
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Lk 16,19–31 

SLOMŠEK NAS VABI NA POT VERE 
 
Obhajamo Slomškovo nedeljo, kar je za 
vse nas priložnost, da poglobimo naš 
odnos do njega. Letos se želimo 
zaustaviti ob eni njegovih najbolj 
prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je 
luč na poti našega življenja. Blaženi A. 
M. Slomšek je bil človek globoke vere. 
Vera je bila navdih za vse njegovo delo. 
V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel 
svojega življenja in poslanstva. 
Imel je srečo, da je veličino in lepoto 
vere začutil že v domači družini. Vedno 
je bil staršem hvaležen za ta veliki dar, 
ki so mu ga posredovali. Prav zaradi 
tega je kot duhovnik in škof toliko besed 
namenil staršem in njihovi nalogi, in jih 
spodbujal, da skupaj z drugimi 
človeškimi krepostmi otrokom 
posredujejo tudi krepost vere. 
Današnji čas zaznamuje veliko 
hrepenenje in teženje, da bi človek 
nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi 
ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb 
staršev, da otrokom želijo dati čim več 
možnosti, da razvijejo vse svoje talente, 
je v tem smislu do neke mere 
razumljiva. Toda zgodi se, da starši 

 
 
 
 
 
 
 otroke vpisujejo v neštete krožke, 
misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih 
dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa 
kateheza (verouk) in vzgoja za rast v 
veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi 
škof Anton Martin Slomšek si je zelo 
prizadeval, da bi najprej starši spoznali 
in sprejeli vero kot vrednoto in jo potem 
posredovali naprej svojim otrokom in 
vnukom. Zato pravi staršem, da »je vera 
največja dediščina, ki jo otroci prejmejo 
od svojih staršev«.  
Naj nam obhajanje Slomškove nedelje 
pomaga, da bomo krepost vere odkrivali 
kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč 
na pot našega življenja in naše 
prihodnosti, kot dar in kot priložnost za 
naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. 
Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne 
pomeni odpovedati se osebni svobodi in 
na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V 
luči vere postane vse osvetljeno z novo, 
pravo lučjo! Vendar je potrebno, da 
naredimo korak k veri. To pa pomeni, da 
moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, 
pot vere je tako vedno pot, povezana s 
ponižnostjo in spreobrnjenjem. 
 

Po: E. Mozetič 
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V današnjem prvem berilu nastopa 

prerok Amos. Svari in opozarja, da naj 

se ljudje, ki živijo »tja v en dan«, ne 

zanašajo preveč na takšno stanje. 

Živeti v utvari ni nikdar pametno in 

človeku v korist. Posebno opozarja 

voditelje in odgovorne. Vsak narod 

ima svoje preroke. Pri nas je to gotovo 

Anton Martin Slomšek, ki je ljudstvo 

pripravljal na stvarni odnos do 

življenje in ga ni puščal v iluzijah. 

Tako je marsikaj premaknil v našem 

ljudstvu za stoletja naprej. Trudimo se 

vse to dobro, kar je za nas storil, 

ohranjati in razvijati naprej. 

 

Povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto C-4 

 

ŠKOF SLOMŠEK – APOSTOL 
EDINOSTI 

(Ekumenski dan) 
 
Na veliki 
petek 
beremo 
vsako leto 
pasijon ali 
poročilo o 
Kristusovem 
trpljenju. 
Evangelist Janez je zapisal: »Ko so 
vojaki križali Jezusa, so mu vzeli 
oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za 
vsakega vojaka po en del – in suknjo. 
Suknja pa je bila brez šiva, od vrha 
scela stkana. Med seboj so se 

