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Iz Lukovega evangelija 
Tisti čas je Jezus rekel farizejem: »Bil je bogatin, ki se je 
oblačil v škrlat in tančico ter se dan na dan sijajno gostil. In 
bil je neki siromak, po imenu Lazar, ki je poln turov ležal pri 
njegovih vratih, in se je želel nasititi z drobtinami, ki so 
padale z bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in mu lizali 
ture. Je pa siromak umrl in angeli so ga nesli v Abrahamovo 
naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. In ko je v 
kraljestvu mrtvih trpel muke, je povzdignil svoje oči in od 
daleč zagledal Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ‚Oče 
Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo 
in ohladi moj jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu!‘ Abraham mu je rekel: ‚Sin, 
spomni se, da si v svojem življenju prejel dobro in prav tako Lazar húdo; zdaj se 
tukaj veseli, ti pa trpiš. In vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da 
tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; pa tudi od ondod ne morejo sem.‘ 
In rekel je: ‚Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; imam namreč 
pet bratov in naj te posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.‘ In Abraham 
mu reče: ‚Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‘ Le-ta pa je odgovoril: ‚Ne, 
oče Abraham, temveč ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili.‘ 
Rekel pa mu je: ‚Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če 
kdo od mrtvih vstane.‘«                                                                             (Lk 16, 19-31) 

V nedeljo, 25. septembra, bo v župniji bl. Antona Martina Slomška Maribor - 
Košaki slavje ob Slomškovi nedelji pod geslom »V nebesa skozi vrata 
usmiljenja.« Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje slovenskih 
škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil apostolski nuncij mons. Juliusz Janusz,.  
Odhod avtobusa bo s stare avtobusne postaje ob 14. uri. 

Sveta maša  za pomorjene na Teharjah ali od tam odpeljane v smrt bo v 
nedeljo, 2. oktobra ob 11. uri. 

Večne zaobljube - V nedeljo, 2. oktobra bosta br. Miroslav Pavšek in br. Luka 
Modic v samostanski cerkvi v Vipavskem križu ob 16. uri izrekla svoje večne 
zaobljube. Njuno odločitev podkrepimo z molitvijo. 

Kvatrna nabirka – Današnja nabirka je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

29. september - MIHAEL, GABRIEL, RAFAEL – nadangeli 
Mihael je angel nad angeli. Premagal je demona in ga strmoglavil v globine brezna. Z 
angelskimi četami se je boril proti zmaju (Satanu), kot nam pripoveduje Sveto pismo. 
Češčenje sv. Mihaela se je na Vzhodu začelo že davno, potem se je razširilo tudi na 
Zahod po treh prikazovanjih: na Angelskem gradu v Rimu v času papeževanja Gregorja 
Velikega, v Puljah (Južna Italija) v 5. stol. in na Mont-Saint-Michelu v Galiji. Mihael je 
zavetnik kovačev, slaščičarjev in Francije. Vedno se ga prikazuje kot opravljenega 
bojevnika, ki se bori proti zmaju.  
Nadangel Gabrijel ('božji človek') se omenja na nekaj mestih v Svetem pismu, in to kot 
tisti, ki prinaša sporočilo od Boga. Bil je glasnik utelešenja Besede in tudi rojstva Janeza 
Krstnika. Skupaj z Mihaelom preprečuje demonu vstop v Cerkev. Gabrijel je zavetnik 
poštarjev in telekomunikacij.  
Ime Rafael pomeni 'Bog ozdravlja'. Posebno vlogo ima ta angel v Tobitovi knjigi, kjer 
ozdravi Tobita in Saro ter pomaga mlademu Tobiji na njegovi poti. Posebej se mu 
priporočajo popotniki in izseljenci, pa tudi bolniki. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. september 

26. nedelja med letom 

Sergij, menih 

     800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930  † Stanislav Prešern 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: Danijela Turk 

PONEDELJEK, 26. september 
Kozma in Damijan, muč. 

     800  v zahvalo in čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† Martin (obl.) in Martina Gračner 
                ter Gregor Korošec 

TOREK, 27. september 
Vincencij Pavelski, ust. lazaristov 

   800  po namenu 
1800  † Branka Slamnik 

SREDA, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

     800  po namenu 
1800  †† Jože Lončar in družina Šuligoj  

ČETRTEK, 29. september 
Mihael, Rafael in Gabrijel 

   800  po namenu 
1800  † Mihael Lukanc 

PETEK, 30. september 
Hieronim, duh., c. uč. 

     800  po namenu 
1800  † Frančiška Majcen (30. dan) 

SOBOTA, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

     800  † Jožica Planko 
1800  v zahvalo 

NEDELJA, 2. oktober 
27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

Angeli varuhi 

     800  † Boris Veber (obl.) 
   930  †† mož in hčerka Danijela 
1800  † Alojz Vrbovšek (obl.) 

1100   Tremerje: Danijela Turk (30. dan) 
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