
 Ž
U

PN
IJ

A
 Š

EN
TJ

U R    
    

 N A  P OT I  .  O

B J E T I  .  Z
 U

PA
N

JEM

JURIJ
BOŽIČ  25. december 2022  leto XIX  št. 52

Takrat čutim mir. Podoben miru božične noči  
O, jaslice borne, lesene, 
pa vendar ste srečne tako, 
saj čisto do vas se sklonilo 
nocoj je dobrotno nebo. 

Besedilo te stare ljudske pesmi me je prvič nagovorilo 
kot osnovnošolko na koru pri sv. Ahacu. Preprosta 
pesem, nežna in božajoča, zame v sebi skriva bistvo 
resničnosti božičnega večera. Ampak poje vendar 

o trdih, lesenih jaslih, prav nič prijetno mehkih, 
če bi se ulegli nanje. Dedek mi je v dneh otroštva 
pripovedoval, da je pri kmetu, kjer je služil, kot 
desetletni fant pogosto spal v hlevu. Včasih na slami, 
drugič na tleh. Tako nepredstavljivo se mi je zdelo. In 
vendar je bil rojen pred manj kot sto leti. 

V svetu, ki ga večina pozna iz prve roke, so mehka 
posteljica z obrobo, gnezdece, dišeča oblačila 



in vnaprej pripravljena »popolna oprema« pred 
prihodom novorojenčka nekaj, kar se pričakuje 
in je samo po sebi umevno. In tako, kot otroka 
pričakamo, mu tudi naprej v življenju skušamo 
nuditi ugodje najrazličnejših vrst. Sodobni svet nas 
prepričuje, da je to potrebno, celo nujno, in edino 
pravilno. 

Za zibel vas kralj je izvolil, 
očeta nebeškega sin, 
kot dete človeško prinesel 
nam mir je z nebeških višin. 

... se nadaljuje misel v naši pesmi. Kralj, Sin Boga, 
je bil tisti, ki je s svojo izbiro nastopil v nasprotju s 
pričakovanji. Hotel je biti drugačen. Morda nam je 
želel pokazati, da sta drugačnost in raznolikost nujno 
potrebni, da se drug ob drugem brusimo in tako 
drug ob drugem rastemo. Obenem pa postajamo 
močnejši kot skupnost, če med seboj sodelujemo, 
se dopolnjujemo in dovolimo, da nesoglasja, ki 
jih uspemo prerasti in premostiti, postanejo lepilo 
našega skupnega mozaika. Tako je v družini, kjer 
marsikdaj obupujemo drug nad drugim najstniki 
in starši, in kjer se starim staršem morda zdi, da 
je današnji svet njihovih otrok in vnukov kot drugo 
vesolje, kjer zanje skoraj ni prostora. Tako je v službi, 
kadar se zdi, da smo s sodelavci vsak na »svoji 
valovni dolžini« in da bi bilo vse lažje, če bi gledali 
na izzive iz podobnega zornega kota. In vendar sem 
srečna, ko začutim, da zmorem ali mi je celo lepo 
sodelovati z osebo, za katero sem bila na neki točki 
prepričana, da sva za vedno zaključili. Takrat čutim 
mir. Podoben miru božične noči.

Ve prve ste srečne čutile 
utripati Božje srce, 
ste postelj’co mu ponudile, 
ki so jo odrekli ljudje.

Ljudje ... torej, mi, ti, jaz. Prebivalcem Betlehema 
iz tistega davnega časa pred 2000 leti bi težko kaj 
očitali, saj nismo mi danes prav nič drugačni. Veliko 
nas je, ki čutimo strah pred soočenjem s problemi 
nekoga, ki se v nekem trenutku pojavi na naših 
vratih in z besedami ali zgolj s pogledom prosi naše 
pozornosti, časa, morda tudi materialnih dobrin. V 
resnici je še najlažje darovati materialne dobrine ali 
nekaj denarja po svojih zmožnostih. In marsikdo 
ravno to potrebuje. Vendar globoko v sebi vsak od 
nas ve, da je podarjena ura pogovora, včasih samo 
poslušanja ob skodelici kave, morda opravičilo ali 
poslan SMS, ki nekomu pove, da nanj nisi pozabil in 
da si zanj dragocen, tisto, česar noben denar sveta ne 
more kupiti. 
In tako, kot so jaslice ponudile novorojenemu Detecu 
sebe, je prav, da ravnamo tudi mi. Težko je iti čez 
sebe, naši seznami opravkov so brez konca in vsak 
si želi miren Božič ... ampak, ali ne bi prav zaradi 
vsega naštetega morali res dobro prisluhniti, kaj nam 
pripoveduje besedilo naše pesmi? Da bi tudi mi, 
sodobni ljudje, čutili kdaj »utripati Božje srce« ...

