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Kam je »odneslo« praznike?
S hvaležnostjo v srcu za tišino in svežino jutranjega 
sprehoda razmišljam ...

Blišč praznikov počasi ugaša. Vrnili smo se v naše 
vsakdanjike. Tudi v cerkvenem koledarju se je božični 
čas uradno zaključil minulo nedeljo z obhajanjem 
praznika Jezusovega krsta. Toda jaslice ostajajo v 
naših domovih in v cerkvah vse do praznika svečnice, 
ko se spominjamo Jezusovega darovanja v templju. 

Tisti, ki nismo »prehitevali« s prižiganjem luči v 
adventu-času pričakovanja, jih sedaj ne želimo 
prehitro ugasniti, saj nas tudi one spominjajo na 
toplino, na veselje, na mir, na upanje, ki ga prinaša 
Bog, ko se kot otrok želi približati človeku.

Torej, srečali smo se z Njim, z Jezusom dojenčkom ... 
Upam in želim, da se je s svojo otroškostjo in hkrati 
božanstvom osebno dotaknil vsakega izmed nas, 



ki smo skupaj praznovali kot občestvo in doma v 
družinah, med prijatelji ter sorodniki.

POGLED IZVEN OKVIRJA
Spomin mi seže še malo nazaj, v »nazareško 
nadaljevanko« minulega adventa. Sprašujem se, ali 
smo jo shranili v glave le kot bežen spomin ali pa 
se je zasidrala v naša srca, da bi nas opomnila, da 
ne moremo ostati le pri praznikih, le pri spominu 
na blišč in vse lepo, na srečanje z Njim le v jaslih. 
Tako kot sta Marija in Jožef ponesla še nerojeno 
dete k družini v Betaniji, tako kot so pastirji na 
betlehemskih poljanah veselo sporočilo o rojstvu 
Odrešenika ponesli drugim, tako kot so modri z 
Vzhoda v svet ponesli novico o rojstvu Kralja, smo 
tudi mi nagovorjeni in poslani prinašati Njega v 
vsakdanjik in drugim. Naše srce mora goreti, da bo 
On po nas lahko prižgal luč v srcih drugih, kjer je 
morda enkrat že gorela, pa je sčasoma ugasnila, ali 
se morda še nikoli ni prižgala.
Ob teh mislih se rahlo zdrznem ... o, ljubi Bog, 
ali je ta izziv tudi zame, za nas, prav za ta čas 
...? Moje srce bolj vznemirjeno bije, po glavi mi 
zbegano švigajo misli o tem, da nisem sposobna, 
da nimam moči, poguma, vznemirja me tudi to, 
kaj si bodo drugi mislili o meni in mojem ravnanju. 
Toda klic o prižiganju luči v srcih soljudi ne 
preneha, še vedno ga slišim v svoji notranjosti ...

OD BESED K DEJANJEM 
V prebujajočem jutru zatisnem svoje oči in v srcu 
spregovorim: »Dragi Jezus, v svoji ponižnosti 
odpiram svoje plašno in nemočno srce Tebi, da ga 
napolniš ... v tišini ob svetlobi prižgane svečke, ob 
prebiranju božje besede, ob obisku svete maše, 
v tišini pred tabernakljem, morda ob slišanem 

pričevanju drugega, morda ob prepevanju slavilnih 
pesmi, morda na romarski poti, v tišini sprehoda, 
ob vdihih planinskega zraka in občudovanju lepot 
stvarstva ...
Čutim, da me Ti BOG - Oče ali Sin – čakaš, da 
bom pripravljena izreči svoj DA Tebi ... in potem?
V srcu slišim tvojo obljubo, da boš izlil name milost 
Svetega Duha vedno znova in znova ... da bo tako 
v meni rasel pogum, modrost in zavedanje, da 
ob Tebi zmorem ... da bo nevidno postalo videno 
po mojih delih, po mojih odločitvah za dobro, po 
mojih boljših odnosih do bližnjih, najprej do dragih 
domačih, pa do prijateljev, sorodnikov, znancev in 
tudi do tujcev, celo do tistih, ki mi nekako niso pri 
srcu. Novi človek v meni bo tisti, ki se bo odzval na 
stisko sočloveka, ki si bo vzel čas za osamljenega, 
ki bo pomagal nemočnemu, ki bo z usmiljenjem in 
brez obtoževanja pogledal na padlega sočloveka 
in molil zanj. Iz podarjenih milosti bo rasla moja 
ponižnost, da bom tudi sama zmogla prositi druge 
za pomoč in za molitve zame. Raslo bo trdno 
zaupanje Vate, da ti bom počasi zmogla prepustiti 
svoje poti v Tvoje roke ...
In potem bom želela uporabiti svoje talente - 
doma, na delovnem mestu, v župniji. Z veseljem se 
bom odzvala Tvojemu klicu. Ali sem pravkar izrekla 
svoj DA?
Moje srce sedaj pomirjeno bije. In preden odprem 
oči, še slišim Tvoje besede, dragi Jezus, da želiš 
postati moj prijatelj, moj brat…da želiš v meni 
odraščati od dojenčka v božični noči, do mladeniča, 
ki vabi k spreobrnjenju, do križanega na Kalvariji in 
končno do Odrešenika vsem.
Veliko prijateljevanja z Njim iskreno želim tudi 
vsem vam, 