dogovorili: »Nikar je ne parajmo, ampak 
žrebajmo zanjo, čigavo bo« (Jn 19,23–
25). To so storili. Pripadala je enemu in 
ena naj ostane. 
Prav ta suknja je po razlagi cerkvenih 
očetov simbol ali znamenje Cerkve in 
njene edinosti. Kristus je ustanovil eno 
Cerkev, jo odrešil in posvetil, ji zaupal 
svoje delo, in ena naj ostane, kakor 
njegova »scela stkana suknja«. 
Toda kar se ni zgodilo s Kristusovo 
suknjo pod križem, se je zgodilo v 
zgodovini s Kristusovo Cerkvijo. 
Nerazumevanje, nepoznavanje, 
sumničenje glede pravovernosti, 
nestrpnost, zagledanost vase in v svoj 
prav, iskanje časti in oblasti, celo 
sovraštvo … Vse to je Kristusovo suknjo 
razrezalo, kristjane razdelilo in ločilo. Vsi 
čutimo to rano. Vse nas skeli. Vsi vemo, 
da tako ne bi smelo biti.  
To je globoko čutil in v sebi zavestno 
doživljal svetniški škof Slomšek. Prežet 
z duhom slovanskih apostolov sv. Cirila 
in Metoda, ki sta povezovala kristjane 
na Vzhodu in Zahodu, v Carigradu in 
Rimu, je sklenil nekaj storiti. Ustanovil je 
posebno molitveno družbo ali 
bratovščino, ki si je prizadevala za 
udejanjanje ter molitev po tem namenu, 
in jo poimenoval po sv. Cirilu in Metodu. 
Danes se veliko piše, da mora Cerkev 
ponovno oznaniti evangelij, resnico o 
Bogu, o človeku, o vsebini in cilju 
življenja, o miru in medsebojnem sožitju. 
Po Slomšku smo z Bratovščino sv. Cirila 
in Metoda bili postavljeni v sredino, da bi 
bili bratje in sestre z vsemi narodi v 
evropski družini. Slomšek tako stoji med 
prvaki ekumenskega gibanja, h 

 
 Za duhovno rast 
 
 



kateremu smo še toliko bolj povabljeni v 
današnjem času. 

 Po: F. Kramberger, Slomšek med nami 
živi, govori in raste 

 

+++ 
Besede našega blaženega Antona 
Martina Slomška so aktualne tudi za 
današnji čas: 
 

Kakor moder oče otrokom ne dovoli 
vsega, tudi nam Bog ne stori vse po volji, 
ker nas ljubi. Vsa svoja pota izročimo 
Gospodu, on bo vse prav storil. 

Ni bogat, kdor veliko ima, ampak kateri 
malo potrebuje, ker razvajen ni. Ni srečen, 
kdor ima vse, kar poželi, ampak le tisti, ki 
rad za dobro vzame, kar mu Bog da. 

Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju 
pravičen! Skrbi, da boš več dobrega storil, 
kakor govoril. Varuj se prilizovanja, 
izogibaj se psovanja in zasmehovanja. 

Očetje in matere, sreča ali nesreča 
prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor 
boste otroke vzredili, take čase, slabe ali 
dobre, bomo imeli. 

 

 
 

 
 

 Letos, 24. septembra 2022, je minilo 
160 let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek 
sklenil svoje bogato zemeljsko življenje. 
Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni postelji, 
so že takrat zaslutili, da pravzaprav ni šlo 
za konec, ampak za začetek nekega 
novega, polnega življenja, v Božjem 
objemu. 

Kdor more, je vabljen na slavje v 
mariborsko stolnico na Slomškov 
grob,kjer bo ob 15.00 molitvena ura, ob 

16.00 pa somaševanje škofov in 
duhovnikov. 

 V nedeljo, 9. oktobra tega leta, bo v 
naši župniji srečanje zakonskih 
jubilantov, ki obhajajo okrogle obletnice: 
5, 10, 15…, 50, 55, 60… let zakonske 
sreče. 

 

Ob 15.00 bo v župnijski cerkvi zahvalna 
sv. maša, nato pa po običaju še na 
»gomni« družabno srečanje. Za dobro 
kapljico bo poskrbljeno, za sladke reči 
pa se priporočamo jubilantom. 

 V petek, 30.9.2022, 
bo ob 19.00 v mali 
dvorani družbenega 
doma na Prevaljah 
recital SAMÓ 
GREGORČIČ, ki ga je 
pripravil g. Janko 
Krištof. Glasbeno ga 
bo spremljal g. Andrej Feinig.              
Lepo vabljeni! 

 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah: 
Jože Dobrodel 50 €. 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 37.107,91 €. 
 

HVALA ZA DAR! 

 
 Oznanila 
 
 



 

 
 

 

25. 9. 2022  –  SLOMŠKOVA 
NEDELJA 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Matevža Potočnik 
11.00 lepa nedelja na Brinjevi gori, sv. 
maša za +Šumnikove 
 

PONEDELJEK, 26. 9., Kozma in Damijan 
18.00 za +Marijo Marin, osmina, otroci 
19.00 somaševanje: 
- za +Lamberta Pušnik 
- za +Lovrenca Kert, Pavel in Mateja Kert 
 

TOREK, 27. 9.,  Vincencij 
18.00 za +Angelo in Franca Kralj 
19.00 v Domu /za +Marijo Brložnik, 
Bernard Krivec/ 
 

SREDA, 28. 9., Venčeslav, mučenec 
7.30 Rudolfa Novak, sestra Erika z 
družino 
 

ČETRTEK, 29. 9. , Mihael, Gabrijel, 
Rafael, nadangeli 
18.00 za +Frančiško Kaker, osm., hčerki 
Karlina in Ivana 
19.00 za +Mihaela in Marijo Brglez 
 

PETEK, 30. 9., Andrej Majcen 
7.30 za +Franca Koren, družina Kocen 
 

SOBOTA,  1. 10., Terezija Deteta Jezusa 
18.00 za +Alojzijo Biškup, osm., otroci 
19.00 za dobro sožitje 
 

2. 10. 2022  –  ROŽNOVENSKA 
NEDELJA 

 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 v zahvalo in priprošnjo /Gorjanc/ 

30. september 
ANDREJ MAJCEN, Božji služabnik 

 

Salezijanec Andrej Majcen je kot misijonar 
deloval šestnajst let na Kitajskem, potem pa 
še dvaindvajset let v Vietnamu, od koder je 
bil leta 1976 izgnan. V duhu svojega 
novomašnega gesla ‘Po Božji milosti sem to, 
kar sem’ je večkrat povedal: »Vse, kar sem 
storil, ni moje delo, ampak delo don Boska in 
Božje Previdnosti, ki je to storila po revčku 
Andrejčku. Bog vedno išče in tudi najde 
'material' za svoje namene; potem pa počasi 
s kladivom obdeluje in njegovi 'izdelki' 
dozorijo v glasnike evangelija. Bil sem fant 
kot vsi drugi. Za poklic, ki mi ga je Bog 
namenil, sem moral zoreti celih enaintrideset 
let. Božji načrti so bili dostikrat čudni in 
nerazumljivi. Vendar kdor se da Bogu voditi, 
doseže čudovite stvari. Občudujem Boga, 
kako neverjetno dobro zvozi tudi ostre 
ovinke. Vsa ta leta, ko sem komaj imel čas 
dihati, je bil en sam noviciat, priprava na čas, 
ki je prihajal: na misijone. Tako izpovedujem 
sedaj, ko gledam na prehojeno pot, posebej 
na štiriinštirideset let v misijonih … Res, ni 
boljše poti za naše življenje kot sprejemanje 
Božje volje.« Leta 2008 si je Andrej Majcen, 
izredno plemenit človek in vzoren duhovnik, 
zaslužil naziv ‘Božji služabnik’. Kongregacija 
za zadeve svetnikov je izdala dokument, da 
nič ne nasprotuje začetku škofijskega 
postopka za njegovo beatifikacijo, ki se je leta 
2010 tudi začel. 

 

 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 
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