
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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S l o m š e kS l o m š e k

25. 9. 2022 26. nedelja med letom Leto XVIII. št. 26
BOŽJA BESEDA 
Am 6, 1.  4-7
Ps 146
1 Tim 6, 11-16
Lk 16, 1-13

Gorje vam, lahkomiselni 
na Síonu, brezskrbneži na 
samaríjski gori! Poležavajo 
na slonokoščenih posteljah 
in se pretegujejo na svojih 
ležiščih, jedo jagnjeta od 
drobnice in teleta iz hleva.

Hvali, moja duša, Gospoda!

Bojuj dober boj vere, sezi po 
večnem življenju, v katero si 
bil poklican in si to lepo iz-
povedal pred mnogimi pri-
čami.

Abraham pa je rekel: ›Sin, 
spomni se, da si prejel dob-
ro v svojem življenju in prav 
tako Lazar hudo; zdaj se tu-
kaj veseli, ti pa trpiš.

Lazarja in bogatina ločujejo svetovi. Nikoli se ne srečata. 
Pri tem se Lazar valja v vsej svoji revščini skoraj bogatinu 
pod nogami. Vendar ga sploh ne vidi, niti malo ne zazna 
njegovih potreb.  Enostavno ničesar ni za Lazarja, ki leži 
zunaj pred vrati. 
Na drugem svetu ni prav nič drugače. Tudi po smrti leži-
jo prepadi med njima. Tako živo naslikana prilika nas 
opominja: Kaj vidiš? Ali sploh dojemaš stisko reveža, ki 
pravzaprav ni tako daleč proč, ampak životari (vegetira) 
direktno pred tvojimi vrati? Ali imaš odprte oči za svet 
okrog tebe ali ti gre samo za tvojo osebno srečo, tvoj svet 
- kot pravi moto: „My home is my castle“? Za mnoge, ki 
pristanejo na naši obali, ki stojijo pred našimi ograjami, 
ki beračijo za dom in varnost, mora nekaj pasti z naše 
bogato obložene mize. Koliko lahko daš? me sprašuje Je-
zus to nedeljo. Koliko denarja, koliko pozornosti, koliko 
ljubezni? In - bi šlo še kajveč?

Kot v Abrahamovem 
naročju - o katerem 
govori Jezus v priliki 

o bogatem potratnežu 
in ubogem Lazarju – 
bo ob koncu časov - 

upam in verujem.   
Po vesoljni sodbi 

bomo varni pri Bogu - 
v Njegovem naročju.



 JEZUS TI SI ...      

Jezus, ti si beseda,  
ki jo je treba razglašati. 

Jezus, ti si resnica,  
ki jo je treba povedati.

Jezus, ti si življenje,  
ki ga je treba živeti. 
Jezus, ti si ljubezen,  
ki jo je treba ljubiti. 

Jezus, ti si veselje,  
ki ga je treba deliti  

z drugimi. 
Jezus, ti si mir,  

ki ga je treba podarjati. 
Jezus, ti si lačni,  

ki ga je treba nahraniti. 
Jezus, ti si nagi,  

ki ga je treba obleči. 
Jezus, ti si bolni,  

ki ga je treba zdraviti. 
Jezus, ti si zavrženi,  

ki ga je treba sprejeti. 
Jezus, ti si slepi,  

ki ga je treba voditi. 
Jezus, ti si ubogi,  

ki mu je treba priskočiti 
na pomoč. 

 
sv. Mati Terezija

SLUŽENJE V CERKVI
Cerkveni nauk govori o treh osnovnih poslanstvih 
Cerkve, o treh glavnih nalogah. Te naj bi dajale smi-
sel Cerkvi in opredeljevale, za kaj je namenjena. Že 
prva krščanska skupnost je poznala te tri naloge. V 
Apostolskih delih, v 6. poglavju, so apostoli izvolili 
sedem diakonov za služenje revnim, da bi se oni la-
hko posvetili molitvi in oznanjevanju evagelija. Temu 
ustrezno so namenjene tri glavne naloge Cerkve: 
oznanjevanje evangelija (pričevanje, grško: „mar-
tyria“), bogoslužje, skupna molitev in podeljevanje 
zakramentov (liturgija, grško: „leiturgia“) kakor tudi 
služenje ljudem (diakonija, grško: „diakonia“). V tem 
se zrcali poslanstvo Kristusa, ki je prerok, duhovnik in 
pastir. Te tri oblike služenja Cerkve ne morejo druga 
z drugo tekmovati. Vse so med seboj tesno preple-
tene. Nobena Cerkev se ne more koncentrirati samo 
na karitativno dejavnost (diakonija) in zanemarjati 
oznanjevanja in bogoslužja. Mnogi ljudje sprejema-
jo in cenijo dejavno ljubezen do bližnjega, medtem 
ko je oznanjevanje in bogoslužje v težkem položaju. 
Tisti, ki tako razumevajo Cerkev, narobe razumejo 
krščansko poslanstvo.



