
Nedelja, 16. 09. 2018 
»KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM?« 
V Sv. Duhu je vzkliknil apostol Peter: »Ti si Kristus.« Ni vedel, 
kaj je spregovoril. Sv. Duh ga je razsvetlil. Izpovedal je, da je 
Jezus Odrešenik Izvoljenega ljudstva.  
Jezus jim je skušal razložiti, kaj pomeni, da je Odrešenik. 
Veliko bo moral trpeti; celo umorili ga bodo. Apostol Peter 
se je tega ustrašil in mu je začel to braniti. Jezus pa ga je 
ostro zavrnil: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš 
na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« 
Človeško je, da se izogibamo trpljenju, vsemu težkemu. Tudi 
starši skušate preprečiti otrokom, da bi kaj trpeli. A je prav, 
da starši pospravljajo otrokom sobo? A je prav, da namesto 
njih pospravijo igrače? Ne! Prav je, da jih čim bolj vključijo v 
vse delo in življenje. Včasih je lažje in hitreje, če starši vse 
sami naredite. Vendar otroci se tako ne bodo nič naučili. 
Predšolski otrok lahko pospravi svoje igrače. Otroci nižjih 
razredov lahko že pomagajo pri pripravi jedil, pripravijo 
mizo, pospravijo, pomijejo. Otroci višjih razredov pa že lahko 
kaj skuhajo, očistijo stanovanje, pomagajo na vrtu . Tako se 
bodo naučili za življenje. Pozneje, ko si bodo ustvarjali svoje 
družine, jim nobeno delo ne bo težko. Hudo pa bo, če se 
bodo morali šele takrat vsega naučiti.  
Življenje prinaša tudi preizkušnje. Družina Količ iz Brežic ima 
šest otrok. Oče Štefko je bil krasen mož in družinski oče. 29. 
julija letos se je z letalom smrtno ponesrečil. Žena Mateja je 
ostala sama s šestimi otroki. Ob smrti moža in dobrega 
očeta je med drugim zapisala:  »Odšel si tja, kjer solze ne 
bolijo, kjer sanje oživijo in zreš, česar oko ni videlo in uho ni 
slišalo. V moji bolečini pa se rojevajo lepi spomini … in 
hvaležnost.« 
Jezus naj tudi naše življenje ter vse naše bolečine spremeni v 
lepe spomine; predvsem pa v hvaležnost. 

 don Boskovi salezijanci 

SKUPNA OZNANILA  
– Danes je 24. nedelja med letom, katehetska nedelja. Blagoslovili bomo šolske torbe.  
– Ta teden začenjamo reden verouk za vse skupine. 
– V petek bodo po vsej Evropi zvonili zvonovi za mir na svetu ob 18.00.   
– Prihodnja nedelja 25. med letom, Slomškova nedelja. Nadškofijsko slavje v spomin na 
župnijsko delo A. M. Slomška v Vuzenici ob 15.00. Dekanijski avtobus bo pobiral pri 
Qulandiji ob 13.30. Prispevek je 6 €. Čimprej se prijavite (najkasneje do torka večer). 
– Urejena je prenovljena spletna stran za poslanstvo don Boskovega centra v Mariboru (za 
obe župniji in salezijanski mladinski center) pod naslovom: maribor.donbosko.si.  

 
ŽUPNIJA SV. JANEZA BOSKA 
– Po drugi maši blagoslov novega igrala za male otroke.  
– Ob četrtkih molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice ob 18.00. 
– Poročiti se želita Babić Jure s Stantetove 6 in  Maja Lukić z Majcigerjeve 5. Čestitamo jima 
ter ju priporočamo v molitev.  

 
ŽUPNIJA SV. FRANČIŠKA – RADVANJE 
– Jutri župnijski pastoralni svet po maši ob 18.30. 

 
DRUGA OBVESTILA IN VABILA 
– V torek nadškofova maša v stolnici ob obletnici razglasitve bl. A. M. Slomška ob 19.00.  
– V torek večer z misijonarko s. Andrejo Godnič v zavodu AMS ob 18.00. Vabljeni. 

– Nova številka Družine je na razpolago.  

