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Dragi učenci, spoštovani učitelji in starši …
Šolske torbe so pripravljene. Ene modernejše, druge bolj preproste. V njih bolj ali manj vse
tisto, kar ste mogli priskrbeti v času počitnic in priprav na novo šolsko leto. Nekatere stvari bo
potrebno še dodati po prvih dnevih pouka. Čeprav je priprava vsega potrebnega za šolo
pomembna in pogosto terja veliko skrbi, so dejansko pomembnejše druge stvari.
Kakšne misli vas prevevajo ob začetku novega šolskega leta? Se ga veselite? Vas
navdaja negotovost? Vstopate vanj z radovednostjo? Kakšne in kako visoke cilje ste si
zadali za šolsko leto, ki prihaja?
Verjamem, da veliko učencev komaj čaka, da s prvim šolskim dnem ponovno srečajo sošolce.
Počitnice so čudovite, a družba vrstnikov, s katerimi delite vse, kar prinaša šola, je nekaj
lepšega. Med seboj boste delili doživetja počitniških mesecev. Potrudite se, da boste s temi
pogovori drug drugega bogatili. Ne gre za tekmovanje. Utrjujte vaša prijateljstva. Predvsem
pa bodite radovedni. Kako lepo je vsak dan odkriti nekaj novega. Kako lepo je doživljati, da je
tvoj pogled vedno širši. Vsak dan več veš, več znaš in imaš lahko vedno več zdravega zaupanja
vase. Res pa je, da ne gre brez napora. Potrebno je sedeti za knjigo, ob domačih nalogah in
učenju. A ves napor poplača zadovoljstvo, ki ga doživite ob uspešnem preverjanju znanja, ob
dobri oceni, ob pohvali učiteljev in staršev. Trud je povrnjen.
Dragi učitelji. Ko boste prvo učno uro pred seboj ugledali obraze učencev, ki ste jih učili že lani,
ali pa bodo čisto novi, boste začutili, da to vendarle niso povsem isti otroci in isti obrazi, od
katerih ste se poslovili ob koncu prejšnjega šolskega leta. Za njimi so doživetja počitniškega
časa, morda tudi preizkušenj, povezanih s tem časom. Sprejemajte jih s spoštovanjem in
sočutjem. Tako boste dobili dostop ne samo do njihovega znanja, ampak se vam bo odpirala
pot do njihovih duš, do utripanja njihovega srca. Spoznavali boste njihove upe in bojazni.
Spoštovanje in sočutje vam bosta razkrivala razmere, v katerih živijo in odnose, ki jih obdajajo.
Pogledali boste v njihove družine in lažje jih boste razumeli in spremljali v tem novem šolskem
letu njihove intelektualne in srčne rasti.
In vi, dragi starši. Bodite veseli svojih otrok in bodite ponosni nanje. Še danes me zaboli
izjava očeta, ki je rekel, da od svojih otrok ne pričakuje drugega, kot da so najboljši. Vas prosim,
da od svojih otrok pričakujete, da postajajo dobri, delovni in srčni ljudje. Stojte jim ob
strani ob tem prizadevanju, saj bodo kot dobri, delovni in srčni ljudje lahko tudi srečni.
Osrečevali bodo tudi druge in jim prinašali veselje v življenje.
msgr. Stanislav Zore OFM ljubljanski nadškof metropolit

Pon., 25. 9.
Sergij Radoneški
Tor., 26. 9.
Kozma in Damijan
Sre., 27. 9.
Vincencij Pavelski
Čet., 28. 9.
Venčeslav
Pet., 29. 9.
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Sob., 30. 9.
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26. NEDELJA
MED LETOM
ROŽNOVENSKA
NEDELJA
Mesec
rožnega venca:
Rožnovenska
pobožnost …
Ob 8. uri
Za + Antona
Plazla, obl.
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + Lešnikove
starše: Albino in
Franca

Ob 19. uri
za + Franca Repnika, obl. in Branka
Ob 19. uri
za + Antona Pečolerja, obl. ter Julijano in Franca Tomažiča
PASTORALNI TEČAJ 2017
v prostorih Zavoda A. M. Slomška, na Vrbanski c. 30, 2000 Maribor
Doma ne bo daritve – sv. maše!

