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SLUŽITI BOGU

Tisti čas je Jezus dejal: »Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem. Kdor pa je v najmanjšem
krivičen, je krivičen tudi v velikem. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil
in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« (Lk 16, 10.13)
Letos je bilo, hvala bogu, veliko porok. Vsaka je bila na svoj način zanimiva.
Nevesta je povedala, da je prišla v krščansko družino. Ob večjih praznikih so
šli k maši. Ona je takrat skuhala kosilo. Babica jo je povabila, da je z njo šla
na Kurešček. V cerkvi jo je prevzela takšna blagost in mir, ki ga v življenju še
ni doživela. Prosila je babico, da sta se še večkrat odpeljale tja. Bog je resnično
vstopil v njeno življenje. Želela je prejeti zakramente. Vstopila je v katehumenat:
s skupino so celo leto spoznavali osnove krščanskega življenja. Prejem zakramentov je bilo zanjo posebno
doživetje. »Sedaj morajo ob nedeljah vsi hoditi k maši!« je zaključila. Tudi fant je potrdil, da redno skupaj
bereta Sv. Pismo in molita. Neverno dekle je prinesla vero v tako imenovano »krščansko družino«.
Jezus naj resnično postane sopotnik našega življenja. Naj nam pošlje Sv. Duha, ki nas bo vodil in
usmerjal po pravi poti.
Franc Brečko, župnik

OBVESTILA

• Danes, 18. septembra, 25. med letom, katehetska. Blagoslovitev šolskih torb ob začetku veroučnega
leta. Nova zakonska skupina ob 18.00.
• V sredo, 21. septembra, začetek verouka za vse skupine v dvorani krajevne skupnosti ob 17.30. Otroški
pevski zbor uro pred tem ob 16.30. Birmanci ob petkih v župnišču ob 15.30.
• V soboto, 24. septembra, ministrantski kviz z začetkom v cerkvi v Naklem ob 9.00.
• Prihodnja nedelja, 25. septembra, 26. med letom. SMEN v Goričah ob 170 letnici posvetitve župnijske
cerkve sv. Andreja ob 10.00. Slovesnost bo vodil beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar s
prejšnjimi in sedanjim župnikom. Ob tej priložnosti bomo izdali znanstveno monografijo z naslovom
Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja. Cena je 17. €
• Predstavitev romanja po Ameriki v gornji dvorani krajevne skupnosti na Trsteniku ob 15.00.
• Nedelja, 2. oktobra, 27. med letom, rožnovenska. Vabljeni k molitvi rožnega venca.
ROMANJE: k sv. Janez Bosku in bl. A. M. Slomšku v Maribor bo v soboto, 1. oktobra. Cena s kosilom
25.- €. Odhod avtobusa od gasilskega doma ob 7.00. Čim prej se prijavite. Če ne bo več prijav, bo
potrebno odpovedati.
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.
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25. nedelja med letom
za + Terezijo Gregorc, obl.
za + Franca Benedičiča, obl., mamo Nado Benedičič in Nado
Lukanec
za + Marijo Urbanc in Jožeta, obl.
Emilija, redovna ustanoviteljica
za + Zofijo Cuderman
za + Marijo Jančar
Andrej Kim, korejski mučenci
za + Jožeta Koširja
Matej, evangelist
za + Matevža, Franjo in Majdo Štefe
Mavricij, mučenec
Pater Pij, spovednik
Anton Martin Slomšek, prvi mariborski škof
za + Andreja Koširja, obl.
za uspešno operacijo glave
26. nedelja med letom
za + Marjana Gregorca, starše Grašič, sestri in brata
za + Jožeta Žvoklja, obl.
Kozma in Damijan, mučenca
za zdravje in Božje varstvo
za + teto Angelo Zaplotnik
Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov
za + očeta Ivana, mamo Ivano in Roka
Venčeslav, mučenec
za + Franca in Marijo Štefe
za + Miha in Marijo Štern
Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Hieronim, cerkveni učitelj
Terezija Deteta Jezusa, cerkvena učiteljica
za duše v vicah
27. nedelja med letom
za + Janeza Križaja
za + Draga, Mirka in Ivana Lombarja
Trstenik: Danica Kern
Tenetiše: skupina
Trstenik: Simona Jelar
Tenetiše: Nevenka Rupar
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