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Lučke tako in drugače  
Lučke. Lučke v mestih in vaseh. Lučke po trgovskih 
centrih. Lučke na drevesih. Lučke na hišah. Lučke ... 
Lučke vsepovsod. Vse se blešči zaradi lučk. Da, res 
je, mesec december je že v naši deželi. A decembrske 
lučke še ne dajejo nujno tistega notranjega veselja in 
miru, ki si ju želimo. 

Luč, ki sveti v temi
Zato vedno znova pričakujemo tisto tapravo Luč, 

Luč ki sveti v temi, da prežene temo sveta, temo iz 
naših src. Zasvetila bo v vsem svojem sijaju. Že je 
tu pred našimi vrati. Jezus ji je ime. Zato utrdimo 
svoja klecava kolena in bodimo močni, kajti 
Gospod prihaja, da nas reši.

Še ene lučke so
Še ene lučke so, ki pa so drugačne od zgoraj 
omenjenih. To so otroci s posebnimi potrebami. 



Tudi njih imenujemo “LUČKE”, saj nam vedno znova 
s svojim načinom življenja, na preprost način kažejo, 
kako biti preprosti in se imeti radi. Kako skromne 
in nezahtevne so te naše lučke. Dovolj jim je naš 
nasmeh in objem, pa so že vse srečne. To pokažejo 
s svojim pogledom in nasmehom, pa s pristnim 
objemom. Hitro te prepoznajo, če si njihov prijatelj, 
in to ti vedno, ko se srečaš z njimi, iskreno pokažejo. 
To so osrednji člani naše skupine Vera in luč.

Kako se je vse skupaj začelo
Najprej so naši ustanovni člani kakšno leto hodili 
k lučkam v Novo Cerkev, kjer so se na pobudo 
tamkajšnjega župnika g. Vicmana opogumili ter z 
odobritvijo župnika g. Mirka Zemljiča in kaplana g. 
Sandija Korena ustanovili Vera in luč Šentjur. Kaplan 
Sandi Koren je kot prvi prevzel duhovno skrb za 
lučke. Duhovniki se po službeni dolžnosti selijo iz 
župnije na župnijo. Zato vsake toliko časa duhovno 
vodstvo lučk prevzame duhovnik, ki trenutno deluje v 
župniji Šentjur. Na teh srečanjih pa niso samo LUČKE 
in njihovi starši, ampak tudi prijatelji lučk. Prijatelji v 
skupini delujejo kot animatorji. 

V teku 25 let, kar živi naša skupina, se je v njej 
zvrstilo približno devetdeset članov. Tu mislim na 
vse: na lučke, na njihove starše, na animatorje ter na 
voditelje in duhovnike. Trenutno nas je na srečanjih 
običajno med dvajset in trideset. Tudi animatorji 
niso vedno isti. Nekateri animatorji in voditelji so si 
ustvarili družine, ter odšli, vendar nam Bog pošilja 
novih prijateljev, da tečejo stvari naprej. Tako naša 
lučkarska barka že petindvajset let plove po morju 
svetovnega gibanja Vera in luč. Kar lepa doba, se 
strinjate? In kdo je naš glavni krmar? Najbolj se 
lahko zanesemo na Jezusa. Njegova pomočnica 

Marija, nas pa tudi ne pusti na cedilu. Zato se jima 
bomo še naprej izročali v varstvo.

Kako poteka naše srečanje
Ob 15. uri je začetek srečanja v kaplaniji, ki 
traja slabo uro. V tem času z lučkami pišemo 
(tudi svetemu Miklavžu), izdelujemo, barvamo, 
izrezujemo, lepimo preproste izdelke, ki jih po navadi 
predstavimo v cerkvi na začetku sv. maše, ki je ob 
16. uri. Občasno imamo tudi krajše pevske vaje. 
Starši lučk so pred mašo v drugi učilnici, kjer imajo 
pogovor z duhovnim voditeljem. Po sv. maši imamo v 
kaplaniji veseli del ter lučkarska oznanila, spomnimo 
se tudi rojstnih dnevov tistih lučk, ki imajo rojstni dan 
v mesecu, ko poteka srečanje. Slavljencem izročimo 
skromno darilce, ki pa so jih zelo veseli. Seveda brez 
pesmi »Vse najboljše za te ...« pač ne gre. V naši 
sredi imamo tudi harmonikarje, ki nam s svojimi 
vižami popestrijo družabna srečanja. 

Še besedo ali dve o naših lučkarskih supermamah. 
Njihove roke so res zlata vredne. Poleg tega da 
skrbijo za svojo lučko in družino, se razdajajo še 
za nas, na srečanjih. Kruh, pecivo pa še kaj izpod 
njihovih rok je tako vabljivo, da kakšna shujševalna  
dieta takrat odpade. 

Koliko lepih trenutkov smo preživeli na naših 
srečanjih! Bogu hvala za vse to! Če se morda vidiš, 
da bi lahko tudi ti bil/a del te skupine, so ti vrata v 
skupino na stežaj odprta!

Naj sklenem z našimi lučkami: ti ljudje so iskreni, 
ne poznajo hinavščine, povedo, kar mislijo. Prav 
zato so nam na neki način zgled in poduk, kaj 
šteje v Božjih očeh.

