Da ga »prirejamo« za svojo vsakdanjo rabo: tisto, kar nam je v evangeliju všeč,
vzamemo, tisto, kar je zahtevno, pa odklanjamo.
Naš blaženi škof Slomšek je napisal priljubljeno pesem V nebesih sem doma,
kjer pojemo: »V nebesih sem doma, od tega ne sveta.« A vendar se je z vsemi
močmi trudil, da bi ta svet, v katerega je bil postavljen, naredil boljšega, lepšega in
popolnejšega. Biti »od tega ne sveta« prav gotovo ne pomeni biti nekakšna odtujena,
»krščanska prikazen«, umetna ali suha roža v Božjem vrtu. Pač pa pomeni biti vedno
dosleden načelom evangelija, zvest glasu svoje vesti, tudi če vsi okoli tebe govorijo
ali ravnajo drugače. Večkrat slišimo govoriti iz krščanskih ust o »pokvarjenem svetu«.
Če je pokvarjen, je pokvarjen tudi zaradi nas, ker mu ne prinašamo soli in kvasa
evangeljske resnice. Jezus nas pošilja v svet, da bi svet po nas in naših dejanjih
spoznal tudi njega.
OZNANILA
VSAK, KI VSTOPI V CERKEV, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno
okužbo. Ob vstopu v cerkev si razkužimo roke, v cerkvi nosimo masko in
ohranjamo primerno medosebno razdaljo. Glede na velikost naše župnijske
cerkve, nas je lahko v cerkvi med 30 in 50. Če vas je v cerkvi »preveč«,
prosim, ostanite zunaj – z maskami in v primerni razdalji drug od drugega. Masko
moramo nositi povsod, tudi župnik, bralci in organisti. Tudi pogrebi so s sv. mašo
– veljajo ista navodila kot so za sv. maše. Podeljevanje zakramentov sv. krsta
in krščanskega zakona je dovoljeno ob smiselnem upoštevanju določil za sv.
maše – vsi smo z masko. Pri sv. maši je že dovoljeno ljudsko petje ali petje
na koru, če so pevci iz istega gospodinjstva. Pri izhodu iz cerkve je košara za
vaše darove – iskren boglonaj. Župnijska cerkev je odprta ob nedeljah od 630
do 19. ure, ob delavnikih pa od 730 do 19. ure. Bodimo odgovorni in se držimo
priporočil!
V SOBOTO ob 9. uri bo MINISTRANTSKA VAJA. Vaja je nujna zaradi prenosa
sv. maše po televiziji.
V NEDELJO JE PRAZNIK PRIHODA SVETEGA DUHA, BINKOŠTI. S
praznikom sklepamo velikonočni čas. Sv. maše bodo v soboto zvečer ob 1830, v
nedeljo ob 7. uri, izjemoma ob 10. uri, ko bo prenos sv. maše po televiziji
Slovenija iz naše župnijske cerkve (pri tej sv. maši bodimo točni in ne
loputajmo z vrati), popoldne bo sv. maša še ob 16. uri.
VEROUK. Prvoobhajanci prihajajo k sv. mašam ob večerih, birmanci imajo