 

 
»Molitev je nebeška pošta: po njej gredo naše prošnje gor, po njej 
pridejo darovi Božje milosti dol.« (bl. A. M. Slomšek) 

 
»Predragi bratje in sestre drage Slovenije! 
Hodite po sledeh tega svojega svetniškega in velikodušnega rojaka, ki je hrepenel 
spoznati Božjo voljo in jo uresničevati za vsako ceno.  
– Posnemajte ga zlasti vi, dragi mladi Slovenci, kakor on tudi vi brez oklevanja 
posvetite svoje mlade moči delu za nebeško kraljestvo in službi bratom. 
– Vam, duhovniki, naj bo zgled goreče delavnosti in požrtvovalnosti. 
– Vam, prizadevni laiki, posebno tistim, ki delate v javnih ustanovah, naj bo vzor 
poštenosti, nepristranskega služenja, pogumnega iskanja pravičnosti in skupne 
blaginje.«  
 

 (sv. papež Janez Pavel II., 19. 9. 1999 na Betnavi) 
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                       /// Maše lahko naročite po telefonu,e-pošti: Franc Brečko, župnik (031 358 021, franc.brecko©sdb.si)     

                                         Odgovarja: Franc Brečko, župnik /// maribor.donbosko.si //  



RAZPORED SVETIH MAŠ  
  

SVETE  

MAŠE 

 

Sv. Janez 

Bosko 

 

Sv. Frančišek 

- Radvanje 

 

16. –  23. september 2018 

NEDELJA, 

16. 09. 
24. nedelja med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

v čast M.B. za uspešen zdravniški poseg 

za + Petra Štuhca, 2. obl. 

za + in žive farane ter dobrotnike 

ponedeljek 

17. 09. 

sv. Robert 

Bellarmino 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

 

za + Petra in Genovefo Knehtl 

za + družino Domanjko 

torek, 

18. 09. 
sv. Jožef Kupertinski 

  8.00 

 

18.30 

 

18.00 

za + Franca in Pavlo Lednik 

za + Alojzijo Vrbnjak in sorodnike 

za + Leopolda in Elizabeto Štrukelj 

sreda,  

19. 09.  

sv. Januarij, škof 

 

18.30 

  8.00 

 

za + Jakoba Rozmana in starše 

za + Karlija in Ilonko Omulec 

za + Marijo Potočnik 

četrtek, 

20. 09.  
sv. Andrej Kim, korejski 

mučenci 

 

18.30 

  8.00 

 

 

v spomin na Svita ter za zdravje otrok  

petek, 

21. 09. 
sv. Matej, evangelist  

   

16.00 

18.30 

  8.00 

 

 

za + in žive v domu oskrbovancev 

za + Štefana Korbar in sorodnike 

za + Jurenec prednike 

sobota, 

22. 09. 

sv. Florencij, 

puščavnik 

   8.00 

  

18.30 

 

18.00 

 

 

za + Franca Bezjaka 

za + Erno Šnuderl 

za + Marijo Potočnik 

NEDELJA, 

23. 09. 
25. nedelja med letom 

  8.00 

 

10.30 

 

   9.00 

za + in žive farane ter dobrotnike  

za + Janeza Bajca. 

za + Franca in Ivano Zalesnik 

 
SLOMŠEK, DUŠNI PASTIR V VUZENICI 
 
Ko je A. M. SLOMŠEK leta 1838 zaprosil za razpisano (prosto) župnijo in dekanijo Vuzenica, si je 
po letih rodovitnega dela v celovškem bogoslovju želel pastirsko delovati med preprostim 
slovenskim ljudstvom. V šestih letih je bilo njegovo delo zelo rodovitno.  
Sam je zapisal, da je bila župnija »v slabem stanju«. Pretekla slava »nadžupnije« je bila le še 
spomin na srednjeveško mogočnost: velika župnijska cerkev in župnišče ter 5 starih 
podružničnih cerkva, vse potrebno popravila, župnija obubožana (mogočne grajske gospode pa 