Alenka Kalan

Svetilke ugašajo, polnoč kipi ...
Rojen si, Učlovečeni, Ponižni!
Kako mi v duši nocoj vse žari  
in Luč govori ...
Jaz pa si praznim dlani,
da bi v tišini svete noči 
svobodno zazibala Tebe!

Blagoslovljene božične praznike in leto 
2023, živeto v sojnosti njegove Luči,

vam voščimo župnijski sodelavci.



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« 

PRAZNIČNO ROMANJE. V ponedeljek se odpravljamo na romanje v Marijo Bistrico, v Trakošćan in v Zagreb, ob 7. 
uri z glavne avtobusne postaje. Ne pozabite na osebni dokument. Plačilno sredstvo bodo v času našega romanje še 
vedno hrvaške kune. 
POČITNICE. Učenci in dijaki imate v prihodnjem tednu božične počitnice. Tako bo seveda tudi pri verouku. Tudi vsem 
ostalim, ki si boste v prazničnih dneh lahko privoščili kak prost dan: da bi nam vsem izstop iz dnevne delovne rutine 
prinesel obilje notranje moči. 
ŽUPNIJSKA PISARNA. V prihodnjem tednu bodo vrata župnijske pisarne odprta v sredo dopoldne od 8.30 do 10.30. 
NAŠI RAJNI. V minulem tednu smo se poslovili od Vekoslava Gregorinčiča in Cecilije Globočnik. Radi molimo za 
drage rajne. 
VERSKI TISK. Vsi, ki želite tudi v prihodnje prejemati verski tisk preko župnijske pisarne, torej v cerkvi, podaljšajte 
naročnino v pisarni do konca januarja. Ali se naročite na prejemanje verskega tiska po pošti. 

 
Že nekaj let si v svoji sobici postavim majhne lepe jaslice. Od figuric so v tej postavitvi le »najnujnejše«: Sveta 
Družina. Osliček. Ovčka in pastir. In – ANGEL. 
Prav slednji je pritegnil mojo pozornost, ko sem se v letošnjem adventu pripravljal na božič. Kdo je angel, ki stoji 
v jaslicah? Je to morda angel 
Gabrijel? Je to angel varuh 
novorojenega Jezuščka? 
Dolgo sem ga spraševal. 
Naposled se mi je predstavil 
... In tako je nastala letošnja 
božična zgodba. Poslušali 
smo jo pri večerni in družinski 
polnočnici. Če ste jo zamudili, 
ali pa bi ji želeli prisluhniti še 
enkrat: povezava do nje je v 
QR kodi. 



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 ključarje in mežnarje svete Rozalije 
+ Marijo Salobir in sorodnike 
+ Frančiško Trebovc in sorodnike

ponedeljek
26. december

Sveti 
Štefan

18.30: + Zdenka Juga (obl.)
+ Štefko Šolinc (obl.), Vinka Šolinca in Janka Cerjaka
+ Mateja (obl.) in Martina Čakša ter sorodnike

torek
27. december

Sveti 
Janez

18.30: + Franca (obl.) in Angelo Malec 
+ Franca, Marijo in Franca ml. Korenjaka
+ Bernardo Praksido Sebič (30. dan) 

sreda
28. december

Sv. nedolžni 
otroci

8h: + Janija in Janka Guzeja
+ Vekoslava Gregorinčiča (osmina) 

četrtek
29. december

Sveti 
Tomaž B.

18.30: + Marijo Ocvirk
+ Alojzija Slomška 

petek
30. december

SVETA
DRUŽINA

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Franca in Marijo Šet
+ Aljo Vrečko

sobota
31. december

Sveti 
Silvester

18.30: + Silvestra Koželja in družino Koželj (iz Podgrada)
+ Anico, Alojza, Ivanko in Ano Gračner in sorodnike ter za starše in 
brata Čokl in sorodnike
+ Janka in Ivana Senegačnika ter rodbino Romih 

nedelja
1. januar

BOŽJA
MATI MARIJA

NOVO LETO

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Stanislavo Fidler
+ Mirka Šešerka


