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25. NEDELJA MED LETOM, 22. 9. 2019 
SLOMŠKOVA NEDELJA  

NEKATERI GODOVI  
Ponedeljek: Pater Pij, duhovnik in redovnik  
Torek: Blaženi Anton Martin Slomšek, škof  
Sreda: Sergij Radoneški 
Četrtek: Kozma in Damijan, mučenca  
Petek: Vincencij Pavelski, ustanovitelj MD Lazaristov  
NEDELJA: 26. NEDELJA  MED LETOM 
   

SVETE MAŠE 
NEDELJA (22.9.) ob   9h: Za farane 
Ponedeljek ob   7h: V čast Svetemu Duhu  
Torek ob 19h: Za duše v vicah   
Sreda ob   7h: Ana Kralj  
Četrtek ob 19h: Just Potočnik   
             Molitev pred Najsvetejšim  
Petek ob 19h: Franc Košir, obl.   
Sobota ob 19h: Bratje in Marica Čerin   
NEDELJA (29.9.)        ob   9h: Za farane  
 

20 – LETNICA RAZGLASITVE ŠKOFA  ANTONA MARTINA 
SLOMŠKA ZA BLAŽENEGA 

 
19. septembra 1999 med obiskom 
svetega očeta Janeza Pavla II. v 
Sloveniji je bil škof Slomšek 
razglašen za blaženega (Foto: splet) 
 
 
 

Naj ponovim z A. M. Slomškom: »Kdor bogastvo 
izgubi, veliko izgubi, kdor poštenje izgubi, še več 

izgubi, kdor pa vero izgubi, vse izgubi, njemu ugasne luč sredi trde noči. Varujte 
luč vere, da je sovražni veter sedanjega sveta ne ugasne.« 

Nekaj Slomškovih misli 

1. + Ne pozabimo v veselju trpljenja, da nas sreča ne pohujša! Tolažimo se v 

trpljenju s prihodnjim veseljem, da ne obupamo. 

2. + Delajmo zvesto, čeravno nam nihče na roke ne gleda. Bog nas vidi, on bo naš 

plačnik. 

3. + Ptico boš spoznal po petju, pa človeka tudi: ako lepo petje, ima tudi lepo 

srce. In kar se o človeku posamezno - se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz 

obilnosti srca se glasijo usta, in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni 

veselo. 
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4. + Prenapeta struna poči in prenapeta beseda slabo opravi. Ne ženi previsoko 

nobene reči! Ne pikaj in ne lizaj, povej pa vsakemu, kar mu gre, toda po meri in 

pa spodobno! 

5. + Časa nam malo je Stvarnik odločil, / naj bi spoznali, kak drag je za nas. / 

Časa nakupiti z dobrim naročil: / večnosti cena sedanji je čas. 

6. + Nič ne pomaga toževanje; potrebno je dejanje vsakega stanu - zvestoba 

vsakega dela. Zvestoba bo dala boljše ljudi in boljše čase. 

7. + V luži se veliko grdega zarodi, še več hudega v srcu lenega človeka. 

8. + Le za trojno suknjo skrbite otrokom: za poštenost, delavnost in pobožnost; 

vse drugo jim bo navrženo. 
9. + V mladosti imaš začeti kaj si pritrgovati in potrpeti, da boš odrastel zdrav in srčen 

korenjak, ne pa mehkužen meglenjak. 

10. + Delaj veselo; delo je božji dar, ki nam zemljo polepša, živež poslajša, nam zdravje 

ohrani in nas greha obvarje. 

 
Anton Martin Slomšek, škof, pesnik, nabožni in šol. pisatelj, nar. buditelj in cerkv. organizator, r. 

26. nov. 1800 na Slomu v Unišah pri Ponikvi blizu Grobelnega, umrl 24. sept. 1862 v Mariboru.  

 
 


