
 

1. Danes je Slomškova nedelja. Pred 180. leti je Slomšek prižel v Vuzenico 
za župnika (leta 1838) in ostal šest let. Tam je napisal obrednik za duhov-
nike Mnemosynon slavicum in vzgojno knjigo Blaže in Nežica v nedeljski 
šoli. Zanj je delo z mladimi pomenilo delo za prihodnost Cerkve in naroda. 
Zato je geslo letošnje Slomškove nedelje: Delo z mladimi – delo za priho-
dnost. Zato bo danes osrednja 
slovesnost v nadžupnijski cerkvi v 
Vuzenici. Ob 15.00 uri bo molitve-
na ura, ob 16. uri pa somaševanje 
škofov in duhovnikov, ki ga bo 
vodil nadškof metropolit msgr. 
Alojzij Cvikl. Vabljeni v Vuzenico! 

2. Včeraj nas je prijetno razveselila s. 
Andreja Godnič, misijonarka v 
Peruju in nam predstavila svoje 
poslanstvo, ki ga opravlja med 
Perujci. Srečanja se je udeležilo 19 mladincev in mladink. Imamo čudovito 
skupino mladih. Iskrena hvala za čiščenje in krašenje cerkve, za vse 
darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Slomškov OČENAŠ 

Predmolivec: Neskončni Bog, večni Stvarnik in ohranjevalec vseh stvari, k tebi se obra-
čamo uboge reve, kakor nas je naučil Jezus, tvoj ljubljeni Sin. 

Vsi:  Oče naš, ki si v nebesih. 

Predmolivec: Ti vse vodiš, vse ohranjaš, vse urejaš, si gospodar živih in mrtvih. Oh, da 
bi te vsi primerno častili, zato te prosimo. Vsi:  Posvečeno bodi Tvoje ime. 

Predmolivec: Tukaj nimamo svojega bivališča, saj je naš dom v nebesih; le popotniki 
smo v tuji deželi in po neznanih stezah hodimo v Očetovo domačijo. O, da bi vselej 
spoznali pravo pot ponižnosti, ki nam jo je Jezus pokazal s svojimi nauki ter bi sta-
novitno iskali to, kar nam je zaslužil Jezus na svojem križu. Zato tvoji otroci vpijemo 
iz doline solz:  Vsi: Pridi k nam tvoje kraljestvo. 

Predmolivec: Tebi, Oče, živimo, tebi, Oče umrjemo, kajti živi in mrtvi, tvoji smo. Vendar 
razsvetli našo pamet, da vse prav spoznamo, kar Ti želiš od nas. Vodi in podpiraj 
našo voljo, da storimo vse, kar nam ti zapoveš, sedaj tu na zemlji v tem življenju in 
nekoč po smrti tudi tam. Zato vsi želimo iz vsega srca: Vsi: In zgodi se tvoja volja 
kakor v nebesih tako na zemlji. 

Predmolivec: Oče, ti oblačiš rože na polju in preživljaš ptice pod nebom, tudi nas ne boš 
pozabil, ki smo tvoji otroci. Ne daj nam prevelikega bogastva, ki bi nas odvrnilo od 
dobrega, pa tudi ne prevelike revščine, da bi ne mogli služiti tebi, zato se ti priporo-
čamo za vsakdanje potrebe: 

Vsi: Daj nam danes naš vsakdanji kruh. 
Predmolivec: Kaj bi nam pomagalo, če bi pridobili ves svet ter se naučili vseh dobrot 

veselja, svojo dušo pa oškodovali ter jo pogubili z grehom. Na tem svetu smo vsi 
grešniki. Grehov nas očistiš edino Ti. O, zato te s skesanim in ponižnim srcem pro-
simo: Vsi: Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžni-
kom. 

Predmolivec: Med seboj živimo v ljubezni kakor bratje in sestre in ko za vselej s Teboj 
sklenemo: naj nas ne loči od Tebe več noben greh. Vendar smo slabi, ne bomo 
premagali skušnjav brez Tvoje milosti. Zato se ti priporočamo: Vsi: Ne vpelji nas v 
skušnjavo. 

Predmolivec: Veliko je težav, ki nas na svetu stiskajo; nas reve doleti veliko hudega. 
Vendar je med vsem največje zlo greh. Zato, otroci Eve, kličemo k Tebi: Vsi: Tem-
več reši nas vsega hudega. Amen. 

