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Vstani in sveti  
Vsakodnevno smo priča grozotam tega sveta. Vsak 
dan novim, hujšim. Ob tem ljudje čutimo negotovost 
in nemoč, posledično pa nas lahko prevzame strah. 
In ob teh velikih in težkih novicah dobimo občutek, 
da so naša majhna dejanja dobrote neopazna in 
zato nesmiselna. Človek se lahko neha boriti in 
obstane. Ali pa se poskuša zamotiti, da bi pozabil 
težka bremena; v virtualnem svetu in marketinških 
omamah hitro najde zavetje pred slabim. A če 
gledamo stran, zlo še vedno ostaja. Se kopiči in 

narašča, mi pa se s tem nekako sprijaznimo. 

Letošnja poslanica Luči miru iz Betlehema nas zato 
hoče prebuditi. Želi, da bi se začeli zavedati hudega 
po svetu in bi ob tem doumeli, da je to klic vsakemu 
izmed nas, da nekaj naredi. Zavedati se moramo, da 
ne pomenijo nekaj samo velika in odmevna dejanja; 
ne, še tako majhno dejanje v svet teme prinese luč.

Prižiganje Luči miru iz Betlehema naj bo zato 
letos v znamenju majhnih, vsakdanjih, takšnih 



»mimogrede« dejanj. Tudi v njih se skrivajo svetloba, 
toplina in luč. In z njimi Jezus sam. Naj v naših 
srcih raste zavedanje, kako velik pomen ima nekaj, 
kar izgleda kot malenkost. Naj raste zavedanje, da 
nasmeh ali pridržanje vrat lahko nekoga objame 
s toplino. S tem se začne zgodba medsebojnega 
spoštovanja, miru in ljubezni, ki jo vsako leto znova 
pišeta božič in pred njim Luč miru iz Betlehema. In ki 
jo svet in ljudje še tako potrebujemo.

Jezus je luč
Človek vse kar je in kar ima, nosi s seboj in v sebi. Nič 
zunanjega ti ne more dati tega vedenja, te modrosti, 
ki te čaka v tebi, da se nanjo obrneš in ji dopustiš, da 
pride na površje. Vera vase te žene do premagovanja 
ovir.
Jezus je rekel: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za 
menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč 
življenja.« Jezus je naš vir svetlobe, je luč in življenje 
sveta. Je vir naše moči. Pomen luči sugerira zmago 
nad temo in če naša luč ugasne, nas preplavi tema. 
Takrat Jezus ne gre naprej, drugam, ampak čaka, 
čaka na tvoj korak.

Luč miru računa na nas
Ogenj sugerira toplino, odprtost, radost, smeh, 
povezovanje. Gre za občutek povezanosti v sočloveku, 
ko začutiš njegovo toplino in to, da si tu, v tem 
trenutku, z namenom. Namen je ena tistih stvari, ki 
jih vedno iščemo, a redko najdemo v fizični stvari. 
Ravno zato je adventni čas dobra priložnost, da 
prevetrimo odnos sami s sabo in z Bogom. Ko enkrat 
odkriješ svoje jedro, odkriješ kaj te napaja in usmerja, 
takrat začneš živeti svoje življenje. S tem pa svetu in 
človeštvu prineseš nekaj edinstvenega, samosvojega.
In ravno ta namen, vera vase in vera v Luč, je tisto, 

kar te bo v tem božičnem času dvignilo, da boš svetil 
in grel.
Luč miru iz Betlehema tako računa na nas, da 
bomo vstali in svojo svetlobo delili med soljudi. Da 
ga poskušamo ohraniti pri življenju skozi majhna 
dejanja dobrote, ki združujejo ljudi in jih opogumljajo, 
da vstanejo in zasvetijo tudi sami.

Luč drug drugemu
V tem pričakovanju prihoda Luči, postanimo luč drug 
drugemu. Bodimo dovzetni za toplino, ki jo oddaja 
plamen, in se pustimo spodbuditi in objeti. Naloga 
vseh nas je, da verjamemo Vanj in v Njegov prihod 
med nas, da poskrbimo, da se v teh časih nihče ne 
počuti nemočnega in osamljenega. Zato začnimo 
z malim dejanjem in verjemimo, da se bo ta gesta 
skupaj s plamenom razširila naprej. Dobro se z 
dobrim vrača. In tako se bo Bog, ki je Luč, med nami 
rodil tudi letos.

