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25. nedelja med letom, Slomškova n. 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8) 
Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče 
je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki 
rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih 
govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more 
roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem 
trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, tisti rodi obilo sadu; kajti 
brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven 
kakor mladika in usahne; in jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete 
v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, kar koli hočete, in se vam bo 
zgodilo. V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete 
moji učenci.« 

SLOMŠEK KOT DUHOVNIK PRED NASVETEJŠIM 
Kot duhovnik je Slomšek rad zahajal pred tabernakelj. Njegovi življenjepisci ga 
opisujejo kot duhovnika »pred Najsvetejšim«. Kot duhovnik je Slomšek pogosto 
»najprej za hip stopil v cerkev, kjer je pred Najsvetejšim kratko pomolil, potem 
pa je šel v župnišče«. Tudi kot bodoči škof je ohranil ljubezen do Najsvetejšega. 
Življenjepisci opisujejo tudi, kako je na poti v Salzburg obiskal Celje. »Ko je prišel 
do pročelja, (je) predrl špalir in solzan pohitel v svetišče. V cerkvi se je vrgel 
pred Najsvetejše.« Najsvetejše je Slomšku pomenilo vse. Iz njega je črpal moč in 
ljubezen. Ob nastopu svoje škofovske službe je v svojem prvem pastirskem 
pismu že klical k evharistiji: »Očetje, kadar prvi košček kruha svojemu otroku 
urežete, k nebesom mu pokažite, kjer dobrotljivi Oče prebiva in otroku kruha 
daje.« Tudi berače je obdaril, če so pristopili  k obhajilu. Okrog vratu jim je obesil 
svetinjo Matere Božje. V sveti evharistiji je Slomšek gledal največjo skrivnost 
vere in povzetek vseh čudežev. Zato je pol stoletja pred odlokom Pija X. o 
pogostem obhajilu klical svojim vernikom glede prejemanje Rešnjega telesa: 
»Nazaj k praksi prvih kristjanov!« Slomšek je v središče vsega postavil 
evharistijo, za katero pravi, da je »sonce Božje službe, jedro naše svete vere, srce 
vseh naših pobožnosti, živ studenec ljubezni, največja skrivnost naše vere«. In 
tudi na smrtni postelji je želel tolažbe Božjega kruha. »Kljub vsem bolečinam je 
vstal /…/. Vsem so trepetale sveče v rokah, ko so ga videli v tej junaški ljubezni 
do Najsvetejšega. Ko je prejel sv. obhajilo, je zopet sam vstal, odložil talar in legel 
v posteljo.«                                                                                               Po: Kruh življenja 

Bl. Anton Martin Slomšek, škof, zavetnik celjske škofije, 24. september 

Osrednja slovesnost bo v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 
v Mariboru. Ob 15. uri bo molitvena ura in ob 16. uri slovesno somaševanje, ki ga bo 
vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. 

Odhod avtobusa ob 13.30 s stare avtobusne postaje.  

MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO 

Nebeški Oče! 
Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. 

Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, 

da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni  
in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Nabirka današnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. september 
Slomškova nedelja 
- ekumenski dan 

Anton Martin Slomšek, škof 

   800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930  za zdravje 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 

PONEDELJEK, 25. september 
Nikolaj iz Flüe, kmet 

     800   † Marjana Tome 
1800   †† Franc Pušnik in starši 

TOREK, 26. september 
Kozma in Damijan, mučenca 

   800  za spreobrnjenje 

1800  †† starši Gračnar in Gregor Korošec 

SREDA, 27. september 
Vincencij Pavelski, duhovnik, 

ustanovitelj lazaristov 

   800    ni namena 
1800  po namenu 
1800  † Franc Rozman (obl.) 

ČETRTEK, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

   800  ni namena 
1800  †† Feodor Uranič in iz družine 

PETEK, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael 

     800   v čast Božjemu usmiljenju 
1800   ni namena 

SOBOTA, 30. september 
Hieronim, cerkveni učitelj 

     800  ni namena 
1800   ni namena 

NEDELJA, 1. oktober 
26. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

- začetek tedna za življenje 
Terezija Deteta Jezusa, c. uč. 

   800  † Boris Veber (obl.) 
   930  † Franc Rozman (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† iz družine Zdovc, Turk,  
                               Korent in Pirnat  
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