 

Razpored bralcev Božje besede 
25. nedelja med letom 
Nedelja žena in mater 

23.09.2018 

7.00 
1. berilo:  
2. berilo: Kristina Strnad 

10.00  
1. berilo: Tina Pučnik 
2. berilo: Karmen Pučnik 

26. nedelja med letom 
Rožnovenska nedelja 

30.09.2018 

7.00 
1. berilo: Albin Pučnik 
2. berilo: Marjana Pučnik 

10.00 
1. berilo: Lucija Pučnik 
2. berilo: Polona Mlakar 

27. nedelja med letom 
Nedelja mož in fantov 

07.10.2018 

7.00 
1. berilo: Kristina Strnad 
2. berilo: Mira Rubin 

10.00 
1. berilo: Tina Sojar Voglar 
2. berilo: Daša Pučnik 

 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                     petek 7. 09. 2018 Sp. Grušovje:         petek 26. 10. 2018 

Raskovec:              petek, 14. 09. 2018 Preloge:                 sreda! 31. 10. 2018 

Dobrova :                petek 21. 09. 2018 Vrhole:                   petek, 09. 11. 2018 

Dobriška vas:         petek 28. 09. 2018 Sevec:                    petek, 16. 11. 2018 

Pobrež:                      petek 5. 10. 2018 Prepuž:                   petek, 23. 11. 2018 

Novo Tepanje:        petek 12. 10. 2018 Vinarje:                   petek, 30. 11. 2018 

Zg. Grušovje:         petek, 19. 10. 2018 Čiščenje v petek, soboto ali po dogovoru. 

25. nedelja med letom 

 Slomškova nedelja 

23.09.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Terezijo (obl.), Franca in 

Frido Vivod; Krst Timeje Trdin 
Ponedeljek 24. 09. 2018 

Anton Martin Slomšek, škof 
 

Torek 25. 09. 2018 

Firmin, škof, mučenec 
Ob 19.00 uri za + Jožeta Kuka (obl.) in starše 

Sreda 26. 09. 2018 

Kozma in Damijan, mučenca 

Ob 19.00 uri za +Marijo (obl.) in Antona Lesko-

varja 
Četrtek 27. 09. 2018 

Vincencij Pavelski, duhovnik 
Ob 19.00 uri za +Nežko Budler (obl.) in rodbi-

no 
Petek 28. 09. 2018 

Venčeslav, mučenec 
Ob 19.00 uri za + Ano Vagner (8. dan)  

Sobota 29. 09. 2018 

Mihael, Gabrijel, Rafael, 

nadangeli 

Ob 07.00 uri za + Ivana Retuznika (1628) 

Ob 11.00 krst Tilna Polegeka 

26. nedelja med letom 

 Rožnovenska nedelja 

30.09.2018 

Ob 7.00 uri za žive in pokojne farane 
Ob 10.00 uri za + Ludvika Polegeka (obl.) in 

vse + Gričnikove 



 
SVETNIK TEDNA – Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 

V Svetem pismu so po imenu predstavljeni trije božji poslanci s posebnimi nalogami, 
zato jim pravimo nadangeli. To so: Mihael, Gabriel in Rafael. Po prenovljenem bogoslu-
žnem koledarju obhajamo njihov praznik skupaj 29. septembra, ko je bil poprej praznik 
nadangela Mihaela; praznik nadangela Gabriela je bil 24. marca, nadangela Rafaela pa 
24. oktobra. Mihael pomeni 'kdo kakor Bog?'. Že po imenu je Mihael postavljen v bojno 
nasprotje s prišepetavanjem kače–satana v raju, ki hoče prvega človeka zapeljati v 
odpad od Boga. Prvikrat ime Mihael navaja prerok Daniel, ki Mihaela označuje kot 'veli-
kega kneza'. V Novi zavezi ga vidimo v prepiru s hudičem zaradi Mojzesovega trupla. V 
knjigi Razodetja pa Mihael nastopa kot voditelj angelov, ki v boju s satanom in njegovimi 
angeli dosežejo sijajno zmago. Na to se nanaša molitev k nadangelu Mihaelu kot zavet-
niku vesoljne Cerkve v boju zoper zalezovanje hudih duhov, ki se je od papeža Leona 
XIII. naprej molila po vsej katoliški Cerkvi po tihih mašah. Nadangela Mihaela najpogos-
teje upodabljajo z mečem in sulico kot borcem zoper zmaja – satana. Gabriel pomeni po 
hebrejskem deblu 'božji mož' ali 'božji junak'. V Stari zavezi je omenjen le v Danielovi 
knjigi, v Novi zavezi pa Gabriel oznani rojstvo Janeza Krstnika in Jezusovo rojstvo. Naj-
prej in najbolj pogosto so ga upodabljali v zvezi z Gospodovim oznanjenjem Mariji. Pri 
oznanilu rojstva Janeza Krstnika duhovniku Zahariju se angel predstavi: »Jaz sem Gab-

riel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da 
spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo 
novico.« Češčenje nadangela Gabriela se je 
uveljavilo po 10. stoletju, šele papež Bene-
dikt XV. je njegov praznik leta 1921 razteg-
nil na vso Cerkev in določil, naj se povsod 
praznuje 24. marca, dan pred praznikom 
Marijinega oziroma Gospodovega oznan-
jenja. Pij XII. je leta 1952 nadangela Gabrie-
la razglasil za nebeškega zavetnika radia in 
vseh sredstev družbenega obveščanja. V 
ljudski vernosti pa so nadangela Gabriela 
kot svojega zavetnika že prej častili sli, 
poštni uradniki in raznašalci časopisov. 