Klara Štor, stegovodkinja

Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni,
nesreče, osamljenost ... Kaj pa ti?
Se bojiš? Živiš, kakor da se nič ni zgodilo?
Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj
vse se dogaja in se nam zdi, da ne
moremo nič.
Pa vendar je že iskra dovolj, da vname
ogenj, in kaplja dovolj, da ga pogasi.
Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno za
temo v svetu. Ni ti treba spremeniti vsega,
naredi eno dobro delo, pospravi sobo,
skuhaj komu kavo, spusti avto predse.
Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet.
Zaneti iskro, naj v tebi zasije Luč.
Vstani in sveti!POS
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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« 

MINULO NEDELJO JE NAŠA SKUPINA VERA IN LUČ praznično obleležila 25 let svojega delovanja. Naša župnija še 
enkrat čestita vsem lučkam, njihovim družinam, prijateljem ter vsem dosedanjim voditeljem, zlasti pa sedanjima 
koordinatorjema skupine, Sonji in Zdravku. 
VOKALNA SKUPINA GLASOVIR vabi na praznični koncert z naslovom Želimo vam ..., in sicer jutri, v nedeljo, 18. 
decembra, ob 17h v naši župnijski cerkvi. Glasovirke želijo s svojo glasbo ne le polepšati, ampak tudi osmisliti 
praznične dneve. Lepo vabljeni! 
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE. Bralci, povabljeni, da v adventu obnovite prvo knjigo za SBP. Knjižničarka Majda 
vas čaka vsako nedeljo po 9. sveti maši in po sveti maši ob 10.30, ko je družinska sveta maša. 
ZA ŽUPNIJSKO ROMANJE je še nekaj prostih mest. Pohitite s prijavami. Znesek romanja je glede na število trenutno 
prijavljenih 60 €. Prosimo, da se tekom tedna v času uradnih ur oglasite v župnijski pisarni in poravnate znesek 
romanja. Ob plačilu boste prejeli še zadnje informacije pred odhodom.
Podarjen nam je še cel četrti adventni teden. Pri bogoslužjih bomo prepevali speve pričakovanja in upanja “Kralja, ki 
prihaja, pridite molimo!” Vabljeni k obhajanju božične osemdnevnice!  

V SOBOTO JE SVETI VEČER: 
LETOS BO PRVA PRAZNIČNA SVETA MAŠA ŽE OB 18h. Za tiste, ki imate male otroke. 
In za tiste, ki vam je opolnoči prepozno. Ob 18h bomo prepevali Glej zvezdice Božje, 
Tam stoji pa hlevček in druge božične klasike. Prisluhnili pa bomo tudi otroški zgodbi o 
angelu Jakobu. 
OB 20h BO DRUŽINSKA POLNOČNICA - podobna kot so družinske svete maše. Torej s 
kitaro in bolj živahnim petjem. In tudi ob 20h zgodba o angelu Jakobu. 
OB POLNOČI BO NAJBOLJ SLOVESNO. S sodelovanjem Župnijskega mešanega 
pevskega zbora. 
Praznično bogoslužje bo tudi pri Ahacu ob 22h. 



nedelja
18. december
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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

ponedeljek
19. december

Sveti 
Urban

18.30: v zahvalo za dravje in v zahvalo medicinski ekipi Medicor
za nerojene otroke

torek
20. december

Sveti
Evgen

18.30: + Štefana Prašnjaka, brata, nečakinjo ter starše Prašnjak in 
Medenjak in Nikolino Polančec
+ Jožeta, Frančiško in Elizabeto Malovrh

sreda
21. december

Sveti 
Peter K. 8h: + Jožeta in Pepco Lapornik ter Bojana

četrtek
22. december

Sveta 
Frančiška C.

18.30: za žive in + iz družine Doberšek
+ Marijo Voga (obl.), za Ano in Stanislava ter Franca in Marijo Gradič
+ Jožeta Zgonca

petek
23. december

Sveti 
Janez K.

18.30: + Draga Arzenška in za blagoslov družine Tomaža Arzenška 
+ Marijo Jagodič
+ Alojzijo Slapšak (30. dan)

sobota
24. december

SVETI
VEČER

18.00 (VEČERNA): po namenu
20.00 (DRUŽINSKA): + Cilko Oblak (obl.) in sorodnike Oblak
+ Nežo in Jožefa Slomška ter rodbino Ljubej
22.00 (Ahac): + Elizabeto in Alojza Sitarja ter za Marijo in Andreja 
Centriha in sorodnike
00.00: + Edija Rebernika ter starše Jožico in Edija

nedelja
25. december BOŽIČ

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Jožico Vodeb
+ Dejana Rosensteina
+ Nežo, Jurija (obl.), Cirila (obl.), Pavlo in sorodnike Žmahar
+ Vinka Žmaharja, starše, sorodnike ter za Konrada in Nežo Lesjak
10.30 (Rozalija): za žive in pokojne ključarje in mežnarje Rozalije 
+ Marijo Salobir in sorodnike 
+ Frančiško Trebovc in sorodnike


