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Dobro delo dobro dene  
Ali se strinjate z zgornjo trditvijo naslova?

Sposodila sem si ga od ustvarjalcev radia Ognjišče, ki 
so pred leti, vsak mesec pod tem naslovom naredili po 
krajih naše domovine, dobro delo pomoči potrebnim. 
Bili so hvaležni njim, ki so jih prosili pomoči, saj so 
tako sami postajali bolj srčni ljudje.

Se spominjate znanega občutka, ki vas je preplavil kot 

topel poletni val morja, ko ste storili nekaj dobrega 
za vašega bližnjega? Ni bilo potrebno kaj velikega. 
Zadostovali so že prijazen pozdrav, nasmeh, topel 
stisk roke, ki so bližnjega opogumili za nov dan in 
premagovanje njegovih zdravstvenih, delovnih in 
eksistenčnih stisk. S svojo sočutno bližino ste mu vrnili 
upanje in vero v življenje.



Delati dobro je osnovna drža človeškosti in je 
hkrati način kulturnega življenja in razmišljanja. 
Odločitev za dobro nas povezuje; ne glede na naše 
svetovnonazorsko ali versko prepričanje, saj ustvarja 
»kulturo srečevanja«, kot to večkrat poudarja papež 
Frančišek, pravi nadškof Alojzij Cvikl.

Pomagamo lahko sami ali v skupnosti kakšne 
organizacije. Teh je danes kar nekaj, kot sta Rdeči križ, 
Karitas in druge. 

Ko skupaj delamo za dobro, premagamo 
svoj individualizem. 
Tudi v našem Šentjurju smo bogati v dobrodelnosti 
bližnjemu. Sodelavci župnijske Karitas Šentjur 
verjamemo v dejavno ljubezen, ki se izraža v zbiranju 
hrane, oblačil, nujnega pohištva za skromno vselitev 
družin, šolskih potrebščin za otroke in drugo. Človeških 
potreb in stisk je veliko.  Poglobile so jih še vojna v 
Ukrajini, posledično podražitve energentov, ogrevanja 
pa tudi podražitev osnovnih življenjskih potrebščin. 
Mnoge stiske in potrebe pa so v ljudeh porodile tudi 
negotovost in strah pred prihodnostjo. 

Civilizacija ljubezni
Vemo, da bodo mnogi med nami brez naše solidarnosti 
in čuta za delati dobro še bolj potisnjeni na rob družbe, 
in si ne bodo zmogli zagotoviti pogojev za dostojno 
življenje. Zato je še kako pomembno »skupaj delati za 
dobro«, kar pomeni, da ne blažimo zgolj stisk, ampak 
poskušamo hkrati iskati in odstranjevati vzroke, ki 
stiske povzročajo.

Nihče ni tako reven, da ne bi mogel tudi prispevati 
svojega deleža za skupno dobro. S tem ohranimo 
dostojanstvo vseh: tistih, ki pomoč nudijo, in tistih, 
ki so je deležni. Papež Frančišek to kulturo dialoga 
imenuje »civilizacija ljubezni«, v kateri vsi bogatimo 

drug drugega. Skupaj zmoremo!

Dostojanstvo vseh odraža tudi naša 
župnijska Karitas. 
Različnost sodelavcev in prejemnikov pomoči nas 
bogati in množi našo dejavno ljubezen. V sodelovanju 
z zunanjimi dejavniki in lokalno skupnostjo tkemo vezi 
za lajšanje materialnih, duševnih in duhovnih stisk 
pomoči potrebnim. Ne smemo prezreti tudi aktivnosti 
naše skupnosti Vera in luč, Bratovščine odraslih 
skavtov in sočutnosti našega župnika Mitja, ki je odprl 
vrata našega župnijskega doma dvema ukrajinskima 
družinama. 

Vse nitke v platno dobrote pa spretno povezuje vodja 
župnijske Karitas Fanika Cmok. S svojo srčnostjo, 
gorečnostjo in delavnostjo, poleg vseh vodstvenih 
in karitativnih dejavnosti, že nekaj let ob pomoči 
svojega moža in naših sodelavk vzorno sodeluje z 
našim trgovskim centrom Hofer, ki je naš velik donator 
hrane za vse ljudi v stiski. Letno zberemo okrog šest 
ton hrane, ki jo našim prejemnikom pomoči delimo 
trikrat tedensko vse leto.  Dvakrat na leto pa nam 
Hofer omogoči, da v njihovem nakupovalnem centru, 
skupaj z našimi prejemniki, izvedemo nabirko hrane 
in drugih življenjsko pomembnih potrebščin. Skupaj z 
nakupi ljudi dobre volje in srca napolnimo kar nekaj 
nakupovalnih vozičkov. 

Še nekaj dejavnosti bogati našo župnijsko Karitas, s 
katerimi skupaj z vami, dragi naši župljani, pomagamo 
blažiti stiske naših prejemnikov. Ena takih je prav 
nabirka hrane in drugih življenjskih pripomočkov, ki jih 
boste darovali v teh dneh. Brez vaše dobrote bi ostale 
vrečke prazne. Hvala in Bog vam povrni. 

Ne pozabimo: dobro delo dobro dene. S tem, ko 
dajemo tudi vsi prejemamo. 

