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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,30-37) 
Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo, vendar ni žêlel, da bi kdo 
to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govóril: »Sin človekov bo izročèn v 
človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« Oni 
niso razumeli te besede, a so se ga bali vprašati. 
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med 
potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed 
njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstére in jim rekel: »Če kdo hoče biti 
prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil 
mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, 
mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me 
je poslal.« 

Slomškova nedelja, 23. september 2018 

Osrednja slovesnost bo v nadžupnijski cerkvi v Vuzenici. Ob 15. uri bo molitvena 
ura, ob 16. uri pa somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof 
metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. 
Letos mineva 180 let, odkar je bl. A. M. Slomšek prišel za nadžupnika in dekana 
v Vuzenico (1838), kjer je šest let ostal v tej službi (do 1844). Zgodovinar dr. 
Franc Kovačič je za Slomškovo obdobje v Vuzenici zapisal: »Naravnost 
občudovanja vredno je, kaj vse je ustvaril v kratkih letih svojega službovanja v 
Vuzenici. /.../ Kot nadžupnik je bil v polnem pomenu dober pastir svoji čredi; 
prizadeval si je po nauku sv. Pavla postati vsem vse.« Prav tako je pomenljivo 
Slomškovo pisateljevanje in izdajanje knjig v tem njegovem življenjskem 
obdobju. Prvo odmevno delo, ki ga je Slomšek pripravil v Vuzenici, je bogoslužni 
priročnik »Mnemosynon slavicum«. Knjiga je zamišljena kot priročnik 
duhovniku pri podeljevanju zakramentov in pri raznih drugih opravilih. Ta 
knjiga je bila uporaben, pomemben in praktičen priročnik za duhovnike. V njej 
so imeli primeren pripomoček za razlaganje svetih obredov in vzorce za govore 
za različne priložnosti.  
Prav v Vuzenici pa je Slomšek izdal tudi svoje najbolj znano delo Blaže in Nežica 
v nedeljski šoli. Dr. Franc Kovačic ta Slomškov učbenik označi za »zlato 
knjižico«, čemur lahko glede na večkratne izdaje in razširjenost mirno 
pritrdimo. Prav s knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli in s svojimi vzgojnimi 

spisi se je Slomšek izkazal kot izvrsten vzgojitelj mladine. Zanj je delo z mladimi 
pomenilo delo za prihodnost Cerkve in naroda. Zato je geslo letošnje Slomškove 
nedelje: Delo z mladimi – delo za prihodnost.  

V Vuzenico bo peljal avtobus, odhod s stare postaje ob 13.30, prevoz 5 €. 

Apostolski sedež je v sredo, 18. 9. 2018 objavil, da je papež Frančišek ob 75. 
letnici življenja sprejel odpoved škofovske službe celjskega škofa dr. 
Stanislava Lipovška.  
Zbor svetovalcev Škofije Celje je  
3za škofijskega upravitelja izvolil gospoda Roka Metličarja, nadžupnika v 
Laškem, dekana Dekanije Laško in predsednika Škofijske Karitas. 

Nabirka prihodnje, kvatrne nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. september 

25. nedelja med letom 

Slomškova nedelja 
in ekumenski dan 

Pij iz Pietralcine, kapucin 

    800   † Ivan Pirnat (obl.) 
    800   †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 

    930  †† rodbina Ojstršek in Danica Tomplak 

1800   †† Martin in Martina Gračner  
                ter Gregor Korošec 
1100   Tremerje: † Vinko Krejan (2. obl.) 

PONEDELJEK, 24. september 
A. M. Slomšek, škof 

     800  † Aleš Gartner 
1800   v zahvalo 

TOREK, 25. september 
Sergij Radoneški, menih 

  800   po namenu 
1800   † Franc Pušnik in starši 

SREDA, 26. september 
Kozma in Damijan, mučenca 

    800  po namenu 
1800   † Alojz Tomažič 

ČETRTEK, 27. september 
Vincencij Pavelski, ust. lazaristov 

    800   po namenu 
1800   † Franc Rozman (obl.) in sorodniki 

PETEK, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

  800   po namenu 
1800  † Marija Ojstršek 

SOBOTA, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael  

  800   †† Mihael in Lukančevi 
1800  †† Alojz, Viktor in starši Gračner 
                ter Marija Brilej 

NEDELJA, 30. september 

26. nedelja med letom 

Hieronim, duh., c. uč. 

    800   † Jože Belaj 
    930  †† Rajh in sorodniki 

1800   †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 
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