
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beseda o Božji besedi  
 
V današnjem bogoslužju beremo 
celotno petnajsto poglavje evangelija 
po Luku, ki prinaša tri tako 
imenovane prilike »usmiljenja«: o 
izgubljeni ovci, o izgubljeni drahmi in 
o izgubljenem sinu.  
 
Vse tri prilike imajo istega 
protagonista, ki ni ne ovca, ne 
drahma in še manj izgubljeni sin, 
ampak Bog sam. On je pastir, ki je 
izgubil eno svojih ovc, on je žena, ki 
je izgubila svojo drahmo in je oče, ki 
je izgubil enega svojih sinov. Tudi 
namen pripovedi vseh treh prilik je 
isti: odgovoriti farizejem in 
pismoukom, ki so godrnjali nad 
Jezusom, ker je »sprejemal grešnike 
in z njimi jedel«. 
 
 
V eni od postnih nedelj smo že 
poslušali zadnjo od teh prilik, ki 
govori o izgubljenem sinu. Tokrat pa 
so pred nami razgrnjene vse tri 
skupaj in to nas zavezuje, da 
izluščimo skupno prvino vseh treh, 
njihov skupni ton, ki zveni skozi vse  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tri prilike. Skupaj bomo odkrili, 
kateri je ta skupni ton.  
 
Tri prilike o usmiljenju vsebujejo 
sporočilo za vse. Nas duhovnike 
spominjajo na dolžnost, da bi šli iskat 
izgubljene ovce in da bi jih usmiljeno 
sprejeli, ko se vrnejo; številnim 
današnjim izgubljenim sinovom, ki 
gredo daleč in potrošijo premoženje 
staršev z »razuzdanim življenjem«, 
kažejo na možnost radikalne 
spremembe in drugačnega življenja, 
brez grenkega priokusa po želodu v 
ustih;  
 
očetom in materam, ki imajo 
»izgubljene« otroke, ponujajo 
opogumljenje, naj do njih gojijo 
potrpežljivost in upanje, ko vidijo 
Božjo potrpežljivost in upanje, ki ga 
ima z vsakim od nas (in ki ga je 
morda imel z njimi samimi, ko so bili 
mladi!). 
 
Vsakdo lahko v priliki odkrije delček, 
ki je namenjen prav njemu, da ga 
uresniči v življenju.  
                     p. R. Cantalamessa 
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Svetnik tedna 
  

Prerok Jona  
 
 
Eden najbolj zanimivih svetniških 
osebnosti stare zaveze je prerok 
Jona. Njegova zgodba je zanimiva, 
ker se je jezil na Boga. Prerok Jona, 
ki goduje 21. septembra, je po 
nezanesljivem viru živel v osmem 
stoletju pred Kristusom. Bog mu je 
naročil, naj pojde v Ninive, in 
tamkajšnje prebivalce nagovori k 
spreobrnjenju. A njemu to ni bilo 
všeč, saj Ninivljani niso bili Judje, 
ampak Asirci. Zato ni hotel, da bi 
Bog pomagal drugim kot Judom. 
Pobegnil je in se vkrcal na ladjo. A 
ladjo je dosegel vihar. Ko so 
mornarji ugotovili, da je neurje 
poslal Bog zaradi Jonovega pobega, 
so ga vrgli čez krov. Morje se je 
hipoma umirilo, Jona pa je požrla 
“velika riba”. Biblicisti domnevajo, 
da je šlo za kita. 
Jona je v kitovem trebuhu molil, in 
po treh dneh in treh nočeh ga je kit 
izbljuval na kopno. Prerok je nato 
odšel v Ninive in jih prepričal, da 
spremenijo svoje navade. Bog zato 
svoje grožnje, da jih bo uničil, ni 
uresničil. 
A Jona z uspehom ni bil zadovoljen. 
Jezil se je na Boga, ki je bil 
milosten do grešnikov in hkrati 
Asircev. Jezen in žalosten je šel iz 
mesta in si postavil šotor. Po božji 
volji je zatem zrasel grm kloščevec, 
ki je v eni noči zrasel in prekril 
šotor. Senca je Jonu dobro dela. 
Dan zatem pa je v grm prišel črv in 
ga uničil. Jona se je še bolj razjezil. 

Zato mu je Bog rekel: “Ti žaluješ 
zaradi kloščevca, ki se nisi trudil zanj 
in ga nisi gojil. V eni noči je nastal in 
v eni noči je izginil. Jaz pa naj bi ne 
žaloval zaradi Niniv, velikega mesta, 
v katerem je več kot 120.000 ljudi, ki 
ne znajo razlikovati med svojo 
desnico in svojo levico?” 
Ime Jona v hebrejščini pomeni golob. 
Pri nas je ime zelo redko, saj ga ima 
le 18 ljudi. Zanimivo pa je, da ga 
najdemo kot žensko ime v več kot 
100 primerih. Bolj pogosti izpeljanki 
imena sta Jonas in Jon, v ženski 
obliki paJoni. Vsa ta imena so lahko 
tudi izpeljanke iz imena Jonatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naša oznanila  
  
 Vstopili smo v mesec september – 
Slomškov mesec. Ker letos obhajamo 
15. letnico naše župnije bo letošnja 
jesen toliko lepša in pisana.  
 
