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Vsakdo mora imeti prijatelja
... prijatelja, ki mu lahko zaupa skrivnosti, svoje 
težave, upanje in molitve. Prijatelja, ki te z 
nasmehom in s toplim objemom ohrabri in potolaži; 
je kot sončen dan, ki s svojo svetlobo obsije vse okoli 
sebe.

Take prijatelje sem spoznala pred več leti, ko sem 
po težki bolezni in milosti Božji postala skavtinja 
Bratovščine odraslih skavtov Šentjur.

Obdal me je krog skavtskih sester in bratov, ki so 
me s svojimi dejanji dobrote, resnicoljubnosti in 
plemenitosti vrnili v vesel objem življenja.

Postali smo res dobri prijatelji, srčna skavtska 
bratovščina, ki sta jo vsa leta, od njene ustanovitve 
pred 22 leti, pa do letošnjega 26. januarja, vodila 
preko vseh čeri naša voditeljica Jadranka,  Predana 
mravlja, imenovana tudi »skavtska mama« in 



njen sovoditelj Peter, Modri mravljinec, za nas tudi 
»skavtski ate«. Mnogo veselega in lepega, pa tudi 
težkega smo v teh letih doživeli. A s pogumom, 
dobro voljo in z zaupanjem v Najvišjega smo 
premagali te trenutke. Do sedaj! Ko smo se morali 
nenadoma soočiti s kruto boleznijo našega dragega 
skavta, »ateja« Petra, Modrega mravljinca. Z njim in 
njegovimi dragimi smo upali v najboljši izid bolezni 
in v uspešno okrevanje.

Molili smo ...
Molili vsak posebej in vsi skupaj:  skavti, ključarji, 
otroci in mladi pri verouku, člani  župnijskega  sveta, 
številni župljani naše župnije in sosednjih. Ponižno 
smo te izročali Božjim rokam: »Zgodi se Tvoja volja , 
o Gospod. Ti veš, kaj je najboljše za našega Petra.« 

In zgodilo se je ...
Ne tako, kot smo želeli in upali mi, ampak kot On, 
Sveti in Najvišji, ki te je , za nas, mnogo prezgodaj, 
poklical in sprejel v svoj ljubeči objem: v kraljestvo 
miru, ljubezni in resnice, ki si mu bil predan vse svoje 
življenje. Sprejeli smo Božjo voljo. Hvala Ti, Gospod, 
naš Bog, ki si vseobsegajoča, popolna, zastonjska 
Ljubezen, nam mnogokrat nerazumljena. Vemo, da 
si zanj izbral le najboljše.
S solzami in bolečino v srcih se poslavljamo od tebe, 
spoštovani Peter, Modri mravljinec, dragi skavtski 
ate, naš dragi prijatelj.

Peter, hvala ti!
Vedno si bil pripravljen služiti vsem:  Bogu, domovini 
in pomagati svojemu bližnjemu. S  svojo modrostjo, 
poštenostjo, preudarnostjo in potrpežljivostjo si nam 
bil vzgled, pridobil si si naše popolno zaupanje. 
S svojo veselostjo in preprostostjo si nas, svoje 
skavtske brate in sestre,  svoje prijatelje, ničkolikokrat 

gostil na svojem Kalobju. Občudovali smo tvojo 
ljubezen do narave in domačije tvoji prednikov, 
pokojnih staršev.
Dragi Peter, naš predani prijatelj, pogrešali te bomo. 
Tako zelo, kot pogrešajo otroci svojega očeta, 
prijatelji prijatelja, župljani svojega vzornega vernika: 
župnijskega pastoralnega sodelavca, svojega in 
našega ključarja in tehnika za vse. 
Najbolj pa bomo pogrešali tvojo srčnost, dobroto in 
vedrino, s katerimi si sijal v naš vsakdan.
A verjamemo, da je tako, kot se je zgodilo, kot je 
Božja volja, tudi zate najboljše ... 
Vemo, da zreš z Nebeških višin na nas in prosiš 
Vsemogočnega za naše zemeljsko dobro. Tudi mi 
smo zazrti v Božje višave in molimo zate in za 
zveličanje tvoje duše. 

Srečno pot, dragi Peter!
Ostal boš z nami, v naših srcih, za vedno, dragi 
skavtski brat, Modri mravljinec; naš srčen župljan in 
prijatelj! 
Naj te tudi v nebesih spremlja in razveseljuje  
skavtska pesem, ki si jo vedno  rad pel in jo tudi s 
svojim življenjem živel:  

Vsakdo mora imeti prijatelja, 
saj moraš nekomu zaupat skrivnosti, 
saj moraš nekomu povedati vse. 
Prijatelj postal boš, delil vse bridkosti, 
prijatelj ti vedno pomagal bo ...
Svoje mu dal boš tihe molitve,  
svoje mu dal boš srce na oltar.  
Postal boš bolj vreden njegove daritve, 
če ljubil ga boš, saj Božji si dar.

