Jezusove besede so jasne: če želimo, da življenje zmaga 
nad smrtjo in da je dostojanstvo rešeno krivic, moramo 
slediti Kristusovi poti uboštva, deliti svoje življenje iz 
ljubezni, lomiti vsakdanji kruh s svojimi brati in sestrami, 
začenši z najmanjšimi izmed njih, tistimi, ki so prikrajšani 
za najbolj osnovne življenjske potrebščine. Na tak način 
ustvarjamo enakost, osvobajamo uboge iz njihove bede, 
bogate iz njihove ničevosti in tako ene kot druge iz 
njihovega obupa.

Papež Frančišek



PISMO STARŠEM OB PRIČETKU DRUŽINSKE KATEHEZE

Dragi starši, 

z veseljem vam predstavljam nekaj novega, nekaj, za kar si želim, da vam bo koristno in prijetno. Predvsem pa da 
bo dobra priložnost za poglobitev vere in način, kako lažje postaviti temelj vaše družine na temelj vere. 

Nekatere župnije v Sloveniji v zadnjem času že poskusno izvajajo tovrstne programe, v letošnjem letu se jim 
pridružujemo tudi mi. Pripovedujem o programu, ki je največkrat preprosto imenovan DRUŽINSKA KATEHEZA. 

Praktično to pomeni, da si enkrat na mesec vsa družina vzame čas za »verouk« in se ga udeleži kot družina. Pri nas 
bodo srečanja potekala ob sobotah, od 9h do 13h. Vključena bo družinska sveta maša in skupno kosilo, tako da 
vam ni treba imeti skrbi s kuhanjem. 

Vsebinski program srečanj bo razdeljen na program za otroke in program za starše. Otroški del programa bo imel 
značaj oratorija. Gre za dinamično katehezo s pesmijo, igrami in različnimi dejavnostmi. »Starševski del« programa 
bo nudil predvsem zelo preprosto in kvalitetno okolje za izmenjavo naših izkušenj in želi pomagati vam, staršem, 
da lažje teme vere na primeren način vključite v vaše družinsko življenje. Gre torej za priložnost, da najprej sami 
poglobite svoje versko »znanje« in dobite tudi nekatera orodja in praktične ideje, kako denimo na »krščanski« način 
preživeti praznike, kako v družinsko življenje vključiti molitev, kako vero in življenjske vrednote posredovati otrokom 
in mladim. 

V letošnjem letu bo DRUŽINSKA KATEHEZA ponujena kot »dodatek« tradicionalnemu osnovnošolskemu verouku. 
Srečanja bomo pripravili nekajkrat v tem letu. 

Vabim vas, da sprejmete izziv in se kot družina pridružite DRUŽINSKI KATEHEZI. Zadnji rok prijav je sobota, 19. 
november. A zato, da bomo lahko program izvajali čim bolj kvalitetno, je število družin, ki se boste lahko vključile v 
program v tem letu, omejeno. Torej ne odlašajte, da se vam priložnost ne izmuzne. 

Res si želim, da se pridružite in bomo tako pričeli skupaj ustvarjati nekaj novega in lepega. 

Za povezavo do prijavnice uporabite QR kodo na desni: 

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« 

Pokojni: v naročje nebeškega Očeta sta se vrnili Matilda Vogrinc in Zofija Horvat. Radi molimo za drage rajne. 

V ponedeljek, 26. decembra, se odpravljamo na praznično božično romanje v Zagreb, na grad Trakošćan in v hrvaško 
narodno romarsko središče v Marijo Bistrico. Natančen program romanja bo objavljen kmalu.



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
16.00 (Vera in luč): po namenu

ponedeljek
14. november

Sveti Nikolaj 
Tavelič

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec 
+ Marijo Salobir 
+ Frančiško Trebovc
+ Štefanijo Kolar

torek
15. november

Sveti 
Albert

18.30: + Vladislavo Verbič
+ Jožefo Lapornik
+ Matildo Vogrinc (osmina) 

sreda
16. november

Sveta 
Marjeta 8h: + Marjano Kovačič (obl.), starše Kovačič ter Davorina in Majdo

četrtek
17. november

Sveta 
Elizabeta

18.30: + duhovnika Mirka Zemljiča (obl.) 
+ Dušana Voga (obl.) ter družini Voga in Šolinc
+ Marijo Poženel (obl.), Genovefo Krušič in za zdravje v družini

petek
18. november

Posv. bazilik 
sv. Petra in 
Pavla

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Draga Arzenška in blagoslov družine Draga Arzenška ml.
+ Jožeta Čatra (obl.) in rodbino Čater (iz Doleca) 

sobota
19. november

Sveta 
Matilda

18.30: + Srečka Gajška in starše Mastnak in Gajšek
+ Draga Arzenška in za zdravje
+ Marjana Arzenška ter rodbine Arzenšek, Štelcar in Zvonarek
+ Justino Hladnik (obl.) ter za Jakoba in Silvestra Hladnik
+ Ivana Kukovičiča ter starše Mastnak in Kukovičič

nedelja
20. november

NEDELJA
KRISTUSA
KRALJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + duhovnika Francija Rataja (obl.) 
+ Slavka Fidlerja
+ Cecilijo, Jožeta in sorodnike Gračner ter za Ano Bezgovšek
+ Ano Mernik (obl.)
+ rodbino Pevec (iz Pešnice) 
10.30 (krstna): + Bernardo, Rudolfa in Matildo Škrjanec in rodbino Turnšek


