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26. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,38-43.45.47-48) 
Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu 
izganjal hude duhove, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne 
branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj 
grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode 
zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo ne bo izgubil 
svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, 
da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, 
jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, 
pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo 
odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil 
vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da 
prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen 
v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.« 

Slomškova nedelja 
Ob letošnjem Slomškovem godu in Slomškovi nedelji vam iskreno čestitam, saj je 
oboje tudi praznik vseh, ki nam je Slomšek pri srcu. Letošnjo pripravo na Slomškovo 
nedeljo je Slomškov odbor usmeril v smislu praznovanja leta sv. Jožefa, ki ga je 
papež Frančišek razglasil ob 150-letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne 
Cerkve (papež Pij IX. 8. decembra 1870 – osem let po Slomškovi smrti). Tudi zato 
letos glavno slovesnost gosti svetišče sv. Jožefa nad Celjem (26. september 2021). 
To svetišče je še posebej povezano z delovanjem bl. Antona Martina Slomška, kajti 
1851 ga je zaupal lazaristom, ki so po njegovem pri- zadevanju spet prišli v 
lavantinsko škofijo in po njegovi zamisli prinesli prenovo verskega življenja z 
oživitvijo ljudskih misijonov ter s posebno skrbjo, da se komunistične ideje ne bi 
širile med našimi preprostimi ljudmi; poleg tega pa je tam bil vrsto let sedež 
ekumenske Bratovščine svetih bratov Cirila in Metoda. 
Razveseljujoče je, da je v zadnjih letih postulatura prejela nekaj več sporočil o 
zatekanju k bl. Antonu Martinu in tudi zahval za njegovo posredovanje v različnih 
zadevah. Hkrati pa vas ponovno spodbujam, da se spodbujate med seboj in zatekate 
k njemu ter nam sporočite vaše izkušnje. Saj veste, da proces za razglasitev za 
svetnika ne more uspešno potekati, če se ob kandidatu ne krepi vera v Božjo pomoč 
na njegovo priprošnjo in če se ne dogajajo uslišanja. 

Pomembno je tudi, da je njegov grob v mariborski stolnici »živ«, kar pomeni, da se 
na njem dnevno ustavi veliko ljudi in se krepi v veri, upanju in ljubezni ter zaupanju 
ob Slomškovih relikvijah. Da se na njem redno tudi skupinsko moli, tudi za povsem 
konkretne zadeve. 

+ Marjan Turnšek, postulator 

V času obnove cerkve bodo maše med tednom v kapeli. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. september 
26. nedelja med letom 
-  Slomškova nedelja 

Kozma in Damijan, muč. 

  800   Za življenje in pomoč pri odločitvah 
  930   †† Ivan in Barbara ter Janez in Jožef Horvatič 
1100  Trem.:  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Jožef Malačič (gr. 7) 

PONEDELJEK, 27. september 
Vincencij Pavelski, duh., 
ustanovitelj lazaristov 

  800   Za blagoslov mežnarjevih 
1800   † Franc Rozman (obl.) 
1800   Za Almiro in za zdravje 
          † Jožef Malačič (gr. 8) 

TOREK, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

  800   Na čast Sv. Duhu 
1800   †† Šprajc in sorodniki   
          † Jožef Malačič (gr. 9) 

SREDA, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael, 

nadangeli  

  800   Za spravo 
1800   †† Šprajc in sorodniki 
          † Jožef Malačič (gr. 10) 

ČETRTEK, 30. september 
Hieronim, duhovnik, c. u.  

  800   Za sina Roka 
1800   † Stanislav Pihler (30. dan) 
1800   Po namenu DIŽ 
          † Jožef Malačič (gr. 11) 

PETEK, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, 

devica, c. uč. – prvi petek 

  800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800   †† Marija in Anton France           
          † Jožef Malačič (gr. 12) 

SOBOTA, 2. oktober 
Angeli varuhi – prva sobota 

  800   Za s. Anio 
  800   † Tomaž Hočevar 
1800   Za spreobrnitev in blagoslov prijateljev 
          † Jožef Malačič (gr. 13) 

NEDELJA, 3. oktober 
27. nedelja med letom 
-  Rožnovenska nedelja 

Frančišek Borgia, redovnik 

  800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Nada (obl.) in Franc Loger 
1100  Trem.: †† Frančiška Zdovc in sorodniki 
1800  † Jožef Malačič (gr. 14) 
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