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Vsak na zemlji ROMA od zibeli do groba  
Izraz romanje ali iti na Božjo pot nam vernikom 
pomeni potovanje v versko pomemben kraj. Vzgibi 
za to so različni skozi vso zgodovino. Najstarejše 
znano je spokorno romanje – za pokoro, temu je 
kasneje sledilo zahvalno romanje za uslišano Božjo 
pomoč v stiski – zahvala za ozdravitev, danes pa 
je pogosto kot del razširjene vsebine ogledov krajev 
in mest. Slovenci radi poromamo v naša slovenska 
romarska središča, kakor tudi v Sveto deželo, Rim, 

Compostelo, Lurd, Fatimo,  idr. Pomemben romarski 
cilj so najpogosteje Marijina svetišča, teh je tudi 
v Sloveniji veliko. Nam poznano je od leta 1946 
vsakoletno romanje Šentjurčanov na Kalobje, to je 
na nedeljo Marijinega imena, kot zaobljuba borcev, 
ki so se iz 2. svetovne vojne vrnili domov – zahvala 
za Božjo pomoč v stiski. Sicer pa je znana tudi 
Slomškova romarska pot, peš pohod od izhodišča do 
cilja, vmes pa pesem in molitev.



O ROMAR moj, le tu postoj 
Iz Šentjurja smo se na god prvega krščanskega mučenca, 
sv. Štefana in hkrati državnega praznika naše države 
Slovenije, dan  SAMOSTOJNOSTI in ENOTNOSTI, 
odpravili na romanje. Pisana romarska skupina nas 
vernikov je poromala k Mariji Bistrici, v hrvaško narodno 
svetišče. Žal je moralo nekaj župljanov zaradi bolezni 
ostati doma, med njimi tudi naš Mitja, ki ga je kot 
duhovni vodja romanja nadomestil p. Vinko Škafar, ki 
je s svojo duhovno modrostjo pustil močan pečat na 
našem doživljanju romanja. Skupaj smo počastili, se 
priporočili Mariji in prosili posebej tudi za vse, ki se niso 
mogli udeležiti romanja. Za vse nas je srce romanja 
predstavljala sveta maša v baziliki, z litanijami in 
slavljenjem Marije. In to dan potem, ko se spominjamo 
rojstva našega odrešenika Jezusa Kristusa, Marija je 
mati njegova. Želeli smo utrditi svojo vero, se poglobiti 
v božično skrivnost in utrditi svoje družinske in župnijske 
vezi. Doživeta molitev, litanije in pesem so nas prevzele, 
tako da smo to razpoloženje čutili ves dan in še naprej v 
našem življenju.
Po  odhodu iz Šentjurja, smo na avtobusu, kot romarji 
najprej opravili jutranjo molitev, se priporočili za srečno 
pot in v ta namen zapeli prošnjo pesem ‘’Angelček 
varuh moj’’. Spoznali smo se med seboj v svojih vlogah 
kot duhovni voditelj, vodič agencije, organist, šofer, 
koordinatorka romanja in ostali. Za ta dan smo zaživeli 
kot ena velika družinska skupnost. Pozabili smo na 
hierarhijo in vloge v lokalni cerkvi, preprosto smo bili 
romarji. Kilometri ob lepi naravi so se hitro vrteli in po 
opravljenih obmejnih kontrolah smo se že kmalu ustavili 
pod gradom Trakošćan. Tam smo se na parkirišču najprej 
okrepčali s svojimi domačimi dobrotami in jutranjo 
kavico naših romarjev, to nas je zbistrilo, tako smo lahko 
polno sodelovali pri zanimivem ogledu gradu s kapelico 
in bližnjim jezerom. V neposredni bližini dvorca namreč 
stoji baročna kapela sv. Križa, iz 18. stoletja. Kljub 
majhnosti kapelice je posebno mikavna njena notranjost, 
ker vsebuje vse elemente kakšne večje in mogočnejše 
cerkve. Nekoč so v kapelici maševali le ob velikih verskih 

praznikih, danes so v njej verski obredi dokaj pogosti, 
številni zaljubljeni pari se v kapelici tudi poročijo. Sledil je 
zanimiv ogled gradu Trakošćan, ki je eden izmed najbolj 
atraktivnih gradov Hrvaške, kar smo prisotni po ogledu 
tudi potrdili.

