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Maše v prihodnjem tednu
26. NED. MED LETOM, 25.9., Slomškova in Šmih. ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Franc JURKOŠEK
10.30: sv. Mihael: + Janez  CESTNIK, Janez in Marija  HABE
15.00:  Maribor -  stolnica - obhajanje Slomškove nedelje
PONEDELJEK, 26.9., sv. Kozma in Damijan, mučenca 
7.30: + Franc SAJTL
         + Anton KOLŠEK
          + Stanislav HRIBERŠEK
TOREK, 27.9., sv. Vincenc ij Pav elski, duh., red. ust..
19.00: + Alojzij GOLOUH, obl.
         + Justina BELAJ
SREDA, 28.9., sv. Venčeslav, mučenec
7.30: + Milan ZEME
         + Marija GRAČNER
         + Janez PLANINŠEK
ČETRTEK, 29.9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, 
9.00: sv. Mihael: +.Angela ŠKORJA
19.00: + Ana KUMBERGER
            + Dragica ŠUSTER
PETEK, 30.9., sv. Hieronim, duh., c. uč.
7.30: + Franc, Angela ŠANCA, Franc BRAČKO, Anto-
             nija KRAJNC
19.00: + Neža DORNIK
           + Katarina KOVAČ
SOBOTA, 1.10.,  sv. Terezija Det. Jezusa, dev., c. uč.
19.00: + starši, teta Lenika, brat Ivan in žena Marica ter + iz 
             družine GRIL
           + Anica VOLČINA, obl. in mož Vlado
27. NEDELJA  MED LETOM, 2.10., Rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc PESJAK, 10 obl., + iz družin PES-
            JAK in ŽELEZNIK
11.00: Sv. Mohor: + Angela, Franc, Vojko SENICA (Slivno)

Zahvala za krašenje v septembru vasem Olešče, 
Padež,Požnica in Reka.V oktobru čistita in krasita Debro 
in Slivno.

Šmihel - nadangelski kraj pomiritve
Cerkev na Šmihelu, navkljub težki situaciji po za-
dnjem potresu, vsako leto ponovno oživi. Še vedno 
ostaja pomembna romarska pot na angelsko in šmi-
helsko nedeljo v septembru, ko privabi romarje na 
ta nadangelski kraj pomiritve, kot je vklesano na 
steno svetišča vzidano tablo iz leta 1648. Pomiri-
tve je ta kraj na nek način še posebej potreben tudi 
zato, ker so globine tega milostnega kraja spojene 
z mučeniško krvjo nedolžno pobitih v Hudi jami.
Tisti, ki ste se kdaj zamaknili v glavni oltar tega 
svetišča ste lahko zaznali, kako je ves sestvljen iz 
same angelske družbe. 
To nedeljo pri bogoslužju poslušamo Božjo be-
sedo o bogatašu in Lazarju. Sv. Hieronim pravi: 
»Bogataš zavrača, da bi dal revežu polnem ran na 
njegovem pragu miloščino.« Sv. Ciril Aleksandri-
jski pravi: »Ganljivo in v srce segajoče je nasprotje 
med bogatašem in revežem Lazarjem.« »In Jezus je 
dal ime temu revežu«, pravi sv. Avguštin in doda-
ja: »S tem je pokazal na njegovo pomembnost v 
Božjih očeh.« Sv. Hieronim pojasni pomen imena 
Lazar, kar pomeni ‘Tisti, ki se mu je pomagalo’.« 
Sv. Avguštin pravi: »Lazarja, ki je človek vere ter 
revež, sprejme Abraham, ki je bil bogat v veri v 
svoje naročje.« Sv. Efrem Sirski pravi: »Medtem 
ko bogataša žge peklenski ogenj, vidi na drugi 
strani prepada rajske izvire. Abraham, ki je bil 
sposoben usmiljenja do Sodome, ne more izkazati 
usmiljenje do tega bogatega človeka v peklu.« Sv. 
Avguštin pravi: »Razlog, zakaj ni bogataš deležen 
usmiljenja je v tem, ker ni v svojem življenju izka-
zoval usmiljenje.«
Glavni razlog za lepo obiskan kraj in romarsko pot 
tega svetišča ter kapelic, razsejanih po hribu na poti 
do nje, je gotovo vera v Gospodovo pomoč  naših 
prednikov. Božji poslanci - nadangeli, naj tudi nam 
pripomorejo v romanju na poti h Gospodu.      (RM)

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,

bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,

ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,

satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.

Amen



VELIKI SLOVENEC 
ANTON MARTIN SLOMŠEK

Legenda pravi, da je tisto noč, ko je na svet pri-
vekal  prvorojenec Anton, nad domačijo na Slo-
mu žarelo nebo. Kasneje se je Tončku, kot so ga 
klicali doma,  pridružilo še sedem sorojencev. Že 
kot majhen deček je na paši rad popridigal ostalim 
otrokom. Da gre za bistrega fanta, je hitro spoznal 
tudi domači kaplan, ki je otroke učil brati, pisati, 
računati…Zato je starše prepričal, da je Anton od-
šel v šolo v Celje.
Ko se človek ozre na Slomškovo zapuščino, se mu 
zdi, da je živel vsaj sto let, v resnici pa je odšel 
domov v nebesa star 62 let. 
Obnovimo si spomin na besede Papeža Janeza Pa-
vla II med mašo na Betnavi pri Mariboru, z dne 
19. septembra 1999.
»Današnji evangelij, ki govori o trti in mladikah, 
nas spominja, da je mogoče obroditi sadove samo 
v povezanosti s Kristusom. S tem nam Jezus po-
jasnjuje svetost Antona Martina Slomška, ki sem 
ga danes z veseljem razglasil za blaženega. On je 
mladika, ki je obrodila obilne sadove krščanske 
svetosti, visoke omike in ljubezni do domovine, 
zato stoji danes pred nami kot sijajen zgled življe-
nja po evangeliju. Iz novega blaženega žari pred-
vsem lik krščanske  svetosti. Po vzoru Kristusa je 
postal usmiljeni Samarijan slovenskega ljudstva 
in pozorno skrbel za oblikovanje duhovnikov in 
vernikov. Z apostolsko gorečnostjo, ki nam je še 
danes za zgled, se ni utrudil pri delu za evange-
lizacijo, ko je navdihoval ljudske misijone, usta-
navljal in spodbujal številne bratovščine, vodil 
duhovne vaje ter širil ljudske pesmi in duhovne 
spise. V pravem pomenu izraza ga lahko imenu-
jemo »katoliški pastir«, ki so mu cerkveni pred-
stojniki zaupali pomembne pastoralne naloge tudi 
v drugih predelih tedanje države.  Zvest in pre-