Za župnijsko Karitas Zora Ketiš



NA NAŠI POTI

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« 

Zahvala vsem, ki ste se na različne načine odzvali povabilu naše župnijske Karitas. Hvala za vse napolnjene vrečke z 
dobrinami za pomoči potrebne. Hvala za vaš današnji dar v ofer: v celoti je namenjen Karitasu. 
Župnija pa se ob koncu tedna Karitas zelo zahvaljuje vsem sodelavkam in sodelavcem župnijske Karitas. Tiho in požrtvovalno 
delate izjemno delo. Predano, srčno in velikodušno. S pozornostjo za dostojanstvo vsakogar, ki je potreben pomoči. Hkrati 
pregledno in skladno z vsemi predpisi in poročili, ki se jim tudi človekoljubno delo ne uspe izogniti. Obenem tudi vse nas 
tu in tam prebudite s kako pobudo in nas tako spomnite na tisto, kar je temeljna razsežnost kristjanovega življenja. In to je 
“karitas” - praktična, dejavna ljubezen torej. Spoštovana Fanika ter vse sodelavke in sodelavci, hvala vam za vaš zgled in naj 
vam ne zmanjka moči in velikodušnosti! 
Hvala vsem družinam, ki ste se že v prvo odzvali povabilu in se v soboto pridružili prvi izvedbi Družinske kateheze. Bilo je 
lepo, poučno, družinsko. Verjamem, da se bo dober glas širil in nas bo vedno več. 
Miklavž se z ekipo v nebesih že intenzivno pripravlja za prihod k nam. Kar pomeni, da se že zelo mudi, da mu starši čim 
prej sporočite, če želite, da se vaši otroci srečajo z njim. 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. Miklavž nas obišče 5. decembra ob 17h. Rok za prijavo je petek, 2. decembra. 
Pred nami je prvi petek v mesecu. In prijazno vabilo, da se tudi v nočnih urah usedemo pred Najsvetejše. Pred Najsvetejše 
nas vabi tudi papež Frančišek. Na srečanju 22. oktobra letos je dejal: “Danes se je izgubil smisel za češčenje Najsvetejšega, 
za »zapravljanje časa« v adoraciji. Te molitve danes ni veliko: jaz pa vas prosim, da jo opravljate. Častiti, da bi se potopili 
v božansko ljubezen, in jo s polnimi rokami delili vsem, ki jih na svoji poti srečate. Lepo je moliti v tišini pred Najsvetejšim 
zakramentom, biti v Jezusovi tolažilni navzočnosti in od tam črpati apostolski zagon, da bi bili sredstvo dobrote, nežnosti 
in sprejemanja…. Tako vaše služenje bližnjim ne bo filantropija ali socialna služba, ampak odprtost do drugega, bližina, 
podelitev, z eno besedo: ljubezen.”
Znova povabilo k prijavi na naše župnijsko praznično romanje na dvorec Trakošćan, v Marijo Bistrico in v praznično okrašeni 
Zagreb. Odpravljamo se dan po božiču. 
Rajni. V naročje Nebeškega Očeta sta se vrnili Alojzija Slapšak in Bernarda Praksida Sebič. Radi molimo za drage rajne. 
Hvala župljanom iz Krajnčice in Vrbnega, ki ste ves november skrbeli, da so bili tako cerkev kot pastoralni prostori v kaplaniji 
lepi, urejeni in čisti. V decembru je na vrsti Nova vas in Črnolica. 
Letošnji advent nam govori o upanju. Pripoveduje sicer o Nazaretu in Nazarečanih in županu Jožefu in njegovi ženi, 
najslavnejši Nazarečanki, Mariji. V resnici pripoveduje o naših krščanskih skupnostih. Nastavlja nam ogledalo. Pogled v 
ogledalu ponavadi ni povsem tak, kot bi si ga želeli. A pomembno je, da se prepoznamo v trenutni resničnosti. Predvsem 
zato, da zahrepenimo po novem, boljšem in lepšem. In v tako prihodnost nas kliče Gospod. Zato so zgodbe letošnjega 
adventa v resnici zgodbe upanja. Če želite zgodbam znova prisluhniti in ob njih razmisliti, jih najdete na našem YouTube 
kanalu @zupnija-sentjur.



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

ponedeljek
28. november

Sveta
Katarina

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija, starše in Stanislava Plahuta (obl.) 
+ Ano in Romana Leskovarja
+ Matica Vahna (obl.) in njegove stare starše

torek
29. november

Sveti 
Saturnin

18.30: + Boža Župneka
+ Dragico Diaci (obl.) 
+ rodbino Mlakar in Cmok ter Marijo Ratajc

sreda
30. november

Sveti 
Andrej

8h: + Ivana (obl.) in Heleno (ml.) Oderlap ter v zahvalo za 
okrevanje

četrtek
1. december

Sveti 
Eligij

18.30: + Albino Gregl in za zdravje
+Heleno Razboršek (obl.) 
+ Ivana Antleja (obl.) 

petek
2. december

Sveta 
Natalija

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Emilijo in Franca Zdolška
+ Franca in Marijo Debelak (obl.) in sorodnike
+ Ivana Čretnika (obl.) 

sobota
3. december

Sveti 
Frančišek 
Ksaver

18.30: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Srečka Gajška
+ Terezijo Rezar
+ Draga Arzenška in v zahvalo za vse dobro
+ Amalijo Fidler in Avguština
+ Ano Gaber (30. dan) 

nedelja
4. december

DRUGA  
ADVENTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Silvestra Ribiča in sina Tomaža ter za Avgusta in Angelo 
Strah (obl.) ter sorodnike  
+ Ludvika Pečnika (obl.) ter starše    + Alojza Vukmaniča
+ Franca Straže (obl.)                      + Matildo Vogrinc (30. dan) 
10.30 (Ahac): + Bogomila Pustivška 
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo


