
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Danes začenjamo novo cerkveno 
leto. V njem nas bo spremljal 
evangelij po Mateju. Beseda, ki v 
današnjem evangeliju na poseben 
način izstopa, je: 
»Bodite torej budni, ker ne veste, 
katerega dne pride vaš Gospod.« 
 
Medtem, ko se začenja bogosluţno 
leto, se koledarsko leto bliţa 
svojemu koncu. Sklepa se še en krog. 
Na drevesnem deblu vsako minulo 
leto pusti svojo sled: na odţaganem 
deblu lahko vidimo zelo dobro 
opazne letnice. Tako se dogaja tudi 
pri človeku. Jesenska narava nas vabi 
k razmišljanju o času, ki mineva. 
Pred to izkušnjo minljivosti vsega 
lahko zavzamemo dve drţi.  
Ena je zelo stara in se je spominja 
tudi samo Sveto pismo; ta pravi: 
»Jejmo in pijmo, kajti jutri bomo 
umrli« (Iz 22,13). Ko Jezus v 
današnjem evangeliju govori o dneh 
pred potopom, pravi: »Jedli so in 
pili, se ţenili in se moţile … in niso 
spoznali, dokler ni prišel potop in vse 
odnesel«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gotovo je boljša drţa tista, o kateri 
nam spregovori sv. Pavel: »Dokler 
torej še utegnemo, delajmo dobro« 
(Gal 6,10). Poznamo poštene ljudi 
dobre volje, ki nimajo vere, a se 
skušajo drţati programa, da bi 
zastavili svoje ţivljenje v dobro 
drugim. Vredni so občudovanja in 
spoštovanja, kajti zanje je to teţje. 
 
Poglejmo, kaj nam pravi vera glede 
dejstva, da vse mine. Je nekdo, ki ne 
mine, Bog, in obstaja način, da tudi 
mi ne bi povsem preminuli: 
izpolnjevati Boţjo voljo, to je 
verovati, pripadati Bogu.  
Ena od najbolj pogostih podob, s 
katerimi nam Sveto pismo govori o 
Bogu, je podoba o skali. »Skala je, 
popolno je njegovo delo« (5 Mz 
32,4).  
 
Glejte, kaj nam torej predlaga vera: 
prestopiti na stran tistega, ki je 
neminljiv! Preiti od sveta, da ne bi 
skupaj s svetom preminuli. Če je Bog 
skala, moramo biti mi »plezalci«.   
 
Torej korajţno na duhovno pot sv. 
adventnega časa – pa vso srečo! 
                            R. Cantalamessa 
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Svetnik tedna 
 
Sv. Miklavž 
 
Miklavž, kakor pri nas  imenujemo 
svetega Nikolaja, je gotovo eden 
najbolj   priljubljenih svetnikov. S 
posebnim veseljem ga pričakujejo 
otroci, ko na večer pred svojim 
godom hodi okrog in jim prinaša 
darove - pridne nagrajuje, poredne 
pa prepusti kaznim svojih 
spremljevalcev, parkeljnov. Podoba 
tega prikupnega svetnika je v nas 
tako močno ţiva ţe od otroških let, 
bolj kakor podoba malokaterega 
drugega svetnika. 
  
Bil je v 4. stoletju škof v Miri v Likiji, 
v današnjem Demru v turškem 
okroţju Antaliji. Ţivel je poboţno, bil 
je dober do bliţnjega, do sebe pa 
oster. V njegovem ţivljenjepisu (P. 
Giry: Ţivljenje svetega Nikolaja) 
beremo: Evfemij, bogat, a zelo 
poboţen in dobroten moţ, je bil 
njegov oče in Ana, sestra prejšnjega 
nadškofa v Miri, njegova mati. Rodil 
se je šele več let po njuni poroki, ko 
ţe nista več mogla pričakovati otrok. 
Njuna usmiljenost do reveţev je 
dosegla, česar jima narava ni 
naklonila. 
Nebeški sel jima je prinesel veselo 
oznanilo, obljubil jima je sina, ki 
jima bo v tolaţbo v 
starosti,imenujeta naj ga Nikolaj; 
ime pomeni »zmaga ljudstva«. 
Vzgojila sta ga v bogaboječnosti in 
ga poslala v dobre šole. Še čisto 
mlad je svetnik ţivel zelo zgledno. 
Posvetil se je spoznavanju Boga in je 
sovraţil greh. Njegov stric škof ga je 

posvetil v duhovnika. Prav tedaj mu 
je kuga pobrala starše. Veliko 
premoţenje, ki ga je podedoval, je 
razdelil med reveţe. Njegov stric je 
sezidal samostan in za opata v njem 
postavil Nikolaja. 
Ta se je v svoji veliki skromnosti 
branil te sluţbe, naposled se je dal 
preprositi od redovnih bratov, da je 
prevzel mesto predstojnika in ga 
upravljal z veliko modrostjo. Po 
stričevi smrti se je odpravil na 
romanje v Sveto deţelo. 
 
