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NEDELJA 25. MED LETOM – SLOMŠKOVA   

22.09.  
 

7.00     za farane                                    

8.30     na Pernovem  za rodbino Ozvaldič     

10.00   za rajne Skutnikove in Krušičeve, obl.   

Ponedeljek Pij iz Pietrelcine                               

23.09.                 19.00   za +Viktorja Potočnik                           

Torek Anton Martin Slomšek                             

24.09.        19.00   za +Jožefo Kresnik, obl.                      

Sreda Sergij                                        

25.09.                                 7.00     za +Nežo in Janeza Ašenberger              

Četrtek Kozma in Damijan                                                       

26.09.           8.00    na Pernovem  za +Marijo Novak          

Petek Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov  

27.09  19.00   za +Marjano Podvršnik                        

Sobota Venčeslav                               

28.09.          7.00     za +Zinko ter starše Vrhovnik in Naraks   

NEDELJA 26. MED LETOM      

29.09.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30     na Pernovem  za +Franca in Silvo Pečnik, obl.  

10.00   za +Martina Rotar, obl.                    
 

                                 



                    

                    SLOMŠKOVA NEDELJA     
 

 

                                                                          

                                                                                 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

NAŠ BLAŽENI … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi osebnost z globokim izkustvom vere 

svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z ljubeznijo do njega, s široko odprtostjo za navdihe 

Svetega Duha in s čutom za razpoznavanje znamenj takratnega časa. 

Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in služil vsem v pristni zavesti svojega 

poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo takrat na pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, 

slovenske besede, narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in moralnih vrednost. Ni kazal poti, po 

kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je 

živel. Pri njem gre za harmonično osebnost s treznim presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim 

uvidom v prihodnost.  

Bil je svetniška osebnost z ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s 

samostojnostjo v pokorščini in popolni predanosti Bogu, Cerkvi in človeku. 

Izredne notranje moči, ki odseva iz Slomškovega življenja, ni mogoče razložiti drugače kakor z 

Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje 

slovenskega ljudstva vse od Slomškove smrti do danes. 

Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v svojih koreninah zdrav, saj se prav v svetnikih razodevajo 

vrline in duhovna moč vsakega naroda. To nas obvezuje, da ob blaženem Slomšku z vsemi močmi 

delamo za lastno versko, kulturno in narodnostno spopolnitev. 
                                                                                                                                                              Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste 

 

 

 

 

Molitev za kanonizacijo  

blaženega škofa  

Antona Martina Slomška 
 

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. 
 

Oče naš ... Zdrava Marija ... Slava Očetu ...  
 

Na Slomškovo priprošnjo nam podeli milost. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREGOR ČUŠIN, 

gledališki igralec in avtor 

številnih monoiger, 

bo prišel v Galicijo … 

 

... v NEDELJO, 29. septembra, ob 16. uri 

v Dom krajanov Galicija. 

 

Predstavil bo monoigro 

EVANGELIJ PO ČUŠINU. 

 

Vstop je prost! 

 

Literarna sekcija Galicija, 

Kulturno društvo Galicija 
 


