
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 16. do 22. 9. 2019 
    ponedeljek:  
7.30 za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + Marijo Škorjanc 

 torek:  
7.30 za + Marjan Kladnika 
18.30 za + Nežiko Flis, greg. 

      sreda:  
7.30 za + Franca Sedelšaka 

za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + Antona Hrušovarja 

      četrtek:  
 7.30 za + Zvonimira Kavčiča 

za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

     petek:  
7.30 za + Zvonimira Kavčiča 

za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 

      sobota:  
7.30 za + Zvonimira Kavčiča 

za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + Staneta Škornika 

     NEDELJA  
8.00 za + Ožirjeve 

za + Nežiko Flis, greg. 
za žive in rajne farane 

10.00 za + Štefana Jurmana in 
     Cvetkota Vrečerja 
           za + Marijo Kozmus 
 

V zakramentu sv. krsta sta bila 
prerojena v Božja otroka: Filip 
Vaukman, Dobojska ulica in Zala 
Romih iz Šmarjete. Naj postane-ta 
rodovitni mladiki v Gospodovem 
vinogradu!   
 

OZNANILA: 
 

● V pravi družini in skupnosti odpuščamo in smo 
deležni odpuščanja. To je vir veselja in prazno-
vanja, rojevanja v lepše medsebojne odnose. 

 

● Danes ob 15. uri vabljeni v Petrovče k molitvi 
celjskih župnij za obvarovanje našega mesta 
poplav.  

 

● Začela so se redna veroučna srečanja po spo-
redu, ki ga najdete v Glasilu in na spletu. 

 

● Ta teden se pri sv. mašah pripravljamo na 
Slomškov praznik ob 20-letnici njegove razgla-
sitve za blaženega v Mariboru 19. 9. 1999. 

 

● V soboto bo v Stični vseslovensko srečanje 
mladih kristjanov. Prijavite se g. Mitji. 

 

● Prihodnja nedelja bo pri nas slovesna, saj 
bomo obhajali praznik našega župnijskega 
zavetnika bl. Antona Martina Slomška. Obe 
sv. maši bo vodil salezijanec zlatomašnik g. 
Franc Pohajač, doma iz Nove cerkve, deluje pa 
na Opčinah pri Trstu. Za druženje po bogo-
služju se priporočamo za pecivo.  

 

● Prihodnjo nedeljo popoldne vabljeni tudi na 
osrednjo Slomškovo slovesnost, ki bo v Gornji 
Bistrici v župniji Črenšovci, kjer je doma naš g. 
Mitja. Na srečanje bo peljal avtobus ob 13.20, 
za kar se čimprej prijavite.  

 

● V avli je na voljo Glasilo in novo Ognjišče. 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

15.!9.!!Petrov"e:!protipoplavna!molitev!

21.!9.!!Sti"na:!sre"anje!verne!mladine!

22.!9.!!praznovanje!farnega!zavetnika!
! !!!!Gornja!Bistrica:!Slom�kov!shod!

24.!9.!!praznik!bl.!A.!M.!Slom�ka!

! !!!!spominski!dan!Marije!Pomo"nice!
28.!9.!!Ponikva:!Slom�kov!dan!za!vzgojitelje!

29.!9.!!nedelja!Andreja!Majcna!

!

15. 9. 2019                 24. nedelja med letom        Leto XV. št. 37 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
2 Mojzesova 32,7-11.13-14 
Psalm!51!
1 Timoteju 1,12-17 
Luka 15,1-32 

Gospod je rekel Mojzesu: 
»Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje 
ljudstvo, ki si ga izpěljal iz 
egiptovske dežele, se je 
pokvarilo. Hitro so zašli s 
poti, ki sem jim jo zapovedal; 
dali so si uliti tele, se mu 
priklanjali in mu darovali,«  
 

Vstal bom in šel k Očetu. 
 

Kristus Jezus je zato prišel v 
svet, da bi rešil grešnike, med 
temi pa sem prvi jaz. Usmilil 
se me je zato, da bi Kristus 
Jezus najprej na meni pokazal 
vso potrpežljivost za zgled 
tistim, ki bodo verovali vanj 
za večno življenje. 
 