Pripoveduje se, da se v Miri niso 
mogli zediniti, koga naj izvolijo na 
izpraznjeni škofovski sedeţ; zbrali so 
se h goreči molitvi in prosili Svetega 
Duha za razsvetljenje. Sklenili so, 
naj bo za škofa tisti duhovnik, ki bo 
naslednji dan prvi stopil v cerkev. In 
glej, Nikolaja, ki o vsem tem ni nič 
vedel, je Bog pripeljal v cerkev in ga 
tako postavil za škofa. 
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V tistih časih zadnjih preganjanj 
kristjanov za časa cesarja 
Dioklecijana je moral biti zelo 
pogumen in razumen, kdor je 
opravljal škofovsko sluţbo. »Če naj 
imajo moje besede moč, da bodo 
segle do srca, moram svojim ovčicam 
biti za zgled v vseh krepostih,« je 
imel navado reči in se je po teh 
besedah tudi ravnal; bil je usmiljen 
in dobrotljiv, ţivel je čisto, se postil 
in spal na golih tleh, ţe pred svitom 
je zbral svoje duhovnike k skupni 
molitvi. 
 
Naposled so prijeli tudi njega in ga 
vrgli v ječo, kjer je veliko pretrpel in 
zato tudi dobil častni priimek 
spoznavalec. Ko je cesar Konstantin 
priznal krščanstvo za drţavno vero, 
se je škof vrnil v Miro. Na koncilu v 
Niceji je z drugimi škofi 
obsodil Arijeve zmote. Umrl je v 
visoki starosti okoli leta 350. 
 
 
 

Naša oznanila  
  
 Bog vam povrni za darove, ki ste 
jih danes darovali za našo cerkev. Z 
vsemi močmi se trudimo, da bi uspeli 
dobiti uporabno dovoljenje do 
Boţičnega praznika - Bog daj, da 
nam bi uspelo! 
 
 Pred nami je prvi četrtek, petek, 
sobota z običajnimi poboţnostmi, na 
prvi petek bo g. ţupnik obiskal 
starejše na domu.  
 
 Prispeli so novi Marijanski 
koledarji. Cena enega je 2 eur. 

 Prejeli smo zelo zanimivo knjigo 
z naslovom »Črnec v beli koži«. 
Knjiga govori o ţivljenju slovenskega 
misijonarja p. Mihe Drevenška. Cena 
ene knjige je 15 eur.  
 
 V tednu, ki je pred nami bomo 
imeli v naši župniji tudi zelo 
pomembnega gosta. Obiskal nas bo 
g. škof sv. Miklavž. Prišel bo v 
petek 6.12.2013 v Dom krajanov v 
Košake. Najprej bo večerna sv. 
maša ob 19h, takoj nato bo med 
nas prišel sv. Miklavž – vabljeni!    
  
 
 V ponedeljek 9.12.2013 bo še 
zadnja redna seja ŽPS v 
koledarskem letu 2013. Člani 
dobite tudi pisna vabila. Vabljeni! 
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  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 1.12., 
1.adventna nedelja, 
Charles de Foucauld, redovnik; 
09.00 + Vlado Miholic  
           (darovali člani ŽPS)       
         - v zahvalo  
 
 
ČETRTEK, 5.12.,  
prvi v mesecu,  
Sava, opat, puščavnik; 
19.00 + Vlado Miholic  
           (darovala družina Arnuš) 

 
PETEK, 6.12., 
prvi v mesecu,  
Miklavž, škof; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 

 
SOBOTA, 7.12., 
prva v mesecu, 
Ambrož, škof, cerkveni učitelj; 
18.00 - molitvena ura  
19.00 + Sonja in Milan Jeţ  
      (2. obl. smrti)  
      (darovala družina Krajnc Lojze) 

 
 
 
NEDELJA, 8.12., 
2.adventna nedelja, 
Brezmadežno spočetje  
Device Marije; 
 09.00 + starši Kriţanec,  
           brat in sestre, + starši Kopše 
 

 
 

Molitev tedna  
 
Premila Mati Zveličarjeva 
 
Premila Mati Zveličarjeva, odprta 
vrata nebeška in morska zvezda, 
pomagaj ljudstvu, ki je padlo,  
pa ţeli vstati. 
Ob angelovem oznanjenju  
si svojega Stvarnika čudeţno spočela 
in ostala devica prej in slej,  
usmili se grešnikov. 

Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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