nikjer več). Dobri pastir Slomšek se ni ustavljal ob zunanjosti. Šel je najprej pred tabernakelj, 
nato pa iskat ljudi.  
Sprejel je dva kaplana in z njima živel v bratskem odnosu. Skupaj so molili in obedovali. Določil 
je, da se bodo pri mizi med tednom pogovarjali po dva dni v slovenskem, dva dni v nemškem in 
dva v latinskem jeziku. Kaplani so ga imeli zelo radi in so se ob spominu nanj zahvaljevali za lepa 
leta sobivanja.  
Stanovanje za dva kaplana je bilo »bolj podobno podirajočemu se stolpu« kot pa človeškemu 
bivališču, je zapisal v župnijski kroniki. V treh letih so zgradili sedanji južni trakt župnišča, 
»kaplanijo«, ki je še danes skromen, a najboljši bivalni del starinskega župnišča, stari »stolp« pa 
so porušili.  
V župnišču so se vsi počutili sprejeti v družino, tudi gospodinja in služinčad. Prav očetovsko je 
skrbel in se zanimal za radosti in tegobe vsakega, skrbel je za dostojno življenje in jim ob večerih 
pripovedoval ter razlagal svetopisemske zgodbe »za lahko noč« in jih blagoslavljal.  
V  »sobi nad skalo«, na kateri stoji del starodavnega župnišča, so pozno v večer videli luč, 
maševal je pa zjutraj že ob 5h.   Ni bil redovnik, a benediktinsko vodilo »Moli in delaj« je vzel 
zelo zares.  Rad se je sprehajal ob Dravi, molil, premišljeval in kaj zapisal. Vse pridige in govore je 
zapisoval. 
Od župljanov ga je prvi obiskal in ga vprašal, če kaj potrebuje, Andrej Črešnik, »pošten pohorski 
kmet«, kakor ga je Slomšek označil ob pogrebu. Nastalo je iskreno prijateljstvo, da mu je Andrej 
v svoji kmečki hiši na Šentjanžu pripravil sobico, kjer »so gospod fajmošter« lahko »v miru brali, 
premišljevali in pisali«.  
Šola v Vuzenici je že prej delovala, a še ni dobro zaživela. Četrt stoletja pred tem (1812) je 
kaplan Ignacij Zimermann  za šolski pouk kupil mizarjevo hišo na vogalu cerkve. Mizar sam je 
postal učitelj v tej šoli v sodelovanju s kaplani. (Ignacij Zimermann, rojak iz Slovenske Bistrice, je 
bil tudi Slomškov  predhodnik kot škof v Št. Andražu.)  Pouk ni bil kvaliteten, saj ni bilo primerno 
izobraženih učiteljev, zato je Slomšek ponudil pomoč v knjigi Blaže in Nežica v nedeljski šoli 
(»Učitelam ino učencam za pokušino spisal Anton Slomšek, vozeniški fajmošter.« Predgovor v 
knjigi sklene: »Vse k večji časti božji, naši mladini pa v izveličanje. To želi prijatelj tvoj Anton 
Slomšek Vozeniški fajmošter«.)  Knjiga je doživela še dve prenovljeni izdaji z večjo naklado in je 
ostala mnogim v spominu kot »zlata knjižica«, takrat za mnoge družine edino čtivo ob zimskih 
večerih.  S kakšnimi vsebinami nas danes »zasipajo« ekrani? Ali smo zdravo kritični in izbirčni?  
Kot izvrsten pridigar in govornik je zaslovel že v letih službe duhovnega voditelja (spirituala) v 
celovškem bogoslovju, da so ga prijatelji duhovniki vabili za govornika na mnoge slovesnosti in 
prihajali k njemu na duhovne pogovore. Vabljen je bil, da »oznanja« tudi ob blagoslovu novega 
mostu čez Dravo v Dravogradu. Zbrala se je velika množica ljudi in zelo dolga pridiga  jim sploh ni 
bila predolga, še bi ga poslušali.  
Lepo besedo so potrjevala dela krščanske ljubezni. Na Dravi se je ob čereh pri Spodnji Muti 
razbil splav, ves les je odneslo, splavarje so komaj rešili iz vode. Ponesrečenci so izgubili tudi vse, 
kar so morali zastaviti kot varščino pred odhodom. Sprejeli so jih v župnišče na okrevanje za 
mesec dni. Ob slovesu so vprašali, koliko dolgujejo, pa je rekel: »Bog je že vse povrnil.« 
 

Kmetu Turineku je zgorel hlev z vso živino. Iz župnijskega hleva mu je posodil par volov, 
dokler si ne bo uspel zrediti svojih. Veliko dobrih del so župljani videli, še več pa je bilo 
skritih, »takih, da ne ve levica, kaj dela desnica«.   (spisal Ernest Berložnik) 