Nadangel Rafael, čigar ime pomeni 'božje zdravilo' ali 'Bog je ozdravil', se omenja v 
svetopisemski Tobijevi knjigi. Ko pride v hišo pobožnega Tobija, se predstavi: »Jaz sem 
Rafael, eden izmed sedmih, ki stojimo pred Gospodom.« Spremljal je njegovega sina, 
mladega Tobija, na potovanju v daljno deželo, da je njegovo bodočo ženo Saro rešil 
mučenja hudobnega duha in da je po vrnitvi ozdravil starega Tobija. Zato velja nadangel 
Rafael v krščanskem izročilu za angela, ki pomaga človeku predvsem dosegati zdravje, 
pa tudi kot tistega, ki spremlja ljudi na potovanjih. Krščanska organizacija za pomoč 
izseljencem se imenuje Rafaelova družba. Nadangela Rafaela navadno slikajo kot popo-
tnika s palico in bučko, včasih z ribo in kot spremljevalca mladega Tobija. Njegov praz–
nik so od 11. stoletja dalje obhajali na različne datume, papež Benedikt XV. pa je leta 
1921 določil, naj se po vsej zahodni Cerkvi obhaja 24. oktobra. Imena vseh treh nadan-
gelov so tudi priljubljena krstna imena: pri nas ima največ varovancev nadangel Mihael, 
nekaj manj Gabriel, še nekoliko manj pa Rafael. Uveljavljene so številne moške in žen-
ske oblike teh imen. 

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 
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Nadškof Marjan Turnšek o Slomšku kot vzgojitelju: 
Ker je bilo šol vedno več je čutil močno potrebo po novih slovenskih knji-
gah. Ideja o letnem zborniku, ki naj bi vsako leto izšel, se je od novega leta 
1845 že uresničevala in za leto 1846 je izšel prvi zvezek z naslovom Drob-
tinice za novo leto 1846, učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v 
podvučenje ino za kratek čas. Ta almanah je v izredno velikem številu do-
segel slovenske družine ter pomagal pri vzgoji tako doma kot v šolah. Ob 
obiskovanju šol ni le nadziral učiteljev, ampak je največkrat vstopil v raz-
red, poprosil učitelja, naj mu pove, kaj se pravkar učijo, nato pa je sam 
stopil na učiteljevo mesto in nadaljeval snov. To so bile prave učne ure ne 
le za učence ampak tudi za učitelje. Slomškov ognjevit odnos do učitel-
jskega stanu in šole ponazorijo njegove besede, ko pravi: »Šolski učitelj ne 
sme misliti, da je svojo dolžnost opravil, ako je svoje učence gladko brati in 
čedno pisati naučil; kaj pomaga glava prebrisana, srce pa hudobno in ro-
basto (op. av.: z robovi)! Ne obtožuje li naših šol žalostna vsakdanja iz-
kušnja, da več ko je šol, več je hudobnežev, ljudi brez vere in brez Boga, 
brez prave ljubezni in brez vsake vesti! Je li so šole tega krive? Ne daj 
Bog! Krivo je slabo, neumno učenje otrok. Ako otroci v šoli sedijo s tele-
som, z duhom pa so doma, na duši in na telesu ubožajo. /…/ Take šole so 
morilke živega duha mladini. /…/ Učiteljski stan je sicer težaven in naporen 
stan; kdor ga prav spozna, njegovo ceno visoko spoštuje. Moder in priden 

šolnik človeškemu rodu veliko več koristi kakor 
najslavnejši vojskovodja. /…/ Učitelj, ki v tihem, neznanem 
kraju dobro sadi in zaliva, skrbi za boljše ljudi in boljše 
čase. Naj ga ravno svet ne spozna in veči del slabo plaču-
je, v bukvah večnega življenja se sveti njegovo ime in med 
svetniki bo njegovo plačilo. Pa tudi vsem slabim in 
zanikrnim šolskim učiteljem gorje, po katerih se svet po-
hujšuje! Bolje bi bilo celino kopati in pa drva sekati, kakor 
najžlahtnejše blago, drago deco, slabo učiti in pa divjake 

rediti. V najgloblje peklensko brezno pridejo slabi starši, vrh slabih staršev 
pa zanikrni učeniki. Bog nam pomagaj!« (Kratko vodilo, Drobtinice 1861) 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

