OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 25. do 30. 9. 2018
ponedeljek:
7.30 v čast bl. A. M. Slomšku
za mlade
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Antona Hrušovarja

torek:
7.30 za + Marijo Šargel
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Mira (m) Godunca

sreda:
7.30 za + Ireno Moličnik
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Mirka Stuška in v
dober namen

četrtek:
7.30 v zahvalo in priprošnjo za
zdravje
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Štefan Volaska in
Karolino Križnik

petek:
7.30 za + Antona Mohorčiča
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Angelo Pevec, 7. dan

sobota:
7.30 za žive in + dobrotnike
za + Pavlo Tržan, greg.
18.30 za + Ivana in družino
Kovačič

NEDELJA:
8.00 za + Pavlo Tržan, greg.
za žive in + župljane
10.00 za + Simona Višnarja

● Voditelju tega prazničnega bogoslužja,
predstojniku Salezijanske družbe v Sloveniji g.
Marku Košniku se prisrčno zahvaljujemo za sv.
daritev in spodbudni nagovor. Naj Vas Gospod
obilo podpira pri uresničevanju don Boskove
karizme v naši deželi.
● Po sv. maši vsi lepo vabljeni, da se zadržite v
prijateljskem pogovoru in podelitvi dobrot, ki
ste jih pripravili.
● Jutri je bogoslužni praznik našega zavetnika,
bl. Antona Martina Slomška. Sv. maši, ki bosta
bolj slovesni, bosta po delavniškem sporedu.
Veliko molitvenih namenom se lahko zvrsti ta
dan: za otroke in mladino, za družine in duhovne poklice, za vzgojitelje in učitelje …
● Danes popoldne vabljeni na škofijsko Slomškovo slovesnost v Vuzenici. Odhod avtobusa s
postaje pri kapeli na Mariborski c. bo ob 13.30.
● Prihodnjo nedeljo se bomo spomnili Božjega
služabnika, salezijanskega misijonarja Andreja Majcna, ki je bil na ta dan rojen in odšel v
večnost. Molili bomo za njegovo beatifikacijo.
● V atriju sta na voljo Družina in Glasilo. Tam
dobite tudi knjižico Molitev je nebeška pošta,
v kateri so 3 devetdnevnice k bl. A. M.
Slomšku, v kateri najdete tudi lepe Slomškove
spodbude. Cena knjižice je 2 €. Jo priporočamo za osebno ali družinsko rabo in molitev.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

24.!9.! praznik!Antona!Martina!Slomka!
30.!9.! obletnica!smrti!b.!sl.!Andreja!Majcna!
!!5.!10.! za"etek!devetdnevnice!pred!sv.!birmo!
!!7.!10.! ronovenska!nedelja!
!!8.!10.! seja!PS!
10.!10.! sre"anje!s!kofom!birmovalcem!
14.!10.!!podelitev!zakramenta!sv.!birme!
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25. nedelja med letom

Leto XIV. št.
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MIZA BOŽJE BESEDE
Modrostna!knj.!2,!12.17-20!

Psalm!54!
Jak!3,!16!-!4,3!
Marko!9,!30-37!
!

!

Brezbožniki so govorili:
»Zalezujmo pravičnega, ker
nam je v napoto, ker
nasprotuje našim delom, ker
nam očita grehe zoper
postavo in nas obtožuje za
grehe pri naši vzgoji.
!

Nekdo je dejal, da bi Slovenci morali imeti
trojico v nebesih in na zemlji. Tam zgoraj so
Oče, Sin in Sveti Duh, tu na zemlji naj bi bili
Cankar, Prešeren in Slomšek. Prvi nas
spodbuja k trojni ljubezni: do matere,
domovine in Boga, drugi z verzi tke niti
ljubezni, sožitja med ljudmi in zaupanja v
Boga: Bog živi nam deželo! Slomšek pa s
kmečko modrostjo, z duhovniškim srcem in s
pastirsko odgovornostjo postavlja osnove za
vzgojo, za narodovo istovetnost, za
prebujeno osebno vero. Sveta vera je luč,
jezik pa ključ do zveličavne omike. Nebesa
so sonce, ki nas ogreva že tu na zemlji.

