
Sv. maše v septembru   
 

24. NEDELJA MED LETOM, 11.9., 
Janez, misijonar in mučenec; 
9.30 + Mimika Senčič 
 
SREDA, 14.9.,  
Povišanje Sv. Križa, praznik;   
19.00 + Marija Arnuš in sorodniki  

 
PETEK, 16.9.,   
Peter Klaver, redovnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 17.9.,  
Robert Bellarmino, škof in 
cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Štefan Breznik 
 
25. NEDELJA MED LETOM, 18.9., 
Adriana, mučenka; 
9.30 + iz družine Falež 
 

 
PETEK, 23.9.,   
Pij iz Pietrelcine, redovnik;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 24.9.,  
Bl. škof A.M.Slomšek; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 -  
 
 
26. NEDELJA MED LETOM, 25.9., 
Slomškova nedelja,  
župnijski praznik; 
9.30 + Marjan Krajnc,  
+ Zorec Srečko in Starši 

 

MOLITVENI KOTIČEK  
 
 
Hodil bom v luči tvoje podobe, 
da bom mislil, čutil in sanjal, 
govoril, delal in ljubil 
kakor ti, moj Gospod; 
da bom sočuten in plemenit, 
ne v skrbeh za sebe, 
marveč v skrbeh za druge, 
da bom potrpežljiv, tih in ponižen, 
odkritosrčen in resnicoljuben, 
razumevajoč in usmiljen, 
kakor ti, moj Gospod. 
Vsi, ki me gledajo, naj vidijo tebe. 
In nekega dne naj postanem 
živa prosojnost 
tvojega bitja in tvoje ljubezni. 
Amen. 
 

IGNACIO LARRAÑAGA 
 
 

Izdajatelj 
 

 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

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  
 

 

Odpuščanje nima meja   
(Mt 18,21 - 33). 

 
Beseda o Besedi 

 
Ob današnji evangelijski besedi, ki je 
navidezno povsem vsakdanja, se nam 
poraja mnogo vprašanj. Ali smo 
pripravljeni iz vsega srca odpustiti 
svojemu bratu, hčeri, sinu, staršem, 
sosedom? Ali lahko kljub ogromni 
časovni razliki od nastanka 
evangelijskih prilik do današnjih dni in 
današnjih razmer smiselno in srčno 
urejamo gesto odpuščanja v smislu 
Gospodovega nauka. »Kdor hoče druge 
vneti, mora sam goreti« - Slomšek. 
Učiti odpuščanja, sam pa biti zadržan 
pri stopnji odpuščanja do drugih je 
nenačelnost, neiskrenost. Rad bi vedel 
za primer srčnega odpuščanja brez 
meja v tem današnjem protislovnem 
svetu. Zelo poučna, primerljiva in 
resnična je zgodba znancev, katerih 
edini sin je v času številnega 
ustanavljanja s.p.-jev in d.o.o.-jev, 
preko vseh realnih možnosti nabavljal 
osnovna sredstva za opravljanje 
prevozniške dejavnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za nakupe je moral zastaviti svoje 
nepremičnine. Pri tem se je vedel, kot 
da bodo konjunktura in zaslužki rasli in 
bo z lahkoto povrnil najete kredite. 
Žal, se je obrnilo drugače. Na lizing 
najeta prevozna sredstva je moral 
vrniti, za kredite pa je moral prodati 
vse, kar je bilo mogoče. V nevarnosti 
je bila celo stanovanjska hiša. Starša 
sta pomagala, kolikor sta največ 
mogla, a po mnenju mladih premalo. 
Tako zdaj gojijo do staršev celo veliko 
zamero, o hvaležnosti tukaj ni govora. 
Starša sta žalostna, zaradi takega 
odnosa mladih, a jim tega ne zamerita. 
Čeprav vedo, da so mladi zabredli 
predvsem zaradi požrešnosti, se 
tolažijo, da bo čas naredil svoje. Koliko 
krat, kako dolgo bodo starši še 
odpuščali svojim mladim? Ne zahtevajo 
vrnitve denarne pomoči, še naprej so 
jim pripravljeni pomagati moralno, 
razumsko in materialno. »Gospod, če 
greši zoper mene moj brat, moj sin … 
koliko krat naj mu odpustim?« Jezus je 
odgovoril: »Ne sedem krat, ampak 
nešteto krat.« Zato je nebeško 
kraljestvo podobno kralju, ki je primer 
odpuščanja predstavil na primeri. 
Nimamo pravice, da smo odpuščanja le 
deležni, marveč ga moramo deliti 
številčno neomejeno in nesebično. 
 

Jože Križan 

Leto XII., 
štev. 97, 
24. nedelja 
med letom; 
11.9.2011  

 
 
 

24. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 97, 
24. nedelja  
med letom; 
 11.9.2011 



SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 
   SLOMŠEK JE NAŠ PRIJATELJ MIRU 