Zdravko Fidler, sovoditelj ViL Šentjur
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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« 

V PONEDELJEK NAS JE OBISKAL IN RAZVESELIL SVETI MIKLAVŽ. Z njim se je srečalo preko 270 otrok s svojimi 
starši. Doživeli smo zares lep večer. Iz Miklavževega urada so zato poslali prijazno zahvalo vsem, ki so Miklavžu 
letos prijazno pomagali. Posebej se zahvaljuje Miklavž svojim angelčkom. Pa Petru. Zahvaljuje se Sabini, ki je s 
skupino veroučenk pripravila lepo in sporočilno lutkovno predstavo. Zelo se Miklavž zahvaljuje Poloni in Romanu, ki 
sta angelčkom več dni pomagala pri zelo skrbni in zahtevni pripravi darilc. Pa pridnim rokam, ki ste pomagali pri 
postavitvi in pospravljanju scene. 
Mineva okroglih 25 LET OD USTANOVITVE NAŠE SKUPINE VERA IN LUČ. Prav danes bo skupina obeležila ta okrogli 
jubilej. Tako nas bo popoldne ob svetem Miklavžu obiskalo tudi precej gostov in nekdanjih duhovnih asistentov. Tudi 
danes skupina pripravlja sveto mašo ob 16h, na katero smo vsi vabljeni. 
Čas pred božičem vsako leto poleg svečk na adventnem vencu, razsvetli in ogreje tudi PLAMEN LUČI MIRU IZ 
BETLEHEMA. Plamen bomo sprejeli med nas v soboto v sklopu slavilnega večera, takrat boste plamenček lahko 
ponesli že na svoj dom. Prav tako pa bomo plamen Luči miru skupaj s sporočilom prinesli tudi k vsem nedeljskim 
svetim mašam prihodnjo nedeljo. Priporočen dar za svečko je 2,50 €.
Še nekaj mest je prostih na romarskem avtobusu dan po božiču. Čas za prijavo pa se izteka. Pohitite s prijavo!  
VOKALNA SKUPINA GLASOVIR vabi na praznični koncert z naslovom Želimo vam ..., in sicer v nedeljo, 18. decembra, 
ob 17h v naši župnijski cerkvi. Glasovirke želijo s svojo glasbo ne le polepšati, ampak tudi osmisliti. Lepo vabljeni! 

V SOBOTO PRIPRAVLJAMO GLASBENI SLAVILNI VEČER »TRENUTEK PRED BOŽIČEM«
V goste prihaja glasbena skupina Odsev, ki izvaja sodobno krščansko glasbo. 

V predprazničnem razpoloženju, v izbranih melodijah, ki bodo v naših srcih budile preprosto  
in iskreno molitev, v prijetnem ambientu naše cerkve, osvetljene s plamenom  

Luči miru iz Betlehema, se nam obeta res poseben večer. Ne zamudite ga! 
 

V soboto bo večerna sveta maša zato že ob 18h. Glasbeni večer se bo pričel ob 19.30. Po glasbenem delu 
večera bo na ploščadi pred cerkvijo še družabno srečanje ob čaju in kuhanem vinu. In v soju  
Luči miru iz Betlehema, ki jo bomo ob koncu večera lahko ponesli že tudi na svoje domove. 



nedelja
11. december

TRETJA  
ADVENTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Slavka Fidlerja (obl.) 
+ sorodnike Pahole, Štefulj, Stojan in Mlinarič
+ Matildo (obl.) in Antona Lesjaka
+ Janka Slomška (obl.), Franca, Ano ter starše in sorodnike
+ starše Knez (iz Brodnic), brate in sestre Knez ter sorodnike
10.30 (Ahac): po namenu
16.00 (Vera in luč): + Marijo Stritar

ponedeljek
12. december

Sveta 
Amalija

18.30: + Vincenca Puserja
+ Velka Vodeba, Mihaela Kantužerja in Stanka Vodeba (obl.) 

torek
13. december

Sveta 
Lucija

18.30: + Angelco Arzenšek
+ Draga Arzenška
+ Stanka in Rozalijo (obl.) Zupanc

sreda
14. december

Sveti 
Janez od Kr.

8h: za nerojene otroke
+ Ivana in starše Oset, za Franca in starše Zupanc ter rodbino 
Leskovšek (s Pešnice) 

četrtek
15. december

Sveta 
Marija B.

18.30: + Slavka Korošca, sina Sandija in starše Korošec
+ Janeza Straška
+ Cirila in Faniko Lesjak

petek
16. december

Sveta 
Albina

18.00 MOLITEV PRED NAJSVETEJEŠIM
18.30: + Boštjana in Dušana Voga
+ Franca Mužana in sorodnike
+ Marijo in Silvestra Gajška (iz Črnolice) 

sobota
17. december

Sveti 
Lazar

18.00: + Martina Anderliča in + Zinko Bogataj
+ Luka Straška (obl.) 
+ Frančiško Ljubej in Antona Škoberneta
+ Julijano Smeh (obl.) 
+ Jožeta in Karolino Koprivc

nedelja
18. december

ČETRTA  
ADVENTNA 
NEDELJA

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Karolino (obl.) in Karla (obl.) Jug
+ Majdo in Karla Blazina ter sestro Jožefo
+ Karolino Cmok (obl.) 
+ Stanislavo Fidler
+ Rudija Podgorška ter starše in brate Tacer
+ Franca Gučka, starše Guček in Bastič ter za zdravje sestre
10.30 (krstna): + Tiliko in Petra Krča


