
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
 
 
 
 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 9.9., 
Peter Klaver, jezuit, mučenec; 
9.30 + Milan Muršič 
 
PETEK, 14.9.,  
Povišanje sv. Križa; 
19.00 v zahvalo (M.N.) 
 
SOBOTA, 15.9.,  
Žalostna Mati Božja; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije  
 
24. NEDELJA MED LETOM, 16.9., 
Ljudmila (Milka), kneginja in 
mučenka; 
9.30 + Anton in Marija Magdalenc 
 
PETEK, 21.9.,  
Matej, evangelist in apostol; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
SOBOTA, 22.9.,  
Mavricij, mučenec; 
19.00 + Janez Vrbančič 
 
23. NEDELJA MED LETOM, 23.9., 
ŽUPNIJSKI PRAZNIK,  
Sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik in 
spovednik; 
9.30 + sin Marjan Krajnc (20. obl. 
smrti); + starši Kolenko in + sorodniki 
 
PONEDELJEK, 24.9., 
Anton Martin Slomšek; 
19.00 – v zahvalo (I.N.) 

 K Bogu je odšel 
 

Gospod 
Janez Vrbančič, 

Rojen 24.6.1936 v Radencih. 
Stanujoč v Počehovi 60, Maribor. 

Pogreb je bil v četrtek 6.9.2012 na 
pokopališču Pobrežje.  

 
Gospod daj mu večni pokoj, 
In večna luč naj mu sveti; 

Naj počiva v miru, 
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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda 

 
 »Odpri se!« 
                                           (M 7,34) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Današnji evangeljski odlomek 
spregovori o čudovitem ozdravljenju, 
ki ga je storil Jezus, ko je ozdravil 
gluhega. Jezus ne dela čudežev kakor 
tisti, ki maha s čudežno palčko ali pa 
tleska s prsti. Tisti »vzdih«, ki ga je 
zaznati v trenutku, ko se dotakne 
ušes gluhega, nam pove, da se 
poistoveti s trpljenjem ljudi, da je 
močno soudeležen pri njihovih 
nesrečah, da jih prevzema nase. 
Vendar to ni edina stvar, o kateri bi 
nam v zvezi z gluhostjo želel 
spregovoriti današnji evangelij. Zakaj 
evangelisti v tem primeru navajajo 
Jezusovo besedo v izvirnem 
jeziku? Efatáje aramejska beseda – 
Jezus je namreč govoril aramejsko, 
oz. nekakšno aramejsko narečje. To 
je ena izmed tistih besed (skupaj z 
besedama Aba, Amen), ki jih 
zgodovinarji imenujejo ipsissima vox, 
izrecna Jezusova beseda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To so prave »relikvije«, ki nam od 
njega ostajajo. Razlog, da so dali tej 
besedi takšen poudarek, je v tem, da 
so že v prvi Cerkvi razumeli, da se ta 
beseda ne nanaša le na telesno, 
ampak tudi na duhovno gluhost. Zato 
je ta beseda kaj kmalu prišla v krstni 
obred, kjer je ostala vse do današnjih 
dni. Takoj nato, ko je duhovnik krstil 
otroka, se dotakne njegovih ušes in 
ust ter pravi: Efatá, odpri se! S tem 
hoče reči: odpri se za poslušanje 
Božje besede, za vero, za hvaljenje, 
za življenje. 
Efatá. Odpri se! – je torej klic, ki je 
namenjen vsakemu človeku (ne le 
gluhemu) in vsemu človeku. To je 
povabilo, da se ne bi zaprl sam vase 
in bil neobčutljiv za potrebe drugih; 
v pozitivni naravnanosti bi to 
pomenilo, da se človek uresniči v 
vzpostavljanju svobodnih, lepih in 
konstruktivnih odnosov z ljudmi, ki 
jim podarja in od njih tudi prejema. 
Če to naobrnemo na naše odnose z 
Bogom, je »odpri se!« povabilo, da bi 
poslušali Božjo besedo, ki nam jo 
posreduje Cerkev, in dopustili Bogu, 
da vstopi v naše življenje.  
                              R. Cantalamessa   

Leto XII., 
štev. 149, 
23. nedelja  
med letom; 
9.9.2012  

 

23. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 149, 
23. nedelja  
med letom; 

 9.9.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KER TE LJUBIM  
 
Opazoval sem te, ko si se zjutraj 
prebudil. Upal sem, da mi boš 
namenil vsaj besedo, me vprašal za 
svet ali pa se mi zahvalil za kakšno 
dobro stvar, ki si jo doživel 
včeraj. Toda videl sem, da si bil 
zaposlen s premišljevanjem, kaj si 
boš oblekel za v službo. Še naprej 
sem čakal, ko si hitel po 
stanovanju, se oblačil in se 
odpravljal, da greš ven.  Vedel sem, 
da imaš toliko časa, da bi mi lahko 
rekel: "Živio!",  
a si bil preveč zaposlen.  
Zate sem razsvetlil nebo, ga ozaljšal 
z barvami in petjem ptic,  
da bi videl, če boš vsaj na ta način 
zaslutil mojo bližino,  
a ti tega nisi niti opazil.  
 
