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SLOMŠKOVA NEDELJA 2020

V Rečici danes obhajamo Slomškovo nedeljo. Letos je 
posebno leto, saj obhajamo 20. letnico posvetitve rečiške 
cerkve v čast bl. Antonu Martinu Slomšku. Rečiška cerkev 
je torej prva cerkev na slovenskih tleh, posvečena bl. An-
tonu M. Slomšku. Posvetil jo je mariborski pomožni škof 
msgr. dr. Jožef Smej. Lahko bi rekli, da se je leta 2000 
uresničil sen mnogih Rečičanov, ki so že v začetku imeli to 
zamisel, da bi bila novozgrajena cerkev posvečena sloven-
skemu svetniku. Ker še A. M. Slomšek ni bil razglašen za 
blaženega, je ta želja morala počakati do časa, ko je Janez 
Pavel II. na betnavski poljani 19.09.1999 razglasil škofa 
Antona M. Slomška za blaženega. Lahko bi reklil, da so bili 
rečiški predniki in idejni očetje tega svetišča pravi vizionarji 
vere. Videli so preko, čeprav sami tukaj na zemlji tega niso 
dočakali, verjamem, da se tega dejstva veselijo v nebesih 
pri Bogu, še posebej zato, ker kristjani verujemo, da je pri 
sveti maši povezana potujoča (to smo mi) in poveličana (to 
so naši dragi rajni, ki so v nebesih) Cerkev. 
Običajno ljudje radi idealiziramo preteklost. Glede gradnje 
rečiške cerkve, menim, da s pogledom na rečiške predni-
ke sploh ne moremo pretiravati, tudi, če jih idealiziramo. 
Zakaj? Ker so dejansko bili stanovitni v želji, da bi ta kraj 
in župnija imela stalen opomnik, da Bog jê. Zato lahko gle-
damo na to obdobje in na rečiške prednike s ponosom, ne 
samo zato, ker so zgradili tako lepo cerkev, ampak, ker je 
dejstvo, da cerkev stoji, izraz njihove globoke vere v Troed-
inega Boga.
Vera v Troedinega Boga!? Želim si, da bi se v ljudeh pre-
budila in da bi plamen vere, ki je bil prižgan pri svetem 
krstu mnogih Rečičanov, spet zagorel. Zakaj? Zdi se mi, da 
marsikdo ne vidi poti v našo cerkev. Morda tudi zaradi tega, 
ker je v njegovem življenju ugasnil plamenček vere, ki je bil 
prižgan pri svetem krstu.
Dragi dedki, babice, starši, mladi. Prižgite plamen vere, 
ohranjajte in krepite plamen vere z obiskom svete maše, z 

redno sveto spovedjo z redno molitvijo pod domačo streho. 
Pokažite svojim otrokom zgled vere, da bodo ljubili Boga, 
nebeško mater Marijo in da bo s tem, da bodo imeli Boga 
,znamenje upanja za našo prihodnost.
Sveta Marija, prosi za nas.
Blaženi A. M. Slomšek, prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas.

Klemen Jager, župnik

LATINSKI PREGOVOR
Imperat in toto regina pecunia mundo. -- 

“Po vsem svetu vlada kralj - denar.”
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“Le za trojno suknjo skrbite 
otrokom: za poštenost, delav-
nost in pobožnost; vse drugo 

jim bo navrženo.”

“Nekaj Slomškovih mislih za vsak dan

+ Ni v naši moči prešteti liste v knjigi življenja. To pa 
je v naši moči, da vsako stran popišemo z dobrimi 

deli.

+ Za srečno smrt so potrebne tri reči: storjeno krivi-
co brez odloga popraviti; vedno v božji milosti živeti; 

dobro delati, dokler utegnemo. 

+ Veselo srce podaljša naše dni. Toda naša dobra vol-
ja mora biti za dušo in telo zdravilo, ne ugonobilo. 

+ Ne verjemi prenaglo, kar se govori hudega! Ljudje 
imajo sploh slabo navado, rajši hudo govoriti kakor 

dobro, in radi več povejo, kakor je res. 

+ Kakor moder oče otrokom ne dovoli vsega, tudi 
nam Bog ne stori vse po volji, ker nas ljubi. Vsa svoja 

pota izročimo Gospodu, on bo vse prav storil. 

+ Srečen ni, kdor veliko ima, ampak kdor malo po-
trebuje. Če bomo revnejši v časnih dobrinah, bomo 

bogatejši v večnih.