O Bog, v svojem imenu me
reši, v svoji mogočnosti mi
izreci sodbo. O Bog, usliši
mojo molitev, prisluhni
izrekom mojih ust.
Modrost, ki je od zgoraj, je
najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna,
polna usmiljenja in dobrih
sadov, brez pristranskosti in
hinavščine.

Jezus je vzel otroka, ga
postavil mednje, ga objel in
jim rekel: Kdor sprejme
enega takih otrok v mojem
imenu, mene sprejme.
!

IZ ŽIVLJENJA CERKVE
PALERMO, 15. september –
Papež Frančišek je obiskal
Sicilijo in se spomnil pred 25.
leti tam umorjenega duhovnika don Pina, ki je bil neutruden bojevnik za človekovo
svobodo, pomočnik mladim,
resnični pastir svoje črede. V
homiliji je sveti oče dejal, da
le tisti, ki daruje življenje, ga
ohrani. Prava oblast je tista,
ki služi. Potrebujemo kristjane z nasmehom. Don Pino
je okronal svojo zmago z nasmehom, zaradi katerega
njegov morilec ponoči ni mogel spati in za katerega je rekel, da je bila v njem »neke
vrste luč«. Papež je izrekel
ostre besede: »Če kdo pravi
"Ljubim Boga" in sovraži svojega brata, je lažnivec« (1Jn
4,20). Bog-ljubezen zavrača
vsakršno nasilje in ljubi vse
ljudi. Zato je potrebno besedo
sovraštvo izbrisati iz krščanskega življenja. Kdor je mafijec, ne živi kot kristjan, ker z
življenjem preklinja ime Boga-ljubezni. Zato pravim mafijcem: spremenite se, bratje
in sestre! Prenehajte misliti
nase in na svoj denar. Mrtvaški prt nima žepov. Ničesar
ne boste mogli vzeti s seboj.
»Če vsakdo naredi nekaj, se
lahko naredi veliko,« je ponavljal don Pino. Danes se
pred njim vprašajmo: »Kaj
lahko storim jaz? Kaj lahko
storim za druge, za Cerkev,
za družbo?«

LITVA, LATVIJA, ESTONIJA
konec tedna pričakujejo papeža Frančiška. Za vodilo so
izbrali geslo: Jezus Kristus,
naše upanje.

40-DNEVNA PRIPRAVA NA SV. BIRMO
V začetku septembra se je
začela 40-dnevna priprava na
prihod Svetega Duha nad naše
mlade kristjane, ki ga bodo prejeli v zakramentu svete birme.
To je čas milosti za kandidate,
njihove družine, botre in vso
župnijo. V tem času se birmanci
zbirajo pri katehezi v skupinah
in pri nedeljski sv. maši, bili so
na birmanskem duhovnem vikendu na Pohorju,
opravili bodo devetdnevnico, osebno berejo Jezusov
evangelij, utrjujejo svoje znanje in več molijo. Temu
programu se pridružujejo njihove družine, podpiramo pa jih tudi župljani. Ko boste ob nedeljah pri sv.
maši, jih z živo vero priporočite Jezusu in Mariji. Ti
mladi bodo čez kakšno desetletje hrbtenica krščanske skupnosti. Kako pomembno, da bodo zdravi in
močni v veri.
Pri sv. maši na vikendu so izrekli prošnje:
Gospod, prosimo te, da bi se krščanski skupnosti
pridružilo čim več mladih kristjanov.
Gospod, prosimo te, da bi čim več naših sester in
bratov prihajalo k sv. maši.
Gospod, prosimo te za mlade, da bi si znali pomagati med seboj in pomagati ljudem v stiski.
Gospod, prosimo te za tiste kristjane, ki se oddaljujejo od tebe, naj s pomočjo Svetega Duha in ljubeče družine spet najdejo pot k tebi.
Gospod, prosimo te za vse, ki so že pri tebi v nebesih, poplačaj jih z večnim življenjem.

