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Gremo volit Kristusa?  
Dobila sem listek. Glasovnico z imeni. Kot že 
tolikokrat v tem letu. Ampak na tem listku ne 
najdem tebe, Gospod. Nikjer nisi zapisan. Ali ne 
kandidiraš za kralja? Ali nisi ti Kristus Kralj? 

Morda pa Ti sploh ne potrebuješ tega, da Te 
izberemo, ker si nas Ti izbral že prej. Morda pa Ti ne 
potrebuješ naše podpore, ker si sam podpora nam. 

Morda pa Ti ne potrebuješ mojega DA, saj si Ti prvi 
rekel zame DA. Morda pa Ti ne želiš oblasti, ker si 
prvi zlomil oblast, ki jo ustvarjamo ljudje. Morda 
pa Ti ne potrebuješ množic, saj si sam velikokrat 
ostajal v samoti. Morda pa se Tebe ne da obkrožiti, 
ker si Ti prvi obkrožil mene. Morda pa si Ti kralj, 
ker si šel vedno do konca. Najprej v besedah, nato s 



svojim življenjem ... in ja, tudi konec si si izbral prav 
zanimiv. Nič kaj kraljem podoben. Je kraljevo to, 
da Te nekdo pljuva in biča? Je kraljevo to, da o Tebi 
lažnivo govorijo, Te blatijo? Je kraljevo, da Te slečejo? 
Je kraljevo, da na kraj križanja neseš svoj križ, nanj 
pa te na koncu celo pribijejo? 

Res je Gospod, zelo ozko razumem tvoje kraljestvo, 
tvoj kraljevi stan, če ga postavim samo na ime in 
priimek, na številko, ki jo obkrožim pred imenom, 
si umijem roke in zmagoslavno zakličem, da sem 
Te izbrala. Mojega najboljšega kandidata. Mojega 
aduta!

Kako nora, zares popolnoma nora se mi zdi Božja 
logika. Vedno me obrne na glavo. Vedno me postavi 
na zemljo. Da bi še bolj stala, še bolj razumela in 
šla še enkrat na pot. Ko že mislim, da razumem, me 
Bog nežno »rukne« nazaj na zemljo in me postavi 
pred nov izziv, moja logika pade na glavo ... in ja, 
tam začne delovati Bog. 

Morda pa je glas Zate to, da vztrajam v odnosu 
takrat, ko mine zaljubljenost. Morda pa je glas Zate 
to, da ponoči tolažim bolnega otroka. Morda je 
glas Zate, ko zvečer luščim bučnice in se sproščeno 
spustim v svet najstnika. Morda pa je glas Zate to, 
da objamem razočaranega 
sopotnika, ki ga srečam 
v življenju. Morda pa je 
glas Zate, da podarim 
igračo, tistim otrokom, ki 
je nimajo; kosilo tistim, 
ki so lačni; čevlje tistim, 
ki so bosi; molitev tistim, 
ki te iščejo… Morda 
je glas Zate, ko upam 
Zate zastaviti besedo, se 
postaviti na Tvojo stran in 
vztrajati v tem. Morda je 

glas Zate, ko sprejmem v župniji nov izziv. Morda je 
glas zate, ko ...

Danes te spoznavam kot kralja čisto na novo. Na 
križu, brez imenitnih oblačil, skoraj brez besed, 
osramočenega, visečega in umirajočega na Kalvariji. 
Še slišim hlipanje tvoje mame, še čutim pretresenost 
Magdalene. Ostaja nekaj razbojnikov, ki zgolj 
opravljajo svoje delo. In prestrašeni, pretreseni, tvoji 
učenci. Le nekaj uspeš povedati, nekaj malega. A 
vendar tako velikega za tistega na eni tvoji strani. In 
najbrž je res vseeno, če je desni ali levi. Obljubiš mu, 
da bo še nocoj s teboj v raju.

Res je Gospod! Vem, še enkrat bom dobila ta listek. 
Vsak izmed nas ga bo. Na njem bo Tvoje ime ... 
Hvala Gospod, ker Te lahko na novo spoznavam. Ker 
Te lahko imam za Kralja. Ker sem lahko stisnjena 
k Tebi. Želim si, da bi takrat takoj prepoznala tvoje 
ime, prepoznala tvoje srce, prepoznala tvoje roke. A 
še bolj kot to, Gospod, si želim, da bi Ti prepoznal 
mene ...

Gospod, ne levo, ne desno ... za teboj želim teči! S 
teboj želim hoditi! Tebe želim izbrati!