 
Slomšek je posebno skrb tako v 
govorih kot v pismih vedno namenjal 
vzgoji in izobraževanju, saj v svojem 
prvem pismu poudarja: »Človeku, ki 
po svetu hoče, se doma vsega 
potrebnega naučiti ni mogoče. Naši 
mladini je v sedanjih časih šola 
potrebna. Otrokom za šolo skrbeti, 
je naša sveta dolžnost. Slovenci šole 
premalo cenijo, ker dobrote šole 
premalo poznajo.« 
Poleg skrbi za popularizacijo 
izobraževanje je Slomšek še 
priporočal zmernost v hrani, pri tem 
je bil pravi vzor s svojim postenjem. 
Posebej pa je opozarjal na problem 
alkohola, npr.: »Bog je vam 
Slovencem na Štajerskem ljubo 
vinsko trto dal, da bi bila starim ino 
mladim v veselje. Vam je pa tudi 
lani slabo letino poslal, da ste malo 
vina pridelali, naj bi se Božji ljudje 
streznili in se naučili ljubo vino po 
pameti piti. Ali kaj ljudje počenjajo? 
Namesto vina pijejo žganje in pijani 
udelujejo, da se Bog usmili.« 
Bil je izrazit prenovljalec, povsod se 
je lotil duhovne in gmotne prenove. 
Uvedel je pastoralne konference in 
duhovne vaje. Februarska vstaja v 
Parizu je imela daljnosežne posledice 
predvsem na Dunaj in dežele pod 
cesarjem Ferdinandom. Na podeželju 
so začeli napadati graščine, 
policijske postaje pa tudi nekatere 
župnije. Organizirane so bile narodne 
straže za preprečitev izgredov. 
Slomšek se je odločno uprl nameri, 
da bi tudi bogoslovce dali v narodno 
stražo. Izdal je znamenito pastirsko 

 pismo: »Svetla resnica v zmešani 
svet.« Nekaj podatkov iz pisma: 
»Kmetje pravijo: »Gospoda nas dere in 
goljufa. Tlake ne bomo delali. Brez 
desetine hočemo biti. Goljufajo nas in 
nam krivico delajo.« Boste rekli škof 
lahko govorijo, ker pri nadevani mizi 
sedijo, se v kočiji vozijo in ne vedo, 
kako nam ubogim kmetom je. Ej, 
preljubi, če to mislite, mene, svojega 
škofa me ne poznate. Tudi mene je 
kmetska mati rodila in na slamo 
položila. Do trinajstega sem bil ubog 
hlapič …« 
S temi njegovimo besedami, ki 
odražajo njegov mil, skromen in 
sočuten značaj končujemo tokratno 
razmišljanje o Slomšku, o našem 
duhovnem in vzgojnem velikanu. 
Slomšek je naš prijatelj miru! 

Jože Križan 
 
Mesec september je Slomškov mesec. 
Veliko pomembnih dogodkov se je 
zgodilo v tem mesecu. Navajamo samo 
najpomembnejše: 
 
8. septembra 1824 – Slomšek posvečen 
v duhovnika; 
4. septembra 1859 – prenos škofijskega 
sedeža v Maribor; 
24. septembra 1862 – Slomšek umre v 
Mariboru; 
19. septembra 1999 – Slomškova 
beatifikacija v Mariboru. 
 

ZA OTROKE IN MLADE 
 
   MODROSTI RAČK 

 
»Ko boste gledali račke, kako letijo 
razvrščene v obliki črke »V«, se boste 
morda vprašali, ali je kakšna znanost 
že odkrila, zakaj letijo tako.  

Vsaka ptica ustvarja z majhnimi krili 
vzgon za tisto, ki leti tik za njo. Z 
letenjem v obliki črke »V« zmore 
jata leteti vsaj za 71 odstotkov dlje, 
kot bi lahko posamezna ptica, če bi 
letela sama. Ko se vodilna račka 
utrudi, zavije nazaj in vodstvo 
prevzame druga. Račke gagajo, da 
spodbujajo sprednje, da ohranjajo 
hitrost. Zlasti pomembno je, kadar 
katera račka zboli, ali jo zadene 
šibra in pade iz razvrstitve. Takrat 
poletita za njo še dve drugi ptici in 
pristaneta z njo, naprej odpravita 
sami ali pa s kakšno drugo jato, da 
dohitita preostale.« Nauk basni: 
Ljudje, ki imajo skupno usmeritev, 
lahko pridejo do svojega cilja hitreje 
in lažje, kadar potujejo s pomočjo 
potisne sile drugega.  
Torej – ti malo potisni mene pa bom 
jaz še tebe ☺ 
 
 
NAŠA OZNANILA  

  

 
 Začeli smo že z veroukom v novem 

veroučnem letu 2011/2012. Verouk 
bo potekal v glavnem po istem urniku 
kot lani in v isti zasedbi 
veroučiteljev. Zaenkrat bo verouk 
še redno potekal v Domu krajanov, 
upamo pa, da bomo do zime 2011 
že uspeli usposobiti veroučno 
učilnico v našem novem župnijskem 
domu. Urnik verouka je torej sledeč:  
 
2. razred ima verouk 
v ponedeljek ob 16h. 
1. in 3. razred imata 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 15h 
7., 8. in 9. razred ima verouk v 
petek ob 16h 
(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 
- če niso bili krščeni v naši župniji, naj 
s seboj prinesejo potrdilo, ki so ga 
dobili pri krstu. V Slomškovi knjigarni 
na Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke za 
vse razrede devetletke. Dobrodošli! 
 

 Pred nami je Slomškova nedelja in 
župnijski praznik – žegnanje. Veliko 
dogodkov bo ta praznik spremljalo, 
med njimi tudi obisk mladih iz tujine, 
ki bodo prespali pri naših družinah. Če 
je le možno v dnevih ki so pred nami 
razmislite o tem da bi jih sprejeli tudi  
na svoj dom in to javite g. župniku.  
 

 V petek 9. septembra je bilo 1. 
redno srečanje ŽPS v novem 
pastoralnem letu. Načrtovali smo 
pastoralno delo, ki je pred nami.   
  

 V soboto 17. septembra vabimo 
mlade na Festival mladih v Stično. 
Vabljeni!   
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi. V nekaj dnevih bi radi 

začeli s polaganjem talnega gretja in 
estrihov v župnijskem domu.  

Bog vam povrni za vaše darove:  
23. nedelja med letom: 400 EUR; 

romarji iz Sel na Avstrijskem 
Koroškem: 1500 EUR,   
Iskreno vas prosimo  

za vašo pomoč! 


