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25. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA
»Izobrazba ljudstva brez resnične 

krščanske vere je ravna steza k 
najhujšemu podivjanju, kakor nam 
zgodbe današnjih dni tako grozovito 
izpričujejo. Novim šolskim prerokom 
je znanje glavna stvar, verske vaje pa 
prava pritiklina. Toda ne pomislimo, 
da je znanstvena omika brez pobo-
žnosti za vsako ljudstvo samo olišpan 
grob njegovega blagostanja.« Te ostre 
besede blaženega Antona Martina 
Slomška so aktualne tudi danes. Naj 
nam bodo v spodbudo ob začetku ve-

roučnega leta. S svojo nedeljsko šolo se je Slomšek močno za-
vzemal za vzgojo mladega rodu. Naj bo tudi nam zgled.

ZA POŠTENOST V MEDSEBOJNIH ODNOSIH
Če pozorno poslušamo Božjo besedo, začutimo, kako je 

življenjska, kako posega na vsa področja človekovega življenja 
in ni ujeta le med cerkvene stene. Več kot štiri desetletja so 

Bogoslužje



slovenskim ljudem vsiljeni oblastniki vcepljali prepričanje, da je 
vera »zasebna zadeva«. Kazati se je smela le v cerkvi ali kvečjemu 
– pa še to bolj na skrivaj – v krogu družine, v javnosti pa ni imela 
kaj iskati. To je mnogim ljudem prešlo v meso in kri. Tudi danes, 
ko so se razmere vendarle bistveno spremenile, si mnogi ne upajo 
v javnosti pokazati svoje vere, zlasti ne tako,da bi v poklicnem 
delu in v medčloveških odnosih ravnali bistveno drugače, kot 
tisti, ki nimajo vere in za Boga niso slišali. Socialne krivice so 
s stališča Mojzesove postave protiverske in protidržavne. Kaj 
naj rečemo o njih v luči Jezusove zapovedi ljubezni? Kdor nima 
srca za sočloveka, si ne more domišljati, da je Božji prijatelj. »Ne 
poznam vas«, pravi Jezus. »Proč od mene vsi, ki delate krivico!« 
Krivice, ki jih počenjamo so navadno drobne, vsakdanje, zato 
nam jih vest navadno preveč ne očita. Jezus nas na to opozarja, 
zato v zgodbi o krivičnem oskrbniku pravi: »Kdor je zanesljiv v 
najmanjši reči, bo zanesljiv tudi v veliki. Kdor pa je nepošten v 
najmanjši bo nepošten tudi v veliki.«

Denar je dvorezen meč, 
človeku lahko služi, lahko 
pa ga tudi uniči.

Ni možno služiti obema 
– Bogu in denarju! Ni na-
mreč mogoče plesati okrog 
»zlatega teleta« in hkrati 
slediti Gospodu. Gospod 
se ne skriva v finančnih ta-
belah in gorah denarja. V 
naše življenje stopa po dru-
gih poteh. Poskušajmo ga 
iskati tam, kjer resnično je.

VZEMIMO SI ČAS
Vzemimo si čas za premišljevanje … to je vir moči.
Vzemimo si čas za igro … to je skrivnost za večno mladost.
Vzemimo si čas za študij … to je studenec modrosti.
Vzemimo si čas za molitev … to je največja moč na zemlji.
Vzemimo si čas, da bomo ljubili in bomo ljubljeni …  

to je od Boga podarjena odlika.
Vzemimo si čas za prijaznost … to je pot k sreči.
Vzemimo si čas za smeh … to je glasba duše.
Vzemimo si čas za razdajanje … prekratko je življenje,  

da bi lahko bili sebični.
Vzemimo si čas za delo … to je cena uspeha.
Vzemimo si čas za dobra dejanja … to je ključ do nebes.
Vzemimo si čas za bivanje v naravi …  

večno lepa narava nas povezuje z Bogom in ljudmi.

GODOVI IN SVETE MAŠE
SEPTEMBER

23
PONEDELJEK

Pater Pij, redovnik - 
kapucin

19.00 † starši Kristanc

24
TOREK 

Blaženi Anton Martin 
Slomšek

19.00 † Tilka Kuralt

25
SREDA

Sergij 19.00 † Anton Kos, obl.

26
ČETRTEK

Kozma in Damijan 19.00 † Jože in Franc Erzar

27
PETEK

Vincencij 19.00 † Vinko Vilfan

28
SOBOTA

Venčeslav 11.00 V zahvalo ob zlati poroki

29
NEDELJA

26. NEDELJA MED LETOM
Mihael, Gabrijel, Rafael

8.00
10.00 

† Jurčkovi starši in sorodniki
Za Božje varstvo in vero otrok

30
PONEDELJEK

Hieronim 19.00 † Marija Pirc



OKTOBER
1

TOREK 
Terezija Deteta Jezusa 19.00 † Mici in Nace Ušlakar

2
SREDA

Angeli varuhi 19.00 V zahvalo angelom varuhom 
za Božje varstvo ob 90-letnici

3
ČETRTEK

Gerald 19.00 † Franc, Angela in Tone

4
PETEK

Frančišek Asiški 19.00 † Tilka Kuralt

5
SOBOTA

Favstina Kovalska, red., 
glasnica Božjega usmiljenja

8.00 Za duhovnike in nove 
poklice

6
NEDELJA

27. NED. MED LETOM – 
ROŽNOVENSKA NEDELJA

8.00
10.00

† Pavletovi
† Janko Stare

7
PONEDELJEK

Rožnovenska Mati Božja 19.00 † Marjan Novak

8
TOREK 

Tajda 19.00 † Novak in Rekar

9
SREDA

Dionizij 19.00 † Igor Dolenc

10
ČETRTEK

Danijel 19.00 Dobrotniki družin

11
PETEK

Filip, diakon 19.00 † Jernej Dolinar

12
SOBOTA

Maksimiljan 8.00 Po namenu

13
NEDELJA

28. NEDELJA MED LETOM 8.00
10.00

V dani namen
† Terezija in Janez Rekar

MISLI UČITELJA
Jezus naredi me za vir dobrote. Odvzemi mi ostrino. Ne dopu-

sti, da uničujem. Daj mi oči za stisko šolarjev. Daj mi dobroto, 
da se bodo srca mogla odpreti. Daj mi usmiljenje namesto graje, 
podari mi dobroto namesto jeze, naredi me prisrčnega namesto 
hudega, daj mi toplino v srce. Otrokom hočem izkazovati ljube-
zen, kakor mi ti dan za dnem izkazuješ svojo.


