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NEDELJA 25. MED LETOM – SLOMŠKOVA                   

23.09.     

 

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem  ob 8 .30     na  P ernovem   za +Josipa B odis in  A ntona P revolšek  

ob  10h     ob  10h     ob  10h     ob  10h     za +G eliko in  Ivana V idenšek, obl.  

Ponedeljek ANTON MARTIN SLOMŠEK – zavetnik celjske škofije              

24.09.                 ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +Jerneja in  Jožeta Srebočan, obl.              

Torek Sergij                                                                                                     

25.09.            ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +F ranca Topolšek, obl.                      

Sreda Kozma in Damijan                                                                         

26.09.       ob 7h  ob  7h  ob  7h  ob  7h       za +F ranca N ovak               

Četrtek Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov                                                                                  

27.09                   ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem  ob 8h       na  P ernovem    za +F ranca in  A nico Cokan       

                                       ter rodbini Cokan in  L ebič                     

Petek Venčeslav                                                                                                                                                                          

28.09. ob 19h ob  19h ob  19h ob  19h    za +Z inko V rhovnik                              

Sobota Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli              

29.09.          ob 7h   ob  7h   ob  7h   ob  7h       za rajne starše V eber in  Stanka ter starše K ram ar           

NEDELJA 26. MED LETOM                               

30.09. 

 
  

ob 7h       ob  7h       ob  7h       ob  7h       za farane                                 

ob  8 .30     nob 8 .30     nob 8 .30     nob 8 .30     n a  P ernovem  a  P ernovem  a  P ernovem  a  P ernovem   za rajne H um ski in  Štajner 

ob  10h    ob  10h     ob  10h     ob  10h     za rajne starše G rebovšek                
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»Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njihovih rodovinah. Njihova telesa so bila 
pokopana v miru, a njihovo ime živi od roda do roda. Ljudstvu bodo 
pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjevalo njihovo hvalo« (Sir 
44,1.14–15 ). S temi besedami je Slomšek začel svoj znameniti spis »Slava rajnim 
rodoljubom in utemeljiteljem našega slovstva« (Drobtinice, 1862, 71–125). Med 
te zaslužne može za narod in Cerkev na Slovenskem stopa škof Slomšek kot 
svetovalec s svojo razumnostjo, videc vseh stvari s preroškim darom, knez 
ljudstva s svojo bistrovidnostjo, moder govornik v knjigah. 
Poznavalci naše zgodovine priznavajo, da »Slomšek kot duhovnik in škof 
zavzema prvo mesto v zgodovini slovenskega naroda po Cirilu in Metodu« (Fr. 
Kidrič, SBL X, 379). Gotovo imajo pri tej oceni pred očmi tista velika dela, ki jih 
je Slomšek opravil v preroškem duhu za slovenski narod, se z njimi ovekovečil v 
naši preteklosti in začel novo poglavje naše zgodovine (prestavitev škofijskega 
sedeža v Maribor, ustanovitev Mohorjeve družbe, delo za edinost kristjanov, 
ustanavljanje slovenskih šol in pisanje slovenskih učbenikov, duhovna in verska 
prenova ljudstva, skrb in ljubezen do  slovenskega jezika in lastne kulture …). 
Toda od beatifikacije naprej pa zavzema prvo mesto po Cirilu in Metodu kot prvi 
blaženi iz našega naroda, razglašen pred vesoljno Cerkvijo in svetom. 
Bog ne potrebuje svetnikov, saj je sama Svetost. Njemu ni mogoče kaj dodati ali 
odvzeti. Bog je edini, ki samemu sebi popolnoma zadostuje, ne potrebuje ničesar 
in nikogar. – Tudi Slomšek ne potrebuje razglasitve za blaženega ali svetnika, saj 
so bili ljudje od njegove smrti pa do danes prepričani, da je med svetniki, v 
poveličanju. Zato so se mu priporočali in se mu priporočamo. – Edino mi 
potrebujemo Slomška svetnika, mi potrebujemo svojega priprošnjika pri Bogu, 
zavetnika in svetnika iz svojih vrst, priznanega pred svetom in vesoljno Cerkvijo. 

 
Povzeto po: Za zveličavno narodovo omiko 


