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Da bi se vsi vrteli okrog Jezusa
Upam, da ne boste nehali brati, ko boste že v prvi 
povedi tega mojega razmišljanja prebrali v zadnjem 
času pogosto slišano besedo »Alfa«. Predstavljam 
si, da bo kdo zavzdihnil: »Pa saj se vse vrti samo 
še okrog Alfe.« V bistvu pa je cilj, da bi se vsi vrteli 
okrog Jezusa. Alfa je le polje srečanja, orodje, ki naj k 
temu pomaga. 

Jezus je nalogo kristjanov strnil v preprosto naročilo: 

»Pojdite po vsem svetu in naredite vse za moje 
učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha.« Osrednji del naloge je »narediti vse za 
njegove učence«. Torej seznaniti jih z Jezusom. 

V minulih stoletjih v Evropi ta naloga ni bila zelo 
izpostavljena. Krščanstvo je bila z naskokom 
prevladujoča vera, krščanske vrednote so v 
pomembni meri kreirale tudi družbene vrednote in 



norme obnašanja. 
V času, v katerem smo se znašli, se vse to naglo 
spreminja. Kristjani postajamo manjšina. Mnoge 
krščanske vrednote postajajo nekaj tujega sodobni 
družbi, marsikje so družbene vrednote že povsem 
nasprotne evangeljskim vrednotam. 
Te nove razmere nas lahko navdajajo z žalostjo. 
Lahko se vdamo nostalgiji. Lahko s skrbjo gledamo 
statistike upadanja verske prakse, nedeljnikov, 
podeljenih krstov, veroučencev … Lahko se celo 
pričnemo ukvarjati z iskanjem krivcev za to. Morda 
se skušamo z vsemi močmi upirati in ohranjati 
vsaj obstoječe stanje – in to večinoma krščanske 
skupnosti na Zahodu tudi počnejo. 
Lahko pa se vrnemo na začetek. V Palestino. K tisti 
res maloštevilčni Jezusovi »ekipi«. In k Jezusovemu 
naročilu. 

Od vzdrževanja k misijonu
Seveda bomo tudi poslej usmerjali svojo energijo, 
trud in molitev za vsebine, ki so v preteklosti 
prinašale sadove. Skrbeli bomo za kvaliteten verouk, 
se združevali v živih občestvih, kot so različne 
župnijske skupine. Hkrati pa se ne smemo zapreti za 
zidove in skrbeti le sami zase. 
Vedno bolj jasen postaja tisti del naloge, ki je ključen 
od začetkov: tudi druge povabiti med Jezusove 
učence. Tiste, ki so izgubljeni in iščejo. Tiste, ki so se 
veliko naučili o Jezusu, pa se z njim niso zares srečali 
in so odšli. Tiste, katerih vera je zgolj navada in običaj 
in ne prinaša resnične življenjske moči in poleta. 
Alfa je namenjena vsem omenjenim. V prihodnosti 
bomo imeli krasno priložnost te naše bližnje in 
prijatelje, povabiti v tečaj Alfa. 

Zato, da bomo pri tem zares goreči in prepričljivi, pa 
je pomembno, da imamo tudi sami izkustvo. Zato je 
letos, ko bomo tečaj Alfa izvajali prvič, vabilo najprej 
naslovljeno na nas, ki se že srečujemo v cerkvenih 
klopeh. Da pustimo Svetemu Duhu, da razpiha ogenj 
vere v naših srcih. 
Kajti: »Kdor hoče druge vneti, mora sam goreti,« kot 
nas uči naš sveti sosed Slomšek. Svečo lahko prižge 
le plamen. Vsaj majcen ogenjček je potreben, da se 
vname nov plamenček.  

Zakaj verjamem Alfi?
Ker deluje. Nisem človek, ki bi se slepo navdušil. Prej 
bi dejal, da sem skeptik. Zato mi je lažje razumeti 
tudi koga, ki se mu pojavljajo dvomi in vprašanja, ki 
se sprašuje, če ni to le kaka ameriška novotarija. 
Programu verjamem, ker deluje. V svetu že skoraj 
pol stoletja. Pa ne gre za leta. Gre za zgodbe. Gre 
za spreobrnjenja oseb, ki so znotraj tega tečaja 
odkrile moč vere v Jezusa in spreobračajočo moč 
Svetega Duha. Gre za gorečnost, ki se je poglobila 
marsikomu, ki je že bil veren, pa je ob srečanju 
in pogovoru z brati in sestrami svojo gorečnost in 
misijonarsko vnemo poglobil. 
Nenazadnje to slednje opažam tudi pri sebi. V 
zadnjem času na svojo vero in moč molitve znova 
gledam še na nek nov način. In to, da smem biti 
sin nebeškega Očeta, me napolnjuje še z nekim 
novim navdušenjem, ponosom in hvaležnostjo. Zato 
verjamem v omenjeni tečaj. In zato skušam navdušiti 
in prepričati tudi vas. 
Skratka: ni naš cilj, da bi se vse vrtelo okrog Alfe. 
Mora pa biti naš cilj, da se vsi veselo zavrtimo okrog 
Jezusa. Alfa nam pri tem želi le biti v pomoč. 