dan Cerkvi je Slomšek pokazal široko odprtost za 
ekumenizem in je bil eden prvih, ki se je v Srednji 
Evropi  zavzel za edinost kristjanov. Naj njegova 
navdušenost za edinost spodbudi ekumenska priza-
devanja, da bodo kristjani v tem delu Evrope pre-
stopili prag tretjega tisočletja, če že ne popolnoma 
združeni, vsaj zelo blizu tega, da premagajo delitve 
drugega tisočletja« (V zarji tretjega tisočletja, 34).

Veliko pozornost je novi blaženi izkazoval kulturi. 
Sredi prejšnjega stoletja se je dobro zavedal vloge, 
ki jo bo imela za prihodnost naroda izobrazba nje-
govih članov, še zlasti mladih. Zato je pastoralne-
mu delovanju pridružil prizadevanje za rast omike, 
ki je bogastvo naroda, dediščina vseh in tisti hu-
mus, iz katerega more ljudstvo črpati prvine, po-
trebne za svojo rast in razvoj. Prepričan o tem se 
je Slomšek zavzel za mladino z ustanavljanjem šol 
ter omogočil izdajanje knjig, koristnih za osebno-
stno in duhovno oblikovanje. Bil je mnenja, da je 
treba razloge za stranpota mladih iskati v pomanj-
kanju ustrezne izobrazbe in vzgoje. Družina, šola 
in Cerkev – je učil -  morajo združiti svoje napore 
v resen vzgojni program, pri čemer naj vsaka ohra-
nja področje svoje avtonomije, vse pa naj se ozirajo 
na skupne vrednote. Samo temeljita vzgoja in izo-
braževanje omogočata pripravo žena in mož, ki so 
sposobni oblikovati svet, odprt za večne vrednote 
resnice in ljubezni.
Novega blaženega so vedno prevevala tudi čustva 
ljubezni do domovine. Skrbel je za slovenski jezik, 
spodbujal primerne socialne reforme, pospeševal 
dvig narodne omike in si na vse načine prizade-
val, da bi njegovo ljudstvo zavzelo dostojno mesto 
v zboru drugih evropskih narodov. Pri tem pa ni 
nikoli zapadel v kratkovidni nacionalizem ali po-
stavljal krivičnih zahtev nasproti neupravičenim 
težnjam sosednjih ljudstev.
Novi blaženi se vam ponuja kot vzor pristnega do-

moljuba. Njegove pobude so odločilno zaznamo-
vale prihodnost vašega naroda in so pomembno 
prispevale k dosegu vaše neodvisnosti…
Njegov zgled pričuje, da je mogoče biti iskren 
domoljub in z enako iskrenostjo živeti in sode-
lovati z ljudmi druge narodnosti, druge kulture 
in druge vere.  Naj njegov zgled in še posebej 
njegova priprošnja dosežeta večno solidarnost in 
pristni mir med vsemi narodi tega obširnega ob-
močja Evrope.
Predragi bratje in sestre drage Slovenije! Hodite 
po sledeh tega svojega svetniškega in velikodu-
šnega rojaka, ki je hrepenel spoznati božjo voljo 
in jo uresničevati za vsako ceno. Njegova notra-
nja trdnost in njegov evangeljski optimizem sta 
bila zakoreninjena v neomajni veri v Kristusovo 
zmago nad grehom in hudobijo.
Posnemajte ga zlasti vi, dragi mladi Slovenci, 
kakor on tudi vi brez oklevanja posvetite svoje 
mlade moči delu za nebeško kraljestvo in službi 
bratom. Vam duhovniki, naj bo zgled goreče de-
lavnosti in požrtvovalnosti. Vam, prizadevni lai-
ki, posebno tistim, ki delate v javnih ustanovah, 
naj bo vzor poštenosti, nepristranskega služenja, 
pogumnega iskanja pravičnosti skupne blaginje.
Prav se mi zdi tukaj ponoviti preroške besede, ki 
jih je Slomšek izrekel na nekem ljudskem misi-
jonu: »Pravijo: Svet se je postaral, človeški rod 
je izgubljen, Evropi se bliža konec. DA, ako pre-
pustimo človeštvo njegovemu naravnemu hodu, 
njegovi pogubni smeri, NE, ako se moč od zgo-
raj, ki se hrani v Jezusovi religiji, v njegovi Cer-
kvi, spet razlije v vse razrede človeškega rodu in 
jih poživi«.
Sprejmimo od blaženega Slomška ta izredni 
pouk. Naj nam pogumni božji služabnik poma-
ga, da bomo mladike neumrljivega življenja, ki 
bodo povsod širile evangelij upanja in ljubezni. 
Amen«. (povzeto iz knjige :Vi ste luč sveta).                                             