SVETNIKI v tem tednu
P Kozma in Damijan, mučenca
T Vincencij, ustanovitelj lazaristov
S Venčeslav, mučenec
Č Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
P Hieronim, duhovnik
S Terezija Deteta Jezusa, devica
N 27. NEDELJA MED LETOM

Sv. Vincencij Pavelski

Z devetnajstimi leti  
je postal duhovnik.  

Kot župnik je v živem 
stiku z ljudmi je začutil, 

da ga Bog kliče  
za očeta revežev.  

Verne žene je zbral  
v skupine, ki so zanje 
organizirano skrbele. 

Preselil se je  
v Pariz. Tam je leta 1625 

ustanovil  
Misijonsko družbo.  
Po kraju, kjer so se  

zbirali, so jih ljudje začeli 
imenovati  

»lazaristi«. Po srečanju z 
Ludoviko de Marillac je 

leta 1629 ustanovil  
Družbo usmiljenih  

sester, ki je prevzela skrb 
za bolnike. Lazariste je 
leta 1852 v Slovenijo 

pripeljal škof Slomšek.

29. septembra obhaja Cerkev praznik svetih na-
dangelov. Prvotno je bil ta dan praznik svetega 
Mihaela. Od leta 1970 pa je na ta dan tudi praznik 
nadangela Rafaela in Gabriela. Rafaela srečamo 
v stari zavezi v Tobijevi knjigi kot Tobijevega spre-
mljevalca. Tobija je priskrbel zdravilo za svojega 
slepega očeta. Obenem pa je sklenil zakon s Saro. 
Rafaela pogosto upodabljajo s popotno palico. 
Njegov spomin je bil prvotno 24. oktober. Rafael 
je zavetnik zdravnikov in lekarnarjev, popotnikov 
in romarjev. Tudi nadangela Gabrijela srečamo že 
v Stari zavezi. (v Danijelovi knjigi). Bolj znanj je kot 
angel, ki je v evangeliju Zahariji oznanil rojstvo Ja-
neza Krstnika in Mariji Jezusovo rojstvo. Do leta 
1970 je bil god nadangela Gabriela 24. marca. 
Med drugim je zaščitnik tistih, ki delajo na pošti 
in v telekomunikaciji. Pogosto ga upodabljajo z li-
lijo kot znamenjem nedolžnosti. 
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V vsem Sv. pismu  
je vedno bolj jasno,  
da ne gre samo  
za poslušanje  
Božje besede, 
ampak predvsem za 
udejanjanje tega, 
kar slišimo.
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
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SVETE MAŠE  
od  26. 9. do 2. 10. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Marjana Presečnika

 18.30   Za + Mirana Roškariča

 TOREK
 7.30 Za + Albina Prepadnika

 18.30 Za + Ivana Kovačiča in 

  + Kovačičeve

SREDA
 7.30 Za + Franca Kladnika

 18.30  Za + starše Strah in Zupančič

         ČETRTEK
 7.30 Za + Ido Špeh

 18.30 Za + Miloša Dreo in + iz družine  

  Trebše 

PETEK
 7.30 Za žive in + dobrotnike DBC 

18.30   Za + Jožefa Remšaka

  V zahvalo za uspešno operacijo

 SOBOTA
  7.30 Za + Terezijo Božič

 18.30 Za + Stanislava Škornika

NEDELJA
 8.00 Za zdravje

  Za žive in rajne župljane

     OZNANILA
•	Danes obhajamo 26. nedeljo med letom - Slomškovo ne-

deljo. Pri nas - v naši župniji - žegnanje.  Hvala vsem, ki ste 
poskrbeli za pecivo.

•	Hvala vsem, ki ste v tem tednu darovali za obnovo naše 
strehe nad kapelo, na kateri moramo zaradi dotrajanosti in 
napak zamenjati kritino. Priporočamo se, da po vaših mo-
čeh pomagate pri uresničitvi tega projekta s svojimi darovi. 

•	 Naša dekanija bo danes popoldne poromala v Maribor na 
slovesnost ob Slomškovi nedelji. Avtobus se bo ustavil ob 
kapelici na Mariborski cesti ob 14.20.
Kdor želi poromati, se lahko še prijavi.

•	 V soboto, 22. oktobra 2022, bomo 
poromali v Prekmurje, v moje doma-
če kraje. Sveto mašo bomo obhajali v 
cerkvi na Gornji Bistrici, ki je posvečena 
bl. A. M. Slomšku. Na romanju se bomo 
zaustavili še v Črensovcih, Turnišču, Do-
brovniku in Bogojini. Prispevek za romanje (kosilo in pre-
voz) je 30 evrov. 

Šola, ki se edino s poučevanjem peča, je polovi-
čarska! Mnogo bolj važno delo je vzgoja, ki se je 
nikoli ne sme ločiti od pouka. Pouk in vzgoja mo-
rata složno napredovati. Starši, ne naveličajte se 
učiti in svariti svoje otroke, moliti zanje! Dokler je 
drevo še mlado, se lahko zravna, staro se zlomi!