Mitja Markovič



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« 

     www.zupnija-sentjur.si       03 749 17 20      info@zupnija-sentjur.si  Karitas: 070 765 360     www.zupnija-sentjur.si       03 749 17 20      info@zupnija-sentjur.si  Karitas: 070 765 360

Aktualno na:       »Župnija Šentjur«   Prenos svete maše:                     »Župnija Šentjur« Aktualno na:       »Župnija Šentjur«   Prenos svete maše:                     »Župnija Šentjur« 

     www.zupnija-sentjur.si       03 749 17 20      info@zupnija-sentjur.si  Karitas: 070 765 360

S ponedeljkom začenjamo šolske in 
veroučne počitnice. Otroci in starši 
izkoristite čas za sprostitev in kvalitetno 
preživet skupen čas, ki vam je podarjen.
Počitnice bomo izkoristili tudi za druženje 
na skavtskih taborih. Volčiči in volkuljice 
se odpravljajo na Boč, popotniki so 
že ta konec tedna na severu naše 
dežele, prihodnji konec tedna pa se na 
zimovanje odpravljajo tudi izvidniki. 
Uradne ure v počitniškem tednu bodo v 
ponedeljek, torek in sredo. 
V ponedeljek je zadnji dan za 
podaljšanje naročila verskega tiska. 
Pred nami je prvi petek in povabljeni 
smo k nočnemu češčenju, ki bo potekalo 
kot običajno.
Hvala ekipi iz Dol, Primoža in Brezja 
pri Slomu, ki ste skrbeli za čistost in 
urejenost cerkve ter preostalih župnijskih 
prostorov v januarju. V februarju je na 
vrsti ekipa iz Goričice, Repnega, Lokarij 
in Zlateč. 
V minulem tednu so se od nas poslovili 
Marija Sivka, Radislav Čatar in Mihael 
Koštomaj.

Nebeški Oče, slavimo Te 
in se Ti zahvaljujemo, da smemo biti tvoji. 
Hvaležni smo za našo župnijo svetega Jurija, 
v katero si nas poklical, 
da bi v ljubezni služili drug drugemu.
Podaril in zaupal si nam poslanstvo, 
da prinašamo Tvoje sporočilo ljubezni in miru
in tudi svoje bližnje povabimo med Jezusove učence. 

Pošlji nam svojega Svetega Duha! 
Naj nam kaže pot prenove, naj neti v nas svoj ogenj 
ter nas napolnjuje z navdušenjem in velikodušnostjo. 
Sveti Duh, napolni nas z ljubeznijo, odpuščanjem 
in sprejemanjem, da bomo znali vsakomur pokazati 
pristno dobrodošlico in ga objeti z upanjem. 
Navdihuj nas, da bomo radi uporabljali 
svoje darove in talente in vedno bolj postajali župnija 
dejavnih učencev, vnetih za Jezusa. 

Objeti s Tvojim upanjem, Oče, 
gremo na to pot. 
V Jezusovem imenu te prosimo: 
ostani z nami, 
da bodo številne družine 
in posamezniki
okusili vero vate, Bog ljubezni, 
v Tvojega sina Jezusa, 
našega Gospoda in Prijatelja
in v Svetega Duha.
Amen.
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nedelja
29. januar

Četrta 
navadna 
nedelja

7h: Bogu v zahvalo za Petra
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

ponedeljek
30. januar

Sveta 
Martina

18.30: + duhovnika Milana Zdolška (obl.)  
+ Frančka Debelaka (30. dan) 
+ Slavico Zalokar

torek
31. januar

Sveti Janez 
Bosko

18.30: + Antona in Rozalijo Koželj (obl.)  
+ Antona (obl.), dva Alojza, Antonijo Golež ter dva Ferdinanda in 
Frančiško Deželak 
+ dva Franca in Marijo Korenjak

sreda
1. februar

Sveta 
Brigita 8h: po namenu

četrtek
2. februar SVEČNICA

18.30: + Vinka Žmaharja (obl.)  
+ starše Kolar, brata Francija in Jožeta ter nečaka Aleša in Branka 
+ Žiga Ocvirka in sorodnike (obl.)
+ Karmen (obl.) in Karolino Jevšnik ter očeta Zvonka Blatnika 
+ Frido Trebovc

petek
3. februar

Sveti 
Blaž

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Alojza Vukmaniča in starše Posl
+ Antona Gabrščka (obl.) brata Jožeta ter starše Gabršček in Salobir 
+ Alojzija Slomška

sobota
4. februar

Sveti 
Gilbert

18.30: + Janka Senegačnika, Ivana in Angelo ter Romihove
+ Ano (obl.) ter Janeza in Elizabeto Golob 
+ Maksimilijana Cimermana 
+ Radislava Čatarja (osmina)
+ Mihaela Koštomaja (osmina) 

nedelja
5. februar

Peta 
navadna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
9h: + Stanislavo Fidler  
+ Franca Polaka (obl.) 
+ Boža Župneka 
+ Marijo Janežič (30. dan)
+ Antona Gajška (obl.) in Cvetko ter sorodnike