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
26.09. - Toplice, Senožete in Veliko širje
03.10. - Gračnica in Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
26.09. - Vodiško 
03.10. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 20.09. - 25. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Marijo KLEMENC
za + Nikolaja, Heleno ŠERGAN ter druge dobrotnike cerkve
              za + Frančiško KOŠIČ

PONEDELJEK, 21.09. - sv. Matej, evangelist
TOREK, 22.09. - sv. Mavricij, mučenec
SREDA, 23.09. - sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik
ČETRTEK, 24.09. - bl. Anton Martin Slomšek, škof

16:00
19:00

Dan celodnevnega češčenje
REČICA: Izpostavitev Najsvetejšega
Zaključek s sveto mašo: za + Marijo JAVORNIK

PETEK, 25.09. -  sv. Sergij, menih
SOBOTA, 26.09. - sv. Kozma in Damijan, mučenca

16:00 PREVALSKA KAPELICA: za vse dobrotnike in pohodnike

NEDELJA, 27.09. - 26. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za + Cvetka TAŠKARJA
JEDERT: za žive in rajne

PONEDELJEK, 28.09. - sv. Venčeslav, mučenec
TOREK, 29.09. - sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
SREDA, 30.09. - sv. Hieronim, duhovnik in c. u.
ČETRTEK, 01.10. - sv. Terezija D. J., devica
PETEK, 02.10. - sv. Angeli varuhi

19:00 REČICA: za + Frančiško KOŠIČ

SOBOTA, 03.10. - sv. Gerard, opat
10:00 JEDERT: za + Alojzijo GRADIČ

NEDELJA, 04.10. - 27. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za + NEMČEVE
REČICA: za + Antonijo in Franca LAHA
              za + družino FRECE
              za + Franca KRAŠKA

NEDELJA, 20.09. - 25. nedelja med letom
08:30 za + Draga PREŠIČKA (20. obl.)

za + Viljema SOJČA
PONEDELJEK, 21.09. - sv. Matej, evangelist
TOREK, 22.09. - sv. Mavricij, mučenec

08:00 za + Karla RUPNIKA in Staneta KOŠIČA

SREDA, 23.09. - sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik

12:00
18:00

Dan celodnovnega češčenja
Izpostavitev Najsvetejšega
za + Janija GUZEJA

ČETRTEK, 24.09. - bl. Anton Martin Slomšek, škof
PETEK, 25.09. -  sv. Sergij, menih
SOBOTA, 26.09. - sv. Kozma in Damijan, mučenca

08:00 za + Bernardo POŽIN (obl.) in sorodstvo DREMŠAK

NEDELJA, 27.09. - 26. nedelja med letom
08:30 za + Edija CVEKA (11.obl.) in sorodnike

za + Silvestra, starše VIDIC, Franca PERCA, zahvala za zdravje
PONEDELJEK, 28.09. - sv. Venčeslav, mučenec
TOREK, 29.09. - sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

08:00 za + Mihaela, Apolonijo, Ladislava in rodbino SENICA

SREDA, 30.09. - sv. Hieronim, duhovnik in c. u.
ČETRTEK, 01.10. - sv. Terezija D. J., devica
PETEK, 02.10. - sv. Angeli varuhi

08:00 za + Antona MASTNAKA, starše RIHTER in MASTNAK

SOBOTA, 03.10. - sv. Gerard, opat
08:00 za + Jožefo SKERBIŠ (2. obl.)

za + Hermino in Vinka POLJANCA (obl.)
NEDELJA, 04.10. - 27. nedelja med letom

10:30 LURD: za + rodbini CAJZEK in POLAJŽER
            za + Milico CVEK (30. dan)

NEDELJA, 20.09. - 25. nedelja med letom
10:30 za + Draga in Matildo PUŠNIK (obl.)

za + Franca, Francija, Alojzijo ŽVEPLAN in sorodnike
PONEDELJEK, 21.09. - sv. Matej, evangelist
TOREK, 22.09. - sv. Mavricij, mučenec
SREDA, 23.09. - sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik
ČETRTEK, 24.09. - bl. Anton Martin Slomšek, škof
PETEK, 25.09. -  sv. Sergij, menih

12:00
17:30

Dan celodnovnega češčenja
Izpostavitev Najsvetejšega
po namenu

SOBOTA, 26.09. - sv. Kozma in Damijan, mučenca
09:00 za + Ivana GUČKA

NEDELJA, 27.09. - 26. nedelja med letom
10:30 za žive in rajne

za + Ivanko ŠTUCIN
PONEDELJEK, 28.09. - sv. Venčeslav, mučenec
TOREK, 29.09. - sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
SREDA, 30.09. - sv. Hieronim, duhovnik in c. u.
ČETRTEK, 01.10. - sv. Terezija D. J., devica
PETEK, 02.10. - sv. Angeli varuhi

17:30 za + Milana OŽKA

SOBOTA, 03.10. - sv. Gerard, opat
09:00 za + Antona, Karolino (obl.) KLADNIK

NEDELJA, 04.10. - 27. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + dva Martina, Jožefo in Terezijo BLATNIK