SPREJETA ODPOVED NAŠEGA ŠKOFA
Papež Frančišek je sprejel odpoved službi celjskega škofa dr. Stanislava Lipovška. Odslej bo imel
naziv upokojeni celjski škof. Škofijo bo vodil škofijski
upravitelj g. Rok Metličar, župnik in dekan v Laškem.

PRAZNIK FARNEGA ZAVETNIKA
Ob današnjem praznovanju nam iz svojega
bogatega dušnopastirskega dela poklanja misli
kar Slomšek sam.
Tožiti nad slabimi
časi ljudje dobro znajo.
Zdihovati, da so ljudje
čedalje hujši, slišimo
marsikoga. Pa vse take
tožbe so prazne, dokler
roke križem držimo, hudobi pa damo prosto rasti
med nami. S tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne
sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu,
kolikor premore in hitro bo svet boljši.
Ni ga, ki bi mogel otroka lepše poučiti, kdo je
Bog, kakor skrben oče in ljubezniva mati.
Če je dvanajst ljudi prekvasilo ves svet, kako
da mi, ki nas je toliko, ne moremo poboljšati ostalih? Je svet slabši? Je milost manjša? Manjka znanja ali moči? Povejmo po pravici: Gorečnost, ki je
prevevala dvanajstere, se v mnogih ne najde.
Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti!
Če želimo po stezi popolnosti hoditi, moramo
z malim začeti. Če hočeš v stolp priti, moraš od ene
stopnice do druge stopati. Kdor naenkrat previsoko
stopi, mu rado spodleti. Toliko majhnih priložnosti
imamo: prestati kakšno zoprnost, požreti žal besedo, kakšno sitnost voljno potrpeti, nespamet
bližnjemu ne zameriti. To so reči, ki jih vsakdo
lahko stori.
Kaj pričakuje Bog od nas? Najprej močno in trdno vero, bogato s čednostmi in dobrimi deli. V
veri, ki jo načenja brezbrižnost, mlačnost, polovičarstvo žal ginejo mnoge družine, celi narodi.

SVETNIKI v tem tednu
P Anton Martin Slomšek, škof
S Kozma in Damijan, mučenca
Č Vincencij Pavelski, duhovnik
P Venčeslav, mučenec
S Mihael, Gabrijel, Rafael,
nadangeli

ANTON MARTIN SLOMŠEK je
bil rojen 26. nov. 1800, umrl
pa 24. sept. 1862. Luč sveta je
zagledal v trdnem kmečkem
domu na Slomu v župniji Ponikva kot prvi od osmih otrok.
Tonček se je s hvaležnostjo
spominjal svoje matere: »Kar
dobra mati v mlado srce zasadi, ne usahne vse žive dni.«
Po zaslugi matere in kaplana
Prašnikarja je prišel v šole v
Celje, nato v Ljubljano, Senj in
Celovec, kjer se je pripravljal
na duhovniški poklic. V duhovnika je bil posvečen 8. sept.
1824. Po novi maši se je za
eno leto vrnil v Celovec, nato
bil dve leti kaplan na Bizeljskem in dve leti v Novi Cerkvi.
Škof ga je zatem imenoval za
duhovnega voditelja v celovškem bogoslovju. Po devetih
letih je ves srečen šel med
ljudi kot župnik v Vuzenici.
Prve dni marca 1846 je bil
imenovan za župnika in opata
v Celju, a je že po dobrih dveh
mesecih moral prevzeti na
svoja ramena breme vodstva
lavantinske škofije s sedežem
pri Sv. Andražu na Koroškem.
Za škofa je bil posvečen 5. julija 1846 v Salzburgu. Pomembno dejanje škofa Slomška je bil prenos škofijskega
sedeža od Sv. Andraža v Maribor leta 1859. Za blaženega
ga je razglasil papež Janez
Pavel II. na betnavski poljani v
Mariboru 19. septembra 1999.

