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SLOMŠKOVA NEDELJA   
Leto C 

Štev. 39  
                  Letnik XVIII. 

 
 

       Oznanilo župnij Sv. Pavel Prebold in Marija Reka 

 

 

Evangelij 
Lk 16,19-31 

 V VEČNOSTI IMA VSE DRUGAČNO VREDNOST 
 

 
 

Tisti čas je rekel Jezus farizejem: Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico 

ter se dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež, po imenu Lazar, ki je ležal pri 

njegovih vratih, poln čirov, in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove 

mize. Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli 

v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. 

Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč 

Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se 

me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, 

zakaj silno trpim v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel 

dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. 

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 te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.‹ Abraham 

pa reče: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Le-ta je pa 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.‹ 

 PAVLOV LIST 



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) 

 

**************** 
SREDA, 28. 9. 2022 – SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV 

Sestanek bo v prostorih Aninega doma ob 17.30. Vabljeni.  
**************** 

SKAVTI - v nedeljo 2.10. 2022, ob 15.00 z uvodnim srečanjem začenjamo novo 
skavtsko leto. Vabljeni vsi mladi od 6. razreda pa vse do 21 leta, da se nam 

pridružite. Skavti smo »norost«. »Norost«, ki deluje. Se vidimo pred Aninem 

domom v Preboldu.  
**************** 

ZAHVALA KRAJANOM LATKOVE VASI ZA UREJANJE CERKVE.  
Od 26. 9. – 9. 10. 2022 vabljeni krajani Kaplje vasi. 

**************** 
PRIHODNJA NEDELJA (2. 10. 2022) JE PRVA V MESECU. Vabljeni k darovanju. 

Začenjamo tudi mesec molitve rožnega venca. Vabljeni k molitvi v cerkvi in 
doma v družini. Obnavljajmo družinsko duhovno bogastvo molitve.  



 

NEDELJA, 25. 9. 2022 - SLOMŠKOVA NEDELJA 
 

Besede našega blaženega Antona Martina Slomška so še kako 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. 

 

 
Anton Martin Slomšek in njegov čut za nagovarjanje človeka 

 

Ali veste, da je naš blaženi Anton Martin Slomšek ob številnih znanih pridigah, 
učbenikih, pesmih, mislih …, pisal tudi basni? Prav z vsemi temi sredstvi je želel 
nagovarjati Slovence; v njih vzbujati čut za domačo besedo, jezik, hkrati pa jih duhovno 
poglabljati in vzgajati v dobre kristjane. 
Ena od basni, ki jih je s tem namenom tudi zapisal je Maček v črnilu. Tako se glasi in 
želi nagovoriti tudi nas: 
 

Imel je svoje dni ubog čevljar belega mačka pri hiši, ki je bil gospodarju zvest tovariš, 
mišim in podganam pa najhujši sovražnik in strah. Vsak dan je po svoji stari navadi 
polovil nekoliko miši in podavil nekaj podgan; le pokazal se je in miši so zbežale, da jih ni 
bilo slišati. Ko je maček pod streho in po hramih naredil lep mir in strah, se je prišel k 
čevljarju muzat in prilizovat. Obema je bilo kratek čas. 
Neko jutro maček išče po piskrih kosilo in pade v veliko posodo čevljarskega črnila, s 
katerim je čevljar novo obutev črnil in mazal. Miši ugledajo mačka vsega črnega in se 
čudijo, da se je njihov sovražnik tako naglo spremenil. 
»Črno suknjo je oblekel,« so dejale miši, »žalosten je, ker nas je tako grozovito preganjal 
in moril. Maček je spokornik, spokorniki se pa strogo postijo, v postu se pa meso ne je. 
Maček tudi mesa ne bo več jedel, zato mu lahko zaupamo in smo brez skrbi vesele.« Tako 
so miši modrovale, toda njihova modrost jih je grdo goljufala. Miši se brezskrbno vesele 
nad mačkovo pokoro, se sučejo okrog črnega mačka in so prav dobre volje. Maček pa čaka 
na ugodni trenutek, plane nad miši, ki so brez skrbi, in jih veliko laže polovi ter naredi med 
njimi grozno morijo. 
»Gorje nam!« so vzdihovale miši, kar jih je srečno zbežalo v luknjice, »gorje nam, ki smo se 
na mačka zanesle. Maček le suknjo spremeni, ne pa svojih misli.«   

 
 



MAŠNI NAMENI TEGA TEDNA  

 

 

26. NEDELJA MED 
LETOM 

25. september 2022 
Am 6,1a.4-7; Ps 146;  

1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + Boruta – obl., Ivana Leberja in  
           vse + sorodnike  
           za + Edvarda-obl., Marijo in + Krkove  
Marija Reka:  
10.30 za + Zdravkota, Lilijano in Ivico Jan, Anico   
            Breznikar, Mehanove in Pintarjeve  
            za + starše Justino in Antona Šmit ter Lidijo  
            Marcen  

 
 
 

Ponedeljek, 26. 9.  
Kozma in Damijan 

 

 

19.00 za + Damjana in Rajkota Veler 
            za + Rozalijo in Martina Žuraj ter Vinkota   
            in Cvetko Pančur 
            za + Borisa Golavška – 30. dan  
 

 

Torek, 27. 9.  
Vincencij Pavelski 

 

 

19.00 za + Jožefo Huš- obl. in ostal sorodstvo 
            za + Hedviko Rojc – 30. dan 
            za + Nežo Jeršek   
 

 

Sreda, 28. 9.  
Venčeslav 

 

 
 

07.00 po namenu  
              

 
 
 

Četrtek, 29. 9.  
Mihael, Gabrijel in Rafael  

 

18.30 molitev za nove duhovniške poklice    
19.00 za+ Marjana Ribiča 
            za + Miha in Kristino Stergar ter vse +   
            Pepelčeve  
       

 

Petek, 30. 9.  
Hieronim  

 

 
 

19.00 za + starše Alojzijo in Franca Doler  
   

 

Sobota, prva, 1. 10. 
Terezija Deteta Jezusa 

 

 

07.00 po namenu  
19.00 za + Marijo Rovšnik – obl.  
       

 

27. NEDELJA MED 
LETOM 

- PRVA -  

2. oktober 2022 
Heb 1,2-3;2,2-4; Ps 95;  

2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 
 

 

07.00 za žive in + župljane obeh župnij  
09.00 za + starše Uplaznik in Rizmal 
           za + Lidijo Marcen – 30. dan 
Marija Reka:  
10.30 za + Jožeta in Faniko Zupan ter + sorodnike 
Hom:  
15.00 za + Matevža in Marico Hribar ter Jožeta in   
           Marijo Stiplošek  
 

 


