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HOČEM VEČ!
 »Hočem!«  Hočem liziko, čokolado, avto, ... pač 
karkoli. 

Vsi si želimo, da socializacija in odraščanje na neki 
točki prerežeta vsa ta pogajanja in nekdo ob nas 
končno razume, da hočem ne sodi v naše vsakdanje 
zahteve. Ali pač? 

Priznam, kot mama velikokrat stojim pred tem 
vprašanjem.  Želim si, da bi moji otroci razumeli, da 

si želijo sok in hamburger, hočejo pa poskrbeti za 
svoje življenje v najglobljem smislu. Pretežko? 

Tako je jasno, da mi bo hčerka na vprašanje, katera 
beseda ne obstaja, izstrelila »hočem«. In jaz sem 
zadovoljna, ker to ve. Celo pohvaljena je.  A situacije 
prinašajo drugo ... in pouk se začne znova. Tako sem 
se ujela v lastno past, da morda ne delam prav ... a 
o tem na koncu.



Kaj mi danes Jezus govori o tem? 
Zgodba gre takole. Janez je že v ječi. Človeško 
gledano so ga že postavili na hladno ... Jezus 
pa začenja. Ravno v tem trenutku. Vstopil je v 
Kafarnaum, k ribičem. Navadnim ribičem! K Simonu, 
Andreju, Jakobu, Janezu ... in jim je ponudil nekaj 
več ... Kako to vem? Preprosto ...
... če leta loviš ribe, če to delo poznaš, če veš, da si 
v tem mojster ... zakaj bi potem takoj odvrgel te, 
ribiške mreže in odšel lovit drugo, ljudi? Zakaj bi 
zapustil očeta, ki ga imaš rad do konca in odšel na 
novo? 
Zato, ker so ti ljudje začutili, da je v tem nekaj več. 
Da Jezus nosi nekaj več. Da je zgodba z Jezusom 
nekaj več. Ker so oni sami hoteli več. Ker so hoteli 
sami dokončati svoje želje. Ker je želja v trenutku 
prerastla okvirje, v katere so bili ujeti. 
Ker je v njih ideja prebudila silno radost, Bog pa po 
njih naredil veliko veselje ... kakor pravi danes prerok 
Izaija v prvem berilu. Pravim, da to govori danes? 
Točno danes, točno tukaj in ravno meni. 
Pred leti me je nagovorila knjiga Tine Maze. Ima 
zgovoren naslov: Jaz.Tina. Med norim pogledom 
odrekanja in svetovne slave stoji deklica, ki je odrasla 
tam nekje v Črni na Koroškem in smučala po hribu 
za hišo. To je bil njen prvi poligon. In tam je začutila, 
da hoče več. Ne v Ameriki. Ne v Indiji Koromandiji. 
Tam, za hišo. In, ker je hotela več, je naredila vedno 
eno vožnjo več. En kondicijski trening več. En korak 
več. Zato je lahko bila nekoč spredaj. Prva, vedno 
prva! In z njenimi besedami: »Bila sem močna kot 
bik. Ko sem se v svoji tišini pognala po progi, je čas 
zbledel. Bila sem v drugi razsežnosti. To je najlepši 
del športa. Ta otroška igra odraslega človeka, ki si ne 
sme dovoliti nič drugega kot to, da je iskren. To je čas 
harmonije, ko mu je dovoljeno vse. Ko mu pristno 
otroške gibe vodi prvinski nagon. To je trenutek, ko 

niti za trenutek ne podvomiš vase in se ne vprašaš, 
kaj pa zdaj? Ker veš ...«

Bila sem povabljena
V jeseni pa me je nagovorilo čisto nekaj drugega. 
Bila sem povabljena. In sem, priznam, z dvomi vrgla 
stare mreže in odhitela za Jezusovim povabilom. Kot 
vedno, ni me pustil na cedilu. Ne na pol poti ali v 
dvomih. In jasno sem spoznala, da Bog ni razdeljen, 
kakor nas danes opogumlja Pavel. Samo mi smo. 
Mi se delimo, se ogledujemo in ocenjujemo. On pa 
tega v sebi nima. In če tega nimaš, potem tega ne 
potrebuješ. Enostavno. 
In zdaj odgovor na mojo past ... morda je res lepo, 
če naučim otroke, da ne vpijejo, da hočejo sok, 
hamburger, sladoled ... a veliko bolj prav je, da jim 
dam vzgled, da hočejo več sebe, več mene, več naše 
družine, več Njega, več življenja, ki se gre za res in 
do konca. Le naj si želijo, čim več. Dokler bomo imeli 
želje in sanje, smo živi, smo ljudje ... in kaj si želim 
jaz? Želim si, da bi lahko vsak izmed nas, prav vsak, 
odložil svoje stare mreže. Te mreže, s katerimi že leta 
lovimo, delamo in se borimo. Morda ni preprosto. 
Morda celo boli. Morda še nimamo moči. Morda se 
bojimo, kaj bo zdaj ...
... morda pa se bodo odprla kakšna vrata, ki so že 
leta zaprta. Morda zacelimo rane, ki že leta bolijo.  
Morda prikličemo koga, ki že leta ni odgovoril. Morda 
bomo začutili otroško veselje odraslega človeka. 
Morda dobimo čokolado, sladoled ... Pač, karkoli. 
Morda pa je potrebno o tem govoriti, skupaj zapeti. 
Morda pa je dobro za to moliti!
On ne vabi le tistih »ta bližnjih«. On ne vabi le v 
cerkvi. On gre k ribičem. 
Zmorem to tudi jaz? Si upam iti dlje? Si upam iti čez? 
Si želim biti bliže? Hočem več?