Zora, Sočutna mravlja
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V ponedeljek, po končanih počitnicah, nadaljujemo z rednimi veroučnimi srečanji. 
Tudi župnijska pisarna ima odprta vrata po ustaljenem urniku. 
Pred nami je nov filmski mejnik v slovenski katoliški produkciji, celovečerni film o svetniškem kandidatu Antonu Martinu 
Slomšku. Sodoben filmski portret odkriva ozadje njegovega vizionarskega dela. Iz številnih niti stkana pripoved o človeku, 
ki je globoko spoštoval okolje, v katerem je odraščal in pozneje deloval. S svojo odločnostjo in velikimi napori je domači 
kulturni prostor pomikal ob bokih drugih evropskih narodov, ki so sredi 19. stoletja doživljali preporod. Srečen bo čas je 
navdihujoča zgodba o človeku, ki je poznal slovensko dušo in ji vdano posvetil celo svoje življenje.
Z velikim veseljem napovedujemo projekcijo filma o Slomšku, z naslovom “Srečen bo čas”, ki ga bodo v sodelovanju z 
našo župnijo in filmskim studiom Siposh predvajali 25. februarja, ob 16.30, v Kinu Šentjur. Vstopnina je 5 €. Podarite sebi 
in svojim dragim čudovito preživeto sobotno popoldne.
Svoj zimski tabor so že sklenili najstarejši, popotniki, ta konec tedna pa preživljajo svoje zimovanje volčiči na Boču in 
izvidniki v Slovenskih Konjicah. Hvala vsem skavtskim voditeljem za prizadevnost in velikodušnost pri pripravi in izvedbi 
programov. 
Hvala vsem častilcem Najsvetejšega za nočno molitev ob prvem petku v mesecu.
V minulem tednu sta nas zapustila Peter Cerkvenik in Branko Dobovišek. Radi molimo za drage rajne. 
Naša spletna stran je posodobljena z informacijami za letošnje leto. Na zupnija-sentjur.si najdete med 
drugim datume bogoslužij na podružnicah, datume krstnih nedelj za vse leto, v razdelku “koledar” pa so 
sproti vpisani vsi že dogovorjeni termini ostalih pomembnih župnijskih dogodkov. 

PRIJAVNICA



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

ponedeljek
6. februar

Sveti 
Pavel Miki

18.30: + Martina Mlakarja, 30. dan
+ Valčko Oset (obl.), Franca in Branka
za tolažbo in lajšanje trpljenja v bolezni ter za + rodbini Bele in Škorc

torek
7. februar

Sveta 
Nika

18.30: + Marjana Bezgovška, 30. dan
+ Luka (obl.) in Ludvika Fidlerja, Jožeta Šplajta ter rdobini 
Arzenšek in Fidler
+ Franca Gučka (obl.) 

sreda
8. februar

PREŠERNOV 
DAN

8h: + Ano, Antona, Andreja in Alojzijo Selič
+ Bojana Lapornika ter Pepco in Jožeta
+ Zofijo Horvat

četrtek
9. februar

Sveta 
Apolonija

18.30: + Marijo Kosmač
+ Magdaleno Korošec (30. dan)
+ Cirila (obl.) in Faniko Lesjak
+ Petra Cerkvenika (osmina) 

petek
10. februar

Sveta 
Sholastika

18.00: MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM
18.30: + Angelo Čuješ in Hildo Lokovšek
+ Ljudmilo Vrečko (30. dan) 
+ Jožeta (obl.) in starše Štelcar
+ Ružo Stanič

sobota
11. februar

Lurška Mati 
Božja

18.30: + Andrejo Kovačič (obl.) ter starše Kovačič in Košir
+ Andreja Kranjca (obl.) in Marijo Jazbec
+ Terezijo, Mihaela in Antona Klanjška ter Majdo Rezec
+ Franca (obl.), Marijo in Matica Kresnika ter Jožeta, Marijo in 
Joškota Klajnška
+ Maksimilijana Cimermana 

nedelja
12. februar

Šesta 
navadna 
nedelja

7h: za župljane in dobrotnike  
9h: + Jožico in Jožeta Vouka
+ Jožeta in Cecilijo Gračner, Marijo Jazbinšek, Marijo Jančič in sorodnike
+ Marijo (obl.) in Alojza Bračka
+ Slavka Korošca