Vstal bom in šel k očetu in mu 
rekel: Oče, grešil sem zoper 
nebo in pred teboj. Nisem več 
vreden, da bi se imenoval tvoj 
sin. Vzemi me za enega od 
svojih najemnikov. 
! 

 
 

Trojni vir veselja je predstavljen v 

današnjem evangeljskem odlomku: 

najdenje izgubljenega sina, ovce in 

dragocenega kovanca. V vseh primerih je 

dragocen posameznik in ne množica ali 

količina. Zakaj bi en grešnik veljal več kot 

množica pravičnih?! Bog je tisti, ki kljub 

množici nikoli ne spregleda posameznika. 

V njegovem odrešenjskem načrtu mu je 

pomembnejši tisti, ki je v nevarnosti, da se 

bo pogubil. Bog ne bo sodili po tem, ali se 

z besedo opredeljujemo za vernike, ampak 

po dobrih delih. Hudo je, če človek Bogu 

reče ne, a kljub temu dela dobro, a še huje 

je, da Bogu pravi da, pa vztraja v slabem 

in se ne spreobrne.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

20 LET JE SLOMŠEK BLAŽEN  
 

Letošnji Slomškov god praznujemo v zname-

nju 20. obletnice njegove beatifikacije (razglasitve 

za blaženega). - Pred mariborsko stolnico je spo-

menik z napisom: »Anton Martin Slomšek - prvi 

mariborski škof - narodni buditelj - vzgojitelj - pi-

sec«. Lahko bi še dodali: ustanovitelj slovenske 

ljudske šole in visokega šolstva v Mariboru, apo-

stol ekumenizma, prenovitelj verskega in duhov-

nega življenja, soustvarjalec slovenske kulture ... 

in še kaj. To so posamezne poteze ali komponente 

na liku njegove osebnosti. Rezultanta vseh teh 

komponent pa je: Slomšek - slovenski dušni pa-

stir. V tem naslovu je zajeto vse njegovo delo, vse 

razsežnosti njegove osebnosti. Sveti papež Janez 

Pavel II. je to povzel v glavni prošnji: »O Bog, vir 

vse svetosti, tvoj služabnik Anton Martin Slom-

šek se je v gorečnosti za apostolsko službo popol-

noma izročil tvoji volji. Kot apostol in učitelj kr-

ščanske vere in omike je spodbujal vse ljudi k edi-

nosti in k življenju po evangeliju.«  

Vemo, da Bog ne potrebuje svetnikov. On 

sam je neskončna in vsemogočna svetost. Bog je 

edini, ki samemu sebi zadostuje, ničesar in niko-

gar ne potrebuje. Tudi Slomšek ne potrebuje raz-

glasitve za blaženega in svetnika, saj so bili vsi ro-

dovi vernikov od njegove smrti prepričani, da je v 

nebesih, med svetniki. Zato so se mu priporočali. 

— Edini, ki potrebujemo Slomška svetnika, smo 

mi. Mi potrebujemo svojega priprošnjika pri 

Bogu, zavetnika iz naših vrst, svojega vzornika pri 

Bogu, priznanega pred vesoljno Cerkvijo. 

Slomška svetnika potrebuje naša mladina, da 

bi se ob svojem učitelju in vzgojitelju navdušila za 

tiste ideale, za katere se splača živeti, za tiste du-

hovne in moralne vrednote, ki razsvetljujejo člo-

vekova obzorja. 

Slomška svetnika potrebujejo naše 

družine, da bi ob njem, ki je toliko 

svojih moči in sposobnosti posvetil 

prav družini, bile »domača Cer-

kev«, ognjišče ljubezni, svetišče 

zvestobe s spoštovanjem do živ-

ljenja. Slomška svetnika potrebu-

jemo duhovniki, da bi ob njegovem zgledu znali in 

mogli biti pravi dušni pastirji, pripravljeni za ceno 

največjih žrtev služiti Bogu in narodu. 

