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Maše v prihodnjem tednu
25. NEDELJA  MED LETOM, 20.9.
7.00 živi in + farani
        Bogu in Materi Božji v zahvalo
9.00: + Jože MERHAR
10.30 + mož Ferdo PAJK
PONEDELJEK, 21.9., sv. Matej, apostol, evangelist
7.30: + Vinko KRAŠOVC
         + Frančiška NOVAK
          + Vera ŠRAJ
TOREK, 22.9., sv. Mavricij, mučenec
19.00: za vse družine sveta, da Božje zmaga nad duhom zla 
           + Jožef in Kristina HRASTNIK
            + Jože TUŠEK
SREDA, 23.9., sv. Pij iz Pietrelcine, duh., red.
7.30: + Jožef DEŽELAK
         +Alenka PESKO PASARIČ 

celodnevno češčenje pri Sv. Marjeti - Rimske Toplice
ČETRTEK, 24.9., bl. Anton M. Slomšek, škof
19.00: + Marija KNEZ, 30. dan
           + Martina, Mihael REZEC, sorodniki in za zdravje

celodnevno češčenje pri Sv. Jedert nad Laškim
PETEK, 25.9., sv. Firmin, škof, mučenec
7.30: v zahvalo in priprošnjo za Božje varstvo
19.00: + Štefanija, 30. dan in Fortunat ULAGA

celodnevno češčenje v Šmiklavžu nad Laškim
SOBOTA, 26.9., sv. Kozma in Damijan, mučenca  
10.00: v zahvalo ob zlati poroki
19.00: Sv. Mihael: + Martin, obl., Karolina in Ciril 
                                   BELEJ
26. NED. MED LETOM, 27.9., Slomškova in Šmih. ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani
9.00:+ Irena MAČEK, 30. dan
10.30: Sv. Mihael: + Janez CESTNIK, Janez in 
                Marija HABE
              + Miha in Justina GOLOUH

spreobrnite se. Bog vas bo bogato poplačal. Sloven-
ski rod potrebuje več čistih src, trudite se zanje. Ve-
liko ljudi danes postavlja napačne vrednote na prvo 
mesto. A še vedno velja, da je na prvem mestu Bog, 
na drugem družina in najbližji, na tretjem posel, šola 
in nato ostalo. Ker ni potrpežljivosti in strpnosti, 
veliko pa je napuha in osebnih interesov, se odnosi 
vseh vrst krhajo. Zato razpadejo družine, kolektivi; 
nobena razmerja ne trajajo več dolgo. Ljudje si ku-
pujejo užitke, a notranjega miru si ne more nihče 
kupiti. Zanj je potrebno pravilno živeti. Berite 
Božjo besedo, slavite Boga in mu stopajte nasproti. 
Naj vas spremlja vsak dan veliko angelov. Naj vas 
spremljajo sveti, krstni zavetniki in naši slovenski 
priprošnjiki. Uporabljajte sveto olje, vodo in sol, da 
se zaščitite. Naj bo vsak vaš dan blagoslovljen.
Slomškove misli o domovini in domoljubju, o bo-
gastvu odnosov so še kako aktualne za današnji 
čas. Pričnejo se v družini, ko materinsko posre-
dovanje naukov z ljubeznijo, gradi temelje in pal-
eto življenjskih  izkušenj za prihodnost. Naj nam 
jesenski čas zorenja vinske trte in vse kar smo v 
letošnjem letu doživeli, še posebej na področju iz-
kustva pandemije, pomaga pri kvaliteti medoseb-
nih odnosov- najprej v družinskem življenju in od 
tu dalje na nivoju družbe. Odbirajmo dobro, da bo 
zorelo v dober sad in zavračajmo (izogibajmo) se 
vsega slabega, ki vodi v osamo in propad. Znano 
je, da si ljudje šepetaje in večkrat, celo nebesedno, 
izražamo naklonjenost, spoštovanje ter ljubezen, 
na drugi strani pa s kričanjem, besom in zmer-
janjem zadajamo rane in sporočamo destruktivne 
misli ter groba dejanja. Takšna ravnanja in odnosi 
pristanejo, kot nerodovitne mladike, v ognju in na 
smetišču  zgodovine. Jezus pa nam ponuja Ljube-
zen in Življenje z veliko začetnico. Sprejmimo ga in 
izpovejmo vero v troedinega Boga. (RM)

Najdragocenejši čas: 
trenutki molitve 
pred Najsvetejšim



September, Slomškov mesec
V naši dekaniji obhajamo letos Slomškovo ne-
deljo že 20. septembra, v slovenski Cerkvi pa 
teden kasneje. To praznovanje nas vabi, da se bolj 
odločno prizadevamo za vrednote vere, narodne 
zavednosti in zvestobe evangeljskemu krščanstvu. 
Slomšek je močno poudarjal vrednost osebne vere 
in ogroženost njene vloge v javnosti. Vzpodbujal in 
vabil je: »Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa 
ključ do zveličavne narodne omike«. 
Slovenci imamo v blaženem A. M. Slomšku veliko 
luč, dobri dve desetletji novo zvezdo svetosti, ki s 
svojim Božjim žarom razsvetljuje slovenski rod in 
vesoljno Cerkev. V njem imamo zagovornika in po-
budnika, da se z novo voljo, vero in zvestobo Bogu 
trudimo iz globokih korenin naše preteklosti živeti 
in se soočati z izzivi našega časa. 