verouk po razporedu, ostali pa – v šolah letošnje šolsko leto ne bo več verouka
– prav tako to velja za ostale veroučence. Kako bo to dejansko, bo zapisano v
prihodnjem župnijskem listu.
MESEC MAJ nas vabi k šmarnični pobožnosti. V župnijski cerkvi so šmarnice
vsak dan od ponedeljka do petka ob 1830, ob sredah tudi ob 8. uri. Letošnje
šmarnice so hkrati priprava otrok na prvo obhajilo. Vsako delavniško sv. mašo
sklenemo z molitvijo litanij Matere Božje.
MOLITEV K SV. JOŽEFU: Molitev očeta za svoje otroke.
Sveti Jožef, bil si Jezusov krušni oče. Božjega Sina si učil vsega, od
kreposti do tesarskega dela in molitve. Varoval si ga pred vsem, kar bi mu lahko
škodovalo, iskal, ko se je izgubil in preskrbel vse potrebno za njegovo rast.
Nauči me, kako biti dober oče. Pokaži mi, kako naj svoje otroke učim
kreposti vere, upanja in ljubezni, poguma in poslušnosti, ter ljubezni do ubogih.
Ko odraščajo in se odločajo za izbiro življenjske smeri, mi pomagaj, da jim bom
znal dobro svetovati. Daj, da me bodo moji otroci videli moliti in daj mi poguma
in zaupanja, da bom molil z njimi. Varuj moje otroke vsega hudega, tako kot si
nekoč varoval Jezusa.
Pomagaj mi, da bom imel službo, tako da bom lahko poskrbel za svoje
otroke in jih učil vrednosti poštenega dela in zaupanja v Božjo previdnost. Sveti
Jožef, zavetnik očetov, prosi zame! Amen.
V ČASU PRED škofovskim posvečenjem, smo vsi vabljeni, da več molimo za
našega imenovanega škofa Maksimiljana. »Daj mu duha modrosti in moči, da
bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo.«
VELIKI ZVON pri Sv. Rozaliji nas ob 18. uri vabi k molitvi za zdravje. Sv. Rozalija,
zavetnica zoper kužne bolezni, prosi za nas! Z molitvijo očenaš in zdravamarija
prosimo za zdravje, za Božje varstvo nas in naših dragih.
Naši novi župljani:
Zakrament sv. krsta so prejeli Tim Kunšek, Gal Slomšek in Liana Jecl.
Staršem in botrom čestitamo.
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1830: za † Nežo in Franca Močnik – obl.
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1830: za † Anico Gračnar
8h: za † Ano Golež
1830: za † Štefanijo Slomšek
1830: za † Milana Dremška, starše Dremšak
in Kristan in Marijo Župevc
za † Marijo, Marjana in Urško Čater – obl. ter
vse Čatrove iz Doleca
za † Jožeta Lampreta in Elizabeto ter Milana
Ledineka
18h: češčenje in molitvena ura
1830: za † Janeza Rožanca – obl. in Stanko,
za sorodnike in za zdravje
za † Milico Tovornik, Silvo Perper, Francija
Heindla ter Vilija Tanška
za † Hedviko Kresnik – obl.
1830: za † Saro Arbajter
za † Marijo Guzej – obl., Janija, Janka in
Minko
– za zdravje
– za duše v vicah
7h: za župljane in dobrotnike
10h: za † Valčko Žavski – obl., družini Žavski
in Gračner ter Ivanko Dečman
za † Albina, Rozalijo, Janeza in Milana Oset
ter Karlheinza Harffa
za † Rudolfa in Veroniko Zagajšek – obl. ter
rodbino, Ivana in Pavlo Gajšek, Jožeta in
rodbino Kadenšek
16h: za † Ludvika Mastnaka
za † Jožeta Stropnika
za † Alojzijo Polak
za † Jožico in Stanislava Košir

Poleg mene darujejo sv. maše g. duhovni pomočnik Lovro in g. bolniški duhovnik v Celju.
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14, 3230 Šentjur, tel.: 03 749 17 20 ali 041 745 643, e-pošta: info@zupnija-sentjur.si, domača
stran: www.zupnija-sentjur.si, poslovni račun pri Novi KBM banki SI 56 0483 5000 3309 212,
davčna št. 82910316

VEZ

ŽUPLJANOV

7. velikonočna nedelja – 16. 5. 2021, leto XVIII, št. 20

1721 – 2021: 300 let župnijske cerkve
»Tisti čas je Jezus povzdignil oči k
nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani
jih v svojem imenu, ki si mi ga
dal, da bodo eno kakor midva. Če
se med seboj ljubimo, ostaja Bog v
nas in je njegova ljubezen v nas
popolna. Dokler sem bil z njimi,
sem jih varoval v tvojem imenu, ki
si mi ga dal. Obvaroval sem jih in
nobeden izmed njih se ni pogúbil.«
(Jn 17,11)

Neznani avtor pisma Diognetu
iz 2. stoletja je o kristjanih svojega
časa zapisal: »Živijo v mesu, a ne
živijo po mesu. Mudijo se na zemlji, a
njih domovina je v nebesih. Pokorni so zakonitim postavam, a s svojim življenjem
prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Ne poznajo jih, in jih vendar
obsojajo. Ubogi so a bogatijo mnoge; vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju …«
Svoje naštevanje lastnosti kristjanov, ki jih delajo tako različne od poganov, povzema
s stavkom: »Da na kratko povem: kar je v telesu duša, to so na svetu kristjani.«
Ko to beremo, se nam samo od sebe zastavlja vprašanje: Ali smo mi, današnji
kristjani, duša tega našega sveta? Duša bomo, če bo naše vsakdanje življenje
»posvečeno z resnico«, z besedo in milostno močjo našega Gospoda. Velikokrat
slišimo upravičen očitek: »Vi, ki hodite v cerkev, niste nič boljši od nas, ki ne
verujemo!« To bi nam moralo dati misliti, da je z našim krščanstvom nekaj narobe