Barbara Lesjak Gradič
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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 minulem tednu smo se srečali člani Župnijskega sveta. 
Večino časa smo namenili vsebini, pomenu in praktičnemu 
poteku tečaja Alfa, ki ga bomo v naši župniji pričeli izvajati 
23. februarja. 
Ob tem smo nekaj besed namenili tudi drugim temam in 
vprašanjem. Ena od teh je prispevek za stroške gretja, ki so 
v letošnji kurilni sezoni kljub varčevanju zaradi cene plina 
zelo poskočili. Dogovorili smo se, da bo vsaj ena nabirka v 
februarju namenska za potrebe ogrevanja. 
Blagoslovi potekajo tudi letos in sicer po individualnih 
dogovorih. Nekaj družin sem letos že obiskal. Že želite 
blagoslov, se o tem dogovorimo s konkretnim terminom. 
Možnost za sveto spoved ostaja tudi letos vsak ponedeljek in 
petek od 18. ure dalje. V adventu in postu bo tudi poslej ena 
od zadnjih nedelj priložnost za spoved tako, da povabimo 
tujega spovednika. 
Pogovarjali smo se tudi o lepih nedeljah. Na podružnicah 
tudi letos ohranimo to duhovno tradicijo. V župnijski cerkvi 
letos ne bo procesije, ker se možni termini prekrivajo z 
že dogovorjenimi termini na podružnicah. Za ohranjanje 
bogoslužja v kapeli v dvorcu Blagovna ni več razloga. Bo pa 
tam ostal blagoslov velikonočnih jedi na veliko soboto. 

Nekaj besed smo namenili tudi bogoslužjem na podružnicah nasploh. Predsednik Slovenske škofovske konference, 
škof Andrej Saje je sicer nedavno razložil, da so maše na podružnicah v današnjem času neprimerne. Približno takole je 
ilustriral: Kakor je nedelja čas za družino, je nedelja tudi čas za župnijo - ki smo tudi družina. In kakor družina pride za 
skupno mizo, velja to tudi za župnijo. Zelo nazorno je ilustriral, da so maše na podružnicah podobno, kot če bi se družina 
v nedeljo zbrala, potem pa bi nekateri jedli kosilo v jedilnici, nekateri v dnevni sobi, nekateri pa v svojih sobah. Skratka: 
bolj pomembno od te ali one cerkve je občestvo. Občestvo pa lahko gradimo, če pridemo skupaj in se zares srečamo na 
skupnem mestu. Kljub tej jasni škofovi ilustraciji bomo tudi letos še ohranili nekaj svetih maš tudi na podružnicah. 
V minulem tednu se je od nas poslovila naša župljanka Marija Fidler. Radi molimo za drage rajne. 



nedelja
22. januar

Tretja 
nedelja 
med letom

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

ponedeljek
23. januar

Sveti 
Henrik

18.30: + Tiliko in Petra Krča (obl.)  
+ starše Nežo in Franca Rožanca ter starše Heleno in Antona 
Straška in Janeza

torek
24. januar

Sveti 
Frančišek

18.30: + Franca Korenjaka (obl.) ter starše Franca in Marijo
+ Jožeta Čokla, starše in sorodnike
+ Alojzija Slomška

sreda
25. januar

Pavlovo 
spreobr- 
njenje

8h: +  Cirila in Karla Jeniča
+ Frančiško in Jožeta Rataja ter duhovnika Francija Rataja

četrtek
26. januar

Sveti Tit in 
Timotej

18.30: + Marijo Ocvirk
+ Maksimilijana Cimermana in sorodnike

petek
27. januar

Sveta 
Angela

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Dejana Rosensteina
+ Marijo Zalokar (obl.) 
+ Angelco Arzenšek
+ Marijo Stopar (obl.), rodbini Stopar in Nežmah 

sobota
28. januar

Sveti 
Tomaž 
Akvinski

18.30: + Danico (obl.) in Avgusta Kneza
+ Karlija Rataja (obl.) 
+ Urško Oroš (obl.) 
+ Vilka Šolinca in starše

nedelja
29. januar

Nedelja 
Božje 
Besede

7h: za Petrovo ozdravitev 
9h: + Danico Guček (obl.) in Mihaela Gorjupa
+ Lojzko Muškotelc in sorodnike
+ Dragico in Marjana Hojnika (obl.) in družini Rajtmajer in Keglič
+ Saro Arbajter (obl.) 
+ Vido Lorger in Edija