20. obletnica posvetitve cerkve, posvečene bl. 
Antonu Martinu Slomšku, v Rečici pri Laškem.

Kljub letošnjim nenavadnim okoliščinam, glede 
obhajanj zunanjih slovesnosti, se spomnimo oblet-
nice gradnje svetišča, ki je bilo postavljeno v sen-
ci slutnje druge svetovne vojne, med leti 1936 in 
1939. Od prvih pobud Nikolaja Šergana, ki se je 
leta 1920 vrnil iz ujetništva po prvi svetovni vojni, 
do letošnjega jubileja je minilo natanko stoletje.
Kronologija dogodkov odstira strah župnikov, da je 
ideja gradnje svetišča, zaradi pomanjkanja denarja, 
neuresničljiva. Trma in volja skromnega vaškega 
občestva pa je bila tako močna, da je, z veliko 
Božjega blagoslova, izgradnja svetišča uspela.
Po dopolnjenih šestih desetletjih pričakovanja, da 
bo Slomšek dosegel “čast oltarja”, je 17. septembra 
2000 cerkev v Rečici pri Laškem bila posvečena, 
kot prvo svetišče, posvečeno bl. Antonu Martinu 
Slomšku.
Letos je izšla knjižica REČIŠKA LEPOTICA 

O GRADNJI CERKVE BLAŽENEGA ANTONA 
MARTINA SLOMŠKA 
V REČICI PRI LAŠKEM 
IN NJENI ZGODOVINI, 
z besedili Bože Herek in 
drugih avtorjev. V njej na-
jdemo lep kronološki zapis 
in zgovorne fotografije tega 
lepega svetišča. Tako je času 
pozabe iztrgan dragocen del 
dogodkov naših prednikov 
v zanimivo branje. 

Na praznik bl. Slomška (24. septembra) beremo v 
evangeliju o trti in mladikah ali drugače rečeno o 
rodovitnosti: »Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta 
rodi obilo sadu,« pravi Jezus (Jn 15,5). Za trenutek se 
ustavimo v vinogradu. Malo ljudi pozna omamni 
sladki vonj, nežno in skrivnostno cvetočega gro-
zdja rodnih mladik, ki v jesenskem času prinašajo 
pridelek. Do časa cvetenja trte, je naloga skrbnega 
vinogradnika, da odstrani nerodovitne mladike s trte 
in s tem pripomore k obilici sadu ter h kvaliteti in 
žlahtnosti vina. Tako nam v prispodobi Jezus govori 
o sadovih, ki rastejo in zorijo v svetu medosebnih 
odnosov, in ga na našo zemljo prinaša Jezus Kristus. 
V njem so rodovitni tisti odnosi, ki jih vzpostavl-
jamo najprej z Njim, ki je „prava vinska trta“, preko 
njega pa tudi z vsemi ljudmi, ki smo mladike, ki ras-
temo in smo rodovitni samo v povezanosti s trto; v 
izjemnem, tesnem odnosu z Jezusom. 
Naša osebna povezanost z Jezusom se odraža ne 
le na medosebni ravni, ampak tudi v skupnosti, v 
državi, domovini. 
Letošnje drugo postno pastirsko pismo slovenskih 
škofov nam je govorilo o odnosih med vsemi, ki de-
javno gojijo ljubezen do domovine in se zavedajo 
odgovornosti za skupno dobro, ko izražajo in gojijo 
domoljubje.

»Država nam samo pomaga, da si lažje pomaga-
mo sami; da postanemo ustvarjalni, iznajdljivi in 
delavni, kajti k naši sreči sodi tudi to, da smo la-
hko sami svoje sreče kovač. Skupno dobro zato 
ni samo materialni »standard«, ampak tudi kako-
vost naših odnosov, pravična pravna ureditev in 
varnost, vzgoja novih rodov, ki nam zagotavljajo 
prihodnost, ter duhovna omika, vera in kreposti, ki 
osmišljajo naše življenje. Za to skupno dobro smo 
odgovorni. 
Odgovornost za skupno dobro je del našega 
domoljubja. Z izrazom domoljubje označujemo de-
javno ljubezen do domovine. To ni samo čustvena 
navezanost na našo preteklost in njena izročila. 
Sicer je lepo, če radi prepevamo narodne pesmi, 
obiskujemo lepote naše dežele in se ponosno trka-
mo na prsi zaradi vsega, s čimer se kot državljani 
Slovenije lahko pohvalimo. A to še zdaleč ni 
dovolj, saj domoljubje zahteva veliko več.
S Slomškovimi pogledi na domovino, ki nam jih 
v umetniški govorici polaga na srce, se čudovito 
skladajo z mislimi letošnjega pastirskega pisma: 
»Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje ro-
jstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svo-
je domovine mnogotere in velike dobrote. Zato 
je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in 
pomoč. Domovina je naša ljuba mati! Bodimo 
si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh 
moči k sreči domovine in vsakega prebivalca! « 
Vzpodbudne besede nagovarjajo: Bodite zavedni 
državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine 
in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodo-
vino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazo-
vati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte 
ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni 
slovenski narod, njegovo potrpežljivost, razsod-
nost in mirnost. Majhni so lahko včasih večji kot 
veliki. To velja tudi za slovenski narod. Bog daj, 
da bi vanj vstopilo še več vere. Začnite pri sebi in 


