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Živimo evangelij 
Slomškova nedelja, 26. september 2021 
 
 
Evangeljski odlomek: Mr 9,38-43.45.47-48 
 
Razmislek ob evangeliju 
»Kdor ni proti nam, je za nas,« pravi 
danes Jezus. Verjetno je že res tako. 
Ne moremo biti tu in tam in 
nemogoče je, da bi uspešno sedeli 
na dveh stolih. Ali smo Jezusovi ali 
pa nismo. In če prisluhnemo 
evangeliju naprej, slišimo o grehih 
in njihovih posledicah. Ljudska 
govorica omenja »majhno laž, ki 
skoraj ni laž«, v globini srca pa 
dobro vemo, da je vsaka laž, naj bo 
velika ali majhna, o pomembnih ali manj pomembnih stvareh, vendarle laž. Kaj je tisto, kar bi 
v svojem življenju moral »iztrgati, izrezati, odstraniti« zato, ker me odvrača od Jezusa? Katera 
dejanja, misli, stvari želijo prevzeti prvo mesto v mojem življenju? A. M. Slomšek je dejal: 
»Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike.« Kaj bo ta 
stavek v tem tednu pomenil meni za moje življenje? 
 
Predlagane pesmi: Slomšek je naš patron, V nebesih sem doma, Anton Martin Slomšek 
(Hvaležni smo in vsi veseli) 
 
Vprašanje za družino: Kako bomo ta teden skrbeli za luč vere in lep jezik? 
 
Dejavnost  
Pripomočki: dva lista A4 in pisala, škarje, lepilni trak. 
Na papir narišemo veliko srce in vanj vpišemo vse tiste besede, ki se v družini najpogosteje 
uporabljajo. Napišemo vse, dobre in tiste manj dobre in tiste prav nič dobre. Nato se 
pogovorimo o njih in vidimo, katere od besed bi lahko nadomestili z lepimi, slovenskimi. Ko jih 
bomo našli, jih napišemo na drug list. Na koncu izrežemo iz prvega papirja vse besede, ki smo 
jih spoznali za neprimerne ali manj primerne ter na njihovo mesto prilepimo dobre besede. 
Med tednom se bomo trudili, da jih bomo redno uporabljali. 
 
Preverite, kako dobro poznate Slomškovo življenje: drži/ne drži, križanka (lahko pripravimo 
družinsko tekmovanje). 
 
Molitev 
Spontano izrazimo svoje prošnje in zaključimo s skupno molitvijo Oče naš.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oy7xJT5m8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=rBoS2t3ycBA
https://www.youtube.com/watch?v=UDHj0n7qY9s
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/09/Slomsek_drzi-nedrzi.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/09/SLomsek_krizanka.pdf