Polona Lukanc



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« 

LANSKA STATISTIKA. Janko se je potrudil s številkami lanskega leta. Tako da se lahko kot župnija pogledamo v ogledalu 
osnovnih statističnih podatkov: PRI SVETEM KRSTU je bilo 35 otrok (predlani 49): 15 dečkov in 20 deklic, 9 cerkveno 
zakonskih, 2 civilno zakonska in 24 nezakonskih. V župniji je bilo CERKVENO POROČENIH  5 parov (predlani 5). 
CERKVENO POKOPANIH je bilo 57 župljanov (predlani 92): 21 moških in 36 žensk. 12 jih je prejelo zakramente za 
umirajoče, 45 jih je umrlo brez zakramentov za umirajoče. Naravne smrti je umrlo 56  župljanov, 1 zaradi prometne 
nesreče, 5 jih je umrlo zaradi COVID-19.
PRI BIRMI je bilo (77+80) = 157mladih (birma je bila za 9. in 8. razred) (predlani 71). PRI PRVEM OBHAJILU je bilo 
57 otrok (predlani 69). Razdeljenih OBHAJIL v letu 2022, je bilo 25000, predlani 20.000.
VERA IN LUČ ima danes popoldne svoje srečanje. Ob 16h pa nas vabijo k sveti maši, kot običajno. 
NAŠI KOLEDNIKI so se včeraj udeležili srečanaja kolednikov celjske škofije. Bili so deležni druženja, igre in bogatega 
programa, ki ga je zanje pripravil škofijski odbor za misijone  v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije. To je vselej 
izraz zahvale kolednikom za njihov darovani prosti čas in dobro voljo. In še enkrat hvala vsem, ki ste sprejeli kolednike in 
vsem, ki ste darovali za uboge v misijonih. 



nedelja
15. januar

Druga 
nedelja med 
letom

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Cimermanove in Marijo Ratajc
+ Verhovškove in Sandija Boršiča
+ Alojza Vukmaniča in starše
+ Marijo (obl.) in Franca Mavrina
+ Ljudmilo Vrečko (osmina)
10.30 (Rozalija): + Stanka (obl.), Silvo, Janija, Marinko, Nežo in 
rodbino Klajnšek
16.00 (Vera in luč): + Vinka Gobca in sorodnike

ponedeljek
16. januar

Sveti 
Marcel

18.30: + Marijo Janežič
+ Ivana Čatra (obl.) 

torek
17. januar

Sveti 
Anton 18.30: za dušno in telesno zdravje

sreda
18. januar

Sveta 
Marjeta 8h: +  Vekoslava Gregorinčiča (30. dan)

četrtek
19. januar

Sveta 
Suzana

18.30: + Mirka Tovornika (obl.), Silvo Perper ter Družino Tovornik
+ Magdaleno Korošec (osmina) 
+ Rada Urleba in starše

petek
20. januar

Sveti 
Boštjan

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Frančiško Mužan (obl.) ter rodbini Mužan in Dežman
+ Frančka Zupanca (obl.) in starše Pahovec

sobota
21. januar

Sveta 
Neža

18.30: + Cvetka (obl.), Olgo in Franca Lancerja ter Terezijo in Franca 
Vouka
+ Srečka Gajška (obl.) 
+ Martina (obl.) in Angelo Brečko
+ Nežiko in Jakoba Tanška
+ Angelo in Alojza Koprivca ter sorodnike 

nedelja
22. januar

Nedelja 
Božje 
Besede

7h: za župljane in dobrotnike naše župnije
9h: + Danijela Bevca (obl.) 
+ Janka Cerjaka ter za Franca in Terezijo
+ Jožeta in Zdenko Slomšek
+ Filipa Homška (obl.) in starše Fendre
+ Marijo Kosmač