Ogledu gradu je sledilo okrepčilo za telo – odlično kosilo 
v zanimivi vinariji, nato pa romarsko srečanje za dušo. 
Sveto mašo smo darovali za zdravje našega Janka 
Lesjaka, v čast državnega praznika s poudarkom na 
enotnosti, z osebnimi tihimi prošnjami vsakega romarja 
k svetemu Štefanu in Mariji. Večina zgodovine bazilike 
je povezana s kipom črne Matere Božje iz 15. stoletja, ki 
je sestavni del glavnega oltarja. Baziliko nam je kratko 
predstavil in nam zaželel dobrodošlico msgr. Zlatko Koren. 
V tem starodavnem Marijinem svetišču smo dosegli cilj 
romanja, sveto mašo z veliko prepevanja Marijinih in 
božičnih pesmi. Manjkale niso niti pete litanije Matere 
Božje in naša Brezjanska pesem ‘’Marija pomagaj nam 
sleherni čas’’. Po sveti maši in češčenju Marije, smo 
duhovno bogati nadaljevali pot proti Zagrebu.

Ker smo v mesto prispeli še pred temo, smo si pod 
vodstvom našega vodiča Andreja ogledali mestne 
znamenitosti. Ena sama paša za oči, posebno čudovita 
je streha na cerkvi Svetega Marka. Po skupnem ogledu 
smo se prepustili prazničnemu vzdušju, ki smo mu 
bili priča na vsakem koraku. V stilu “blišč in beda” 
današnjega tržnega izkoriščanja praznikov. Vse se blešči, 
na milijone luči, v znamenju nakupov in druženja ob 
‘’kuhančku’’. Tako smo doživeli BOŽIČNI Zagreb in se 
odpravili nazaj v našo samostojno Slovenijo. Verjetno 
zadnjič po prehodu naše Šengenske meje, smo radostnih 
src zapeli ‘’Slovenija od kot lepote tvoje’’ in tako s 
petjem nadaljevali vse do Šentjurja. Doživeli smo čudovit 
prazničen dan, se zdravi in duhovno okrepljeni vrnili 
domov, v srcu pa peli hvalo vsem, ki so soustvarili to 
prijetno romanje.

Zakorakali smo v novo leto, zato želiva vsem srečno in 
duhovno bogato romanje skozi leto 2023.

Jožica in Peter Krč



NA NAŠI POTI

Interno glasilo ureja Sabina Zupan. Odgovarja Mitja Markovič, župnik. 
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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« 