Ob 19. uri
za + Gregorja Miklavca
Ob 19. uri
za + Zdravka Švajgerja
ROMANJE in planinski pohod na Uršljo goro …
ob 100. letnici rojstva dušnega pastirja Franca Bračiča
Ob 7. uri odhod izpred župnijske cerkve …
Da bi ohranjali in krepili zdravo narodno zavest.
Nekateri ljudje so polni prijaznosti, kar topijo se, ko pa je treba nekaj
storiti, zataje, ne da se nanje zanesti. Spet drugi so redkobesedni,
morda trdi v besedi, pa znajo pripraviti prijetno presenečenje. Kmalu
začutimo, da nam je obnašanje slednjega le ljubše kot puhla prijaznost
in nezanesljivost prvega. Jezus je to doživljal: izobraženi, vzgojeni,
"verni" so ga razočarali, "zavrženi" spet presenečali, kot hvaležni
Samarijan, Magdalena, cestninar Matej. Do tako različnih odzivov se je
tudi zelo jasno opredelil: - na vprašanje kateri teh dveh je spolnil
očetovo voljo - tisti, ki je obljubil pa ni naredil ali tisti ki ni obljubil pa je
naredil - odgovore kar poslušalci sami: zadnji; - zelo odločno pove, da
Boga ni mogoče preslepiti z lepim videzom, ampak mu je treba
prisluhniti in Besedo vzeti zares: povem vam, da pojdejo cestninarji in
nečistnice v Božje kraljestvo prej kot vi - kar trda beseda za mehkužna
ušesa! V hipu se pred nami lahko pojavi kopica vprašanj. Kolikokrat
smo že Bogu rekli: da, Gospod! Pri prvem obhajilu, pri birmi,
ponavljali smo krstne obljube, v očenašu tolikokrat rečemo zgodi se
tvoja volja... kakor tudi mi odpuščamo. Mar ne bi Jezus tudi nam večkrat
lahko očital: Kličete me 'Gospod' in ne delate tega, kar vam pravim?
Da niti ne govorimo o tem, kaj vse smo že zagotavljali mami, sodelavcu,
sosedu, pa ga pustili na cedilu! - lepih besed nikoli ni manjkalo, toda
ostaja neizprosna zahteva: štejejo dela: lačen sem bil in ste mi dali jesti
- kar ste storili kateremu mojih najmanjših; - apostol Pavel je v besedi
Rimljanom to preprosto in vsakdanje povzel: da ne boste gledali le
vsak na svoje, ampak tudi vsak na to, kar je drugih. Kot znamenje
upanja za nas je drugi sin, o katerem pripoveduje Jezus, sin, ki je
odgovoril trdo, pravi oporečnik, pa se slednjič le odločil za dobro

Ob 11.30
na Janževskem
vrhu
za + Jožefa
Grubelnika

dejanje. Res je, da nemalokrat šele po dolgem razmisleku človek
spozna, kaj bi moral storiti. Tu bi rekli: Boga zahvalimo, da potrpi z
nami - spet ga prosimo, naj nam da razumno srce, pravo
spoznanje, pravo odločitev, pravo ravnanje. Evangeljskima
sinovoma bi lahko pridružili še tretjega sina: je človek, ki prisluhne
Gospodovi besedi, je v dejanju resnično zavzet za dobro, za
resnico, ima "praktičen čut" za sočloveka. Tak sin, v besedi in
dejanju zvest Bogu, je bil bl. Slomšek, nam vabljiv zgled. Njemu bi
veljale Gospodove besede: kdor spolni voljo mojega Očeta, ki je v
nebesih, mi je brat in sestra in mati. Po: p. M. Benediku

Mesec oktober nas z molitvijo in premišljevanjem rožnega venca vzpodbuja k naši osebni
molitvi. Morda že od zgodnjega otroštva naprej nisi več molil. Morda ti je molitev sploh že
povsem tuja. Ali pa so ti rekli, da je težko moliti oziroma da se tako in tako ne splača? Morda
se bojiš, da Bog ne bo uslišal tvoje molitve. Morda pa si slišal o močnih občutkih, ki jih kdo
doživlja pri molitvi, in se bojiš, da bi bil razočaran. A vse to te ne sme ovirati pri molitvi.
Naredi majhen korak! Ti znaš moliti. Bog, h kateremu lahko moliš in ki ti hoče govoriti, te
pozna. Bog ti je povsem blizu. Pozna te bolje, kakor ti poznaš samega sebe, in ti je bližje,
kakor si ti samemu sebi. Jezus je učlovečeni Bog, ki hoče prebivati v tvojem srcu. Tu te
pričakuje. Tu ga lahko iščeš in najdeš. Tu te hoče nagovoriti. Pozna te in te ljubi kakor nihče
drug. Smeš se mu izročiti z vsem svojim življenjem, z vsem lepim in težkim, s svojim
veseljem in svojo bolečino, skratka z vsem, kar te veseli, in vsem, kar te teži in česar te je
sram. Molitev pomeni, da se Bogu povsem izročiš. Molitev pomeni, da znaš molčati
in poslušati. Pomeni, da sprejmeš Boga v svoje vsakdanje življenje, v svoje bitje in
svoj spomin, v vse, kar misliš, govoriš in delaš. Bog je že storil veliki korak k tebi.
Stori tudi ti vsaj majhen korak k Bogu.
Poskusi vsaj v tem mesecu z molitvijo obuditi stik z Bogom in nebeško materjo Marijo.
Spoznal-a boš, da lahko blagodejno vpliva nate. Po: Youcat – Molitvenik za mlade
Pon., 2. 10.
Angeli varuhi
Tor., 3. 10.
Frančišek Borgia
Sre., 4. 10.
Frančišek Asiški
Čet., 5. 10.
Marija F. Kowalska
Pet., 6. 10.
Bruno
Sob., 7. 10.
Rožnovenska Mati
božja