Barbara Lesjak Gradič
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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« 

Pred nami je teden Karitas in nedelja Karitas.
Naj letošnji teden Karitas nagovori srca vseh ljudi, da je vredno prisluhniti soljudem in stopiti na stran potrebnih. Med 
nami so vedno ljudje v različnih stiskah: materialnih, zdravstvenih, finančnih, v osamljenosti ali v kombinaciji vsega 
tega. Žal  je tudi v naši župniji vse več ljudi, ki trpijo pomanjkanje osnovne življenjske dobrine, to je hrane. Na župnijsko 
Karitas se obrača čedalje več ljudi po pomoč. Zato vas župnijska Karitas tudi letos prosi in vabi, da po svojih močeh 
prispevate za ljudi v stiski. Na mizi za verski tisk so na razpolago vrečke za vaše  darove ljudem. Vzemite vrečke in 
darove prinesite prihodnjo nedeljo v cerkev in jih položite pred oltar. Lahko pa jih prinesete tudi neposredno na župnijsko 
Karitas ob ponedeljkih, od 10. do 11. ure . Lepo povabljeni k sodelovanju pri pomoči sočloveku. Župnijska Karitas bo vse 
te darove pripravila in jih razdelila potrebnim za ozimnico. Hvala za Vaš dar.
V soboto se dogaja naša prva DRUŽINSKA KATEHEZA. To je občasni program. V tem koledarskem letu bo to edino 
srečanje. Do konca šolskega leta pa jih načrtujemo še nekaj. 
Nedelja je prva adventna. Letošnji advent v naši župniji nosi naslov “Dajem vam prihodnost in upanje”. Tudi letošnji 
advent bo spregovoril v zgodbah. Zgodbe nas bodo vzpodbujale k razmisleku o naših krščanskih skupnostih in o potrebnih 
korakih prenove, na katere mora krščanska Cerkev stopati vsak čas. V našem času še posebej smelo in odločno. 
Odrasli skavti tudi letos pripravljajo čudovite adventne venčke, ki nam jih bodo v soboto zvečer in v nedeljo po svetih 
mašah ponudili. Torej vabljeni da svoj dom za advent okrasimo z “domačim” venčkom naših odraslih skavtov. Izkupiček 
- priporočen dar za venček bo 15 € - je namenjen delovanju bratovščine odraslih skavtov. Pri vseh svetih mašah prve 
adventne nedelje bo blagoslov adventnih venčkov. 
Tudi letos bomo v naši cerkvi lahko gostili svetega Miklavža. Iz Miklavževe pisarne so nam že potrdili, da sveti mož s 
svojo ekipo pride v ponedeljek, 5. decembra. Starši, ki želite, da se vaši otroci srečajo s svetim Miklavžem, jih čim prej 
prijavite: V času uradnih ur v župnijski pisarni. Izven uradnih ur lahko v kuverto napišete ime otroka, starost, vaš kontakt 
in priložite 10 € za znamko nebeške pošte in pustite v župnijskem poštnem nabiralniku. 
Isti dan, torej 5. decembra, bo na ploščadi pred našo cerkvijo potekal tudi Miklavžev sejem v organizaciji TIC-a Šentjur. 
Dan po božiču, na Štefanovo, se letos odpravljamo na župnijsko praznično romanje. In sicer, ob 7h zjutraj, izpred glavne 
avtobusne postaje v Šentjurju. Obiskali in ogledali si bomo dvorec Trakošćan. Sledilo bo kosilo in po njem sveta maša v 
narodnem svetišču Hrvaške, v Mariji Bistrici. Ko bo sonce zašlo in se bodo prižgale praznične lučke, bomo že v Zagrebu. 
Skupaj se bomo sprehodili in si ogledali znamenitosti starega dela mesta ter uživali v praznični okrasitvi. Domov se 
bomo vrnili v večernih urah. Cena romanja znese 55,00 €, pri minimalni udeležbi 45 oseb. Prijave zbiramo v župnijski 
pisarni, v času uradnih ur. Rok prijave: 15. december. Podrobnejša navodila s programom prejmete ob prijavi.
Naši pokojni. V naročje nebeškega Očeta se je vrnila Marija Kosmač. Radi molimo za drage rajne. 



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

ponedeljek
21. november

Darovanje 
Device 
Marije

18.30: + duhovnika Francija Rataja 
+ Jožeta in Ano Štraus (obl.) ter rodbini Štraus in Senegačnik 
+ Benjamina (obl.) in Marijo Pečar

torek
22. november

Sveta  
Cecilija

18.30: + Jožico in Albina Vodeba, rodbini Vodeb in Grejan
+ Alojzija Slomška
+ Marijo Kosmač (osmina) 

sreda
23. november

Sveti 
Klemen 8h: + duhovnika Franca in Antona Rataja ter vse + sorodnike

četrtek
24. november

Sveti 
vietnamski 
mučenci

18.30: + Jožeta (obl.) in Angelo Tofant ter Friderika in Hedviko Šumej
+ Alojza in Mirka Gojznika
+ Katarino Muha in starše

petek
25. november

Sveta 
Katarina

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Marijo Salobir
+ Frančiško Trebovc
+ Marijo Ocvirk
+ Mirka Šešerka (30. dan) 

sobota
26. november

Sveti 
Valerijan

18.30: + Angelco Arzenšek (obl.)          + Draga Arzenška
+ Antona Lubeja (obl.) 
+ Jurija Fidlerja (obl.) 
+ Terezijo (obl.) in Karla Žmaherja, za stare starše Žmaher in Šraml

nedelja
27. november

PRVA  
ADVENTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Slavka Fidlerja 
+ Antona Završka (obl.), starše Jazbec in Angelo Krajnc
+ Ivana in Jožefo Brilej, za starše Oprešnik in sorodnike
+ Zinko Gračnar in Marijo Jazbec (obl.), za red. Kristino Gračnar in 
duh. Jožefa Gračnarja in sestro Faniko Gračnar (z Rifnika)  
10.30 (družinska): + Marjana Tomplaka (obl.) in za starše