Opazoval sem te, ko si se odpravljal v 
službo in  potrpežljivo sem te čakal 
ves dan. Najbrž si bil zaradi številnih 
obveznosti tako zaseden,  
da mi ves dan nisi mogel reči niti 
besedice.  
Ko si se vrnil domov, sem na tvojem 
obrazu zaznal utrujenost.  

Pomislil sem, da te osvežim z blagim 
dežjem, ki ti bo pregnal utrujenost.  
To je bilo moje darilo, a ti si se 
razjezil in žalil moje ime.  
Zelo sem si želel, da bi govoril z 
menoj. Mislil sem si, da je za to še 
veliko časa. Potem si prižgal 
televizor. Povečerjal si in se potopil 
v svoj svet in se spet pozabil 
pogovarjati z menoj.  
Videl sem, da si utrujen in razumel 
sem, da si želiš tišine. Zato sem 
spustil sonce in na njegovo mesto 
razsejal nebo, polno zvezd. Kako 
čudovit prizor je to bil! A ti nisi 
ničesar, prav ničesar opazil.  
Preden si šel spat, si zaželel lahko 
noč svoji družini. Ko si legel, si brž 
zaspal. Tvoj sen sem spremljal z 
glasbo in blagimi mislimi in moji 
angeli so bedeli nad teboj. A to sploh 
ni važno, saj tako ne bi opazil, da 
sem vedno s teboj.  
 
S teboj potrpim bolj, kot si misliš,  
in bilo bi mi zelo lepo, če bi se naučil 
vsaj to, da bi tudi ti potrpel z 
drugimi.  
 
Tako te ljubim, da vsak dan 
pričakujem tvojo molitev.  
Darove, ki sem ti jih danes dal,  
so sad moje ljubezni do tebe.  
Dobro, spet si se zbudil  
in še enkrat sem tu ter te čakam s 
svojo ljubeznijo do tebe v upanju,  
da mi boš morda danes posvetil vsaj 
delček svojega časa.  
 
Dober in lep dan ti želim!  
 
                        
                                Bog, tvoj Oče. 

Naša oznanila 
 
 
� Posebej se zahvalimo za vaše 
darove, ki ste jih preteklo nedeljo 
namenili za nadaljevanje gradnje 
naše cerkve.  
 
� V soboto 15. septembra bo 
tradicionalno srečanje mladih iz vse 
Slovenije v Stični. Iz dekanije 
Maribor bomo poromali z dvema 
avtobusoma. Mladi čimprej se 
prijavite na romanje pri g. župniku. 
Vlabljeni! 
 
� V ponedeljek 3. septembra smo v 
naši župniji že začeli z veroukom v 
novem veroučnem letu 2012/2013. 
Verouk bo potekal v glavnem po 
istem urniku kot lani, ter v isti 
zasedbi veroučiteljev.  Zaenkrat bo 
verouk še redno potekal v Domu 
krajanov.  
Urnik verouka je sledeč:   
 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 
 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  
poučuje gospod župnik) 
 
Prvošolci naj se vpišejo k verouku po  
sv. maši, pri katehistinji ali pri 
župniku; V Slomškovi knjigarni na 

Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
Dobrodošli!  
 
� Romarska agencija Aritous 
organizira že tradicionalno jesensko 
romanje Nadškofije Maribor – letos 
bodo romali v Salzburg in k Marii 
Plain. Romanje bo v soboto 20. 
oktobra. Vse drugo si prosimo 
preberite na oglasni deski.  
 
� Prisrčno se zahvalimo vsem, ki ste 
včeraj prišli k sveti maši in k 
procesiji z lučkami. Tako smo 
imenitno obhajali praznik Marijinega 
rojstva, ki naj v nas vseh obrodi 
obilne duhovne sadove.    
 
� V okviru Slomškovega leta in 
Slomškovega meseca septembra bo 
na Ptujski gori v četrtek 20. 
septembra ob 19h slovesna sv. 
maša. Gre za spomin zadnjega 
Slomškovega obiska Ptujske gore 
pred njegovo smrtjo (20.9.1862). 
Slovesnost in nato procesijo z 
lučkami bo vodil nadškof metropolit 
dr. Marjan Turnšek.  
 
� Jutri  ponedeljek 10. septembra 
ob 18h bo v Domu krajanov 1. 
redno srečanje ŽPS v novem 
pastoralnem letu 2012/2013. Člani 
dobite vabila po sv. maši v zakristiji – 
vabljeni!  
 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 335 eur; 
     

Bog vam povrni! 
 