Ob 19. uri
za + Dragico Laznik
Ob 19. uri
za + Leopoldino in Maksimilijana Roškarja
Rekolekcija – duhovniško srečanje na Breznu
Doma ne bo daritve – sv. maše!
Prvi četrtek - ob 19. uri – ob 100. letnici rojstva …
za + dušnega pastirja Franca Bračiča
Prvi petek - ob 19. uri
za + Marijo Kozjak ter vse + na Pokeržnikovem

Prva sobota - ob 17. uri v Josipdolu za + Miroslavo Helbel
Ob 19. uri za + Hildo Hudej - po maši srečanje staršev in
pripravnikov na sv. birmo – veroučencev 6. in 7. razreda

Ned., 8. 10.
27. NEDELJA
MED LETOM
Prva nedelja –
darovanje za
potrebe župnij
Ob 8. uri
za + Daniela Frica
Ob 10. uri
na Sv. Antonu
na Pohorju
za + brata Toneta
in Janka, sestri
Zofijo in Miro ter
strica Ivana
Ob 11.30
za + dušnega
pastirja Franca
Bračiča
(po namenu
sorodnikov,
prijateljev in
znancev)

Dvakrat se danes srečamo z Besedo, oblečeno v prispodobo, ki
poslušalcu kar ne more biti nerazumljiva: govori o vinogradu, ki kljub
gospodarjevi skrbi ne rodi pričakovanega sadu, govori o
vinogradnikih, ki zlorabijo zaupanje, zato jih gospodar mora
odstraniti in vinograd zaupati zanesljivejšim rokam. Beseda je v
razlagi obeh prispodob zelo jasna, nedvoumna: - da se ne bi bilo treba
sprenevedati, pove: vinograd Gospoda je Izraelova hiša, Judovi
možje so nasad njegovega veselja - zelo konkretno, za koga gre; da gre zares, Jezus razločno pove tistim, ki božje zaupanje zlorabljajo:
vam se bo božje kraljestvo vzelo in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo
njegove sadove; - razločne, pa tudi krepke besede, ki nam dajo
vedeti, da v enaki meri kot nekdaj za Izraelovo hišo gre za naš narod,
gre za vprašanje, kako rodoviten vinograd je slovenski narod,
kakšni vinogradniki smo mi sami! Razgled po panorami našega
bivanja na tej zemlji nam res ponuja marsikaj, od zvezdnih trenutkov do
tistih, zaradi katerih nas je danes sram in bi jih najraje potlačili v
pozabo, če bi se le dalo. Toda gospodar v vinogradu vidi vse: dobro
grozdje, ki se ga veseli, in zanikrno viničje, zaradi katerega bo potrebno
gnojiti, okopavati, obrezovati. Ljudje se dostikrat ustavimo le pri
posameznih vidikih: - kolikokrat slišimo tarnanje in črnogledost: naš
narod je nosilec tragične zgodovine - smo na križišču različnih
interesov, kjer je stalen prepih, stalno nam groze z ene ali druge strani
nevarnosti - smo maloštevilen narod, ki dolga stoletja ni užival
suverenosti; - res nismo nikoli bili zavarovani z močno ograjo - razen v
najzgodnejši zgodovini nismo imeli samostojne države - slovenskega
jezika nismo mogli uveljavljati z družbeno elito - Hitler je naš narod
obsodil na smrt, in kar je prav srhljivo: v imenu komunističnega
proletarskega interancionalizma so ga obsodili na smrt njegovi lastni
sinovi - hudobni vinogradniki. Ob tem pa le ne moremo mimo
prepričanja, da Bog tega vinograda, našega naroda, nikoli ni
izpustil iz oči. Naklonil mu je trdoživost, voljo do ohranjanja
samobitnosti, neuklonljivost in ponos. Če se vprašujemo, od kod
vse to, dobro vemo, da je v ozadju tisočletna slovenska vernost, ki je
vedno prežemala našo misel in delo, našo kulturo, naše bivanje. Da bi
vztrajali kot Gospodov vinograd, nas Pavel spodbuja: delajte, kar je
resnično, kar pošteno, kar je čisto, kar je krepostno in hvale
vredno. Po: p. M. Benediku

Marija, moja Mati in Gospa, tebi izročam svojo dušo in telo, svoje življenje in svojo smrt in to, kar po
njej nastopi. Vse polagam v tvoje roke, o moja Mati. S svojim deviškim plaščem me ogrni in podari mi
milost čistosti srca, duše in telesa. S svojo močjo me brani pred vsemi sovražniki, posebej pred
tistimi, ki svojo hudobijo prekrivajo z masko kreposti. O prelepa lilija, ti si moje ogledalo, o moja Mati.
sv. Favstina Kowalska
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