
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij današnje nedelje je 
prilika o delavcih, poslanih na 
delo v vinograd ob različnih urah 
dneva, zvečer pa dobijo vsi enako 
plačilo. Ta prilika je bralcem 
evangelija vedno povzročala 
velike težave. Ali je sprejemljiv 
način gospodarja, ki da enako 
plačilo tistemu, ki je delal eno 
uro, kakor onemu, ki je delal ves 
dan? Ali ni to proti načelu 
pravičnega plačila? Sindikati bi 
danes v en glas protestirali, če bi 
kdo ravnal kakor ta gospodar. 
Težava se porodi iz nesporazuma. 
Na problem povračila lahko 
gledamo abstraktno in na splošno, 
lahko pa nanj gledamo v luči 
večnega plačila v nebesih. Če ga 
gledamo tako, bi dejansko stvar 
nasprotovala načelu, v skladu s 
katerim Bog »daje vsakemu po 
njegovih delih« (Rim 2,6). Toda 
Jezus tu omenja konkretno 
situacijo na zelo konkreten način. 
Edini denar, ki ga daje vsem, je  

 

 

 

 

 

 
nebeško kraljestvo, ki ga je Jezus 
prinesel na zemljo; to je 
možnost, da vstopimo in smo 
deležni mesijanskega odrešenja.  
Božje kraljestvo je torej osrednja 
tema in ozadje celotne prilike. 
Težava pa je, povejmo še enkrat, 
položaj Judov in poganov oz. 
pravičnih in grešnikov v odnosu do 
odrešenja, ki ga oznanja Jezus. 
Četudi so se pogani (oz. grešniki, 
oderuhi, pocestnice itd.) šele, ko 
so slišali Jezusovo pridigo, odločili 
za Boga, prej pa so bili oddaljeni 
(»postopači«), zaradi tega v 
nebeškem kraljestvu ne bodo 
prejeli drugačnega, 
drugorazrednega mesta. Tudi oni 
bodo sedli za isto mizo in bodo 
deležni polnosti mesijanskih 
dobrin. Še več, ker bodo celo bolj 
pripravljeni sprejeti evangelij, od 
tako imenovanih »pravičnih« 
(farizeji in pismouki), se bo 
dejansko uresničilo tisto, kar 
Jezus pravi ob koncu današnje 
prilike: »Tako bodo zadnji prvi in 
prvi zadnji.«      R. Cantalamessa 
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blaženi škof  
Anton Martin Slomšek 

 
Anton Martin Slomšek se je rodil 
26. novembra 1800 na Slomu pri 
Ponikvi. Starši so ga skupaj z 
župnikom poslali na šolanje iz 
vaške nedeljske šole najprej v 
Celje in nato v Ljubljano, kjer se 
je spoprijateljil s pesnikom 
Prešernom, ter v Senj in Celovec. 
Novo mašo je po duhovniškem 
posvečenju obhajal septembra 
1824. 

Pastoralno delo je začel kot 
kaplan na Bizeljskem in nato v 
Novi Cerkvi pri Vojniku. Od tod je 
šel v celovško bogoslovje za 
duhovnega voditelja bogoslovcev, 
kjer je ostal do leta 1838. Pot ga 
je vodila v Vuzenico, kjer je bil 
šest let dušni pastir. Leta 1844 so 
mu dodelili službo kanonika na 
škofiji v Št. Andražu v Labotski 
dolini na današnjem avstrijskem 
Koroškem. Po dveh letih 
kanoniške službe se je vrnil v 
Celje, kjer je prevzel službi 
župnika in opata. Štiri mesece po 
zadnjem imenovanju je bil 5. 
julija 1846 v salzburški stolnici 
posvečen v škofa. 

Najpomembnejša Slomškova 
zasluga v času njegove škofovske 
službe je bil prenos škofijskega 
sedeža iz oddaljenega Št. Andraža 