Zato vas v sklopu tega duhovnega 
dogajanja vabimo na župnijsko 
romanje, ko bomo obiskali župnije 
dekanije Maribor in sicer: Lovrenc 
na Pohorju, Puščavo, Ruše in 
Limbuš. Romanje bo v soboto 
14.9.2013; avtobus bo pobiral 
romarje po Košaškem dolu, ob 11h 
bo pobral romarje na parkirišču pred 
našo cerkvijo in nato po šentiljski 
cesti nadaljeval svojo pot naprej. 
Cena prevoza je 5 eur, hrana je iz 
nahrbtnika. Prijavite se čim prej v 
zakristiji.   
 

 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Verouk 
bo potekal v glavnem po istem urniku 
kot lani, ter v isti zasedbi 
veroučiteljev.  Zaenkrat bo verouk še 
vedno redno potekal v Domu 
krajanov. Urnik verouka je torej 
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. 
 

 Slomškov mesec nas vabi tudi k 
osrednjemu praznovanju za našo 
mlado župnijo in sicer k Slomškovi 
nedelji, ki je vedno tudi naš 
župnijski praznik. Odkar imamo 
svojo cerkev smo ta praznik obhajali 
v njej.  
 
Letos pa zaradi težav, ki jih imamo 
s pristojno inšpekcijo same 
slovesnosti v cerkvi ne bomo imeli.  
 
Kljub temu pa bomo obhajali 
Slomškovo nedeljo in obenem naš 
župnijski praznik, ko se bomo 
spominjali 15. letnice obstoja naše 
Slomškove župnije na prostoru -  
dvorišču pred našo župnijsko 
cerkvijo. Slovesnost ki bo 22. 
9.2013 bo vodil mariborski škof. 
msgr. dr. Jožef Smej, sv. maša pa 
bo ob 9h dopoldan. Za dogodek smo 
pridobili vsa potrebna dovoljenja 
pristojnih služb, molimo da bo vreme 
lepo.  
 
Po sv. maši bo pogostitev s pecivom 
in vinom. Zaradi vseh dogodkov, ki 
smo jim letos priče, ne bomo imeli 
pogostitve z bogračem in s 
spremljavo ansambla.  
 
Prav je da 15. letnico naše župnije 
obeležimo zares z bistvenim 



dogajanjem in to je sv. maša, ki jo 
bo vodil starosta slovenskih škofov 
g. Smej, ki nas bo s svojim 
prihodom zelo utrdil v veri, kar v 
tem hipu vsi skupaj najbolj 
potrebujemo.  
 
Zato prosimo pridne gospodinje, da 
pripravite čim več peciva, da bomo 
lahko z veseljem pogostili naše 
goste med katerimi bosta tudi dva 
gostujoča pevska zbora in sicer iz 
Sv. Petra pri Mariboru in iz Sv. 
Jakoba v Slovenskih goricah, seveda 
skupaj z našimi domačimi pevci in 
pevkami.    
 
 V sklopu duhovne priprave na 
Slomškovo nedeljo bomo v naši 
župniji obhajali sveto tridnevnico od 
četrtka do nedelje. Vabljeni! 
 
 V soboto 21. 9. je srečanje mladih 
v Stični. Tudi na ta lep dogodek, bo 
peljal avtobus iz naše dekanije. Cena 
za vožnjo je 5 eur, mladi vabljeni! 
 

 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   
 
 
NEDELJA, 15.9., 
24. nedelja med letom, 
Žalostna Mati Božja; 
9.00 + Vlado Miholic (daroval sin      
           Igor z družino) 
 

 
ČETRTEK, 19.9.,  
duhovna tridnevnica 
Teodor Angleški, škof; 
19.00 + Vlado Miholic (darovala   
         družina Novak iz Lakošar) 

 
PETEK, 20.9.,   
duhovna tridnevnica, 
Andrej in drugi korejski mučenci; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
SOBOTA, 21.9.,  
duhovna tridnevnica, 
Matej, evangelist in apostol; 
9.00 + Vlado Miholic (darovala    
          družina Prša iz Male Polane) 

 
 

NEDELJA, 22.9., 
25. nedelja med letom, 
Slomškova nedelja; 
9.00 + sin Marjan Krajnc (darovala    
                    družina Krajnc Lojze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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