ZA NAMI JE LEP IN DRAGOCEN ČAS BOGOSLUŽNEGA LETA. HVALA VSEM, KI SMO GA NA RAZLIČNE NAČINE SOOBLIKO-
VALI. HVALA ZA MOLITVENO PODPORO, ZA DOBRE MISLI IN OBČUTEK MEDSEBOJNE BLIŽINE IN POVEZANOSTI. 
Mnogi ste se odzvali povabilu k sodelovanju na božični osemdnevnici pred praznikom. Peter je večino večerov ob tem 
sedel za klavir. Pevci mešanega pevskega zbora ste medtem že pridno vadili. Gregor je posekal in pripeljal krasni božični 
drevesi za praznično vzdušje in ju ob Petrovi pomoči znova postavil. Ambrož je namestil nove praznične lučke. In že je 
bil tu božični večer. Najprej sta s kitaro in klavirjem pospremila večerno polnočnico Miha in Milka. Družinski je dajala 
utrip kot običajno mlada ekipa. Pa krasni utrinki s poti Svete Družine pod Jadrankino taktirko. Naposled smo se tudi 
letos veselili živih jaslic pred cerkvijo, v ozadju lepega prizora je bilo tudi letos zelo veliko skrbi, transporta, dogovorov 
in velikodušnosti. Polnočnico je v svečano ogrinjalo objel predvsem odličen zven našega mešanega pevskega zbora ob 
Katarinini mojstrski orgelski igri. Pa seveda svečana asistenca ministrantske ekipe ob oltarju. 
Sam božični dan pa je bil nekoliko nenavaden ... Ker sem sam čez noč ostal povsem brez glasu, čez noč pa seveda ni 
bilo mogoče dobiti duhovnika, ki bi me nadomeščal, smo na praznični dan obhajali namesto praznične svete maše 
praznično bogoslužje božje besede. Hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, da je bilo to kar se da lepo in svečano. In 
hvala vsem, da ste to lepo sprejeli. In hvala za vse dobre želje. 
Dan po božiču se je ekipa romarjev v Sabinini koordinaciji in v izvedbi Agencije Guliver odpravila na praznično romanje. 
Ne spreglejte utrinkov s tega romanja na levi. 

V torek se končujejo božično novoletne počitnice, učenci se vračate v šolske klopi, prav tako se nadaljuje REDNI 
OSNOVNOŠOLSKI VEROUK PO URNIKU. 
Prazničnega pa še ne bo kar konec. Pred nami je še Gospodovo razglašenje, po domače Trije kralji. 
TUDI LETOS NAS BODO S SVOJIM OBISKOM RAZVESELILI TRIKRALJEVSKI KOLEDNIKI. Na svojo misijonsko pot za 
zvezdo se bodo podali v četrtek in petek.  
PETEK JE PRVI V MESECU. Znova bomo povabljeni k nočnemu obisku in molitvi pred Najsvetejšim. 
OB KONCU MESECA ZAHVALA ŽUPLJANOM IZ NOVE VASI IN ČRNOLICE za skrb za urejenost in čiščenje cerkve, kaplanije 
in okolice. 
V januarju prevzemate omenjeno skrb župljani iz Dol, Primoža in Brezja pri Slomu. 



nedelja
1. januar

BOŽJA
MATI MARIJA

NOVO LETO

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

ponedeljek
2. januar

Sveti 
Bazilij

18.30: + Jožeta Krajnca (obl.), Mateja Krajnca in starše
+ Bredo Kukovič

torek
3. januar

Ime 
Jezusovo

18.30: + Ivana Kukovičiča (obl.) 
+ Marijo Bračko
+ Ireno Turnšek

sreda
4. januar

Sveta 
Angela 8h: +  Angelo Strnad

četrtek
5. januar

Sveti 
Simeon

18.30: + Toneta in Marijo Zupanc ter Riharda Koka
+ Slavico Grobelšek

petek
6. januar

GOSPODOVO 
RAZGLA- 
ŠENJE

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Vinka Gobca in očeta Martina
+ Jožeta Čokla (obl.) in starše Čokl
+ Tatjano Žaberl in Jožeta; Nežo Korenjak in Jurija

sobota
7. januar

Sveti 
Rajmund

18.30: + duhovnika Franca Zdolška (obl.) 
+ Janeza Kopinška (obl.) in Stanko ter Franca Marzidovška
+ Marijo in Franca Kačičnika

nedelja
8. januar

JEZUSOV 
KRST

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Vero in Leopolda Bračiča (obl.) 
+ Amalijo (obl.) in Jožeta Pirjevca
+ Štefanijo Jevšinek ter za Martina 
+ Stanislavo Fidler
10.30 (Ahac): Mihaela Vebra (obl.) in Marijo
16h (Vera in luč): po namenu 