dr. Franc Kramberger, nadškof 
 

PRAZNOVANJE  

NAŠEGA FARNEGA ZAVETNIKA 
 

Četrtek 19. september 

romanje v Mariborsko stolnico ob 20-letnici raz-

glasitve Slomška za blaženega (odhod ob 17. uri) 
 

Nedelja 22. september 

slovesni sv. maši ob 8. in 10. uri in agape 
 

Torek 24. september 

godovni dan, sv. maši ob 7.30 in 18.30 
 

Sobota 28. september 

Na Ponikvi shod učiteljev, vzgojiteljev, katehetov: 

ob 9.30 predavanje: Duhovnost v vzgoji, ob 11.00 

kulturni program, ob 12.30 sv. maša 
 

Dopolnjen VEROUČNI URNIK  
1. razred: sreda ob 17. uri 

2. razred: sreda ob 16. uri 

3. razred: sreda ob 16. uri 

4. razred: sreda ob 18. uri 

5. razred: torek ob 17. uri 

6. razred: torek ob 16. uri 

7. razred: četrtek ob 14.30 

8. razred: ponedeljek ob 14.00 

9. razred: četrtek ob 18.30 
 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade
 

64. KAJ JE GREH? 
  

Greh je v jedru zavrni-

tev Boga in njegove lju-

bezni. To se kaže pred-

vsem v kršenju njegovih 

zapovedi. 
 

Greh je več kot napačno 
ravnanje; tudi ni psihična sla-
bost. V svojem najglobljem 

bistvu je vsaka zavrnitev ali 

uničenje nečesa dobrega, 
pravzaprav zavrnitev dobre-

ga kot takega, zavrnitev Bo-

ga. Greh v svoji najgloblji in 

najstrahotnejši razsežnosti 
je ločitev od Boga in s tem 
ločitev od vira življenja. Šele 

po Jezusu razumemo brez-

danjo razsežnost greha: Je-
zus je pretrpel zavrnitev Bo-

ga na svojem lastnem telesu. 

Nase je vzel smrtonosno na-

silje greha, da ne zadene 

nas. Za to uporabljamo be-

sedo odrešenje. Tam, kjer se 

je pomnožil greh, se je še 

bolj pomnožila milost (Rim 

5,20). Sv. Avguštin je zapi-
sal: Bog, odvrniti se od tebe 

pomeni pasti. Obrniti se k 

tebi pomeni vstati. V tebi 

ostati pomeni imeti zanes-

ljivo pomoč. Sv. Janez Zlato-

usti pa je dejal: Raj smo izgu-

bili, prejeli pa nebesa, zato je 

dobiček večji od izgube.  
  

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Kornelij, papež  

T Robert Bellarmin, škof  
S Jožef Kupertinski, duhovnik 

Č Marijino ime  

P Andrej Kim in korejski mučenci  

S  Matej, apostol 

N Mavricij, mučenec 
 

 

SVETA ZNAMENJA  
 

OLJE je bilo od nekdaj na-
menjeno mnogovrstni upo-
rabi: blažilo je bolečine, ce-
lilo rane, hladilo kožo, kre-
pilo ude, atletom zagotav-
ljalo prožnost ali se uporab-
ljalo za ličenje. Uporabljali 
so ga tudi kot gorivo za sve-
tilke, imenovane oljenke. 
Zaradi dišečega olja je bilo 
vedno v čislih oljčno drevo, 
ki rodi zelenkasto-črne sa-
deže, ki jih nato zmeljejo in 
stisnejo v stiskalnici. Sv. Av-
guštin je stiske krščanskega 
življenja primerjal z oljčno 
stiskalnico. Iz trpljenja se 
rojeva olje večnega življe-
nja. V Cerkvi ima blagoslov-
ljeno olje za krst in bolniško 
maziljenje ter posvečeno 
olje sv. krizme za krst, bir-
mo, duhovniško posvečenje 
izredno velik pomen in uči-
nek. V posvetilni molitvi nad 
oljem škof prosi, da »mu 
Bog prida moč Svetega 
Duha. Naj bo krizma zna-
menje odrešenja, naj z njo 
izgine spačenost prvega 
rojstva in postane tempelj 
Božjega veličastva«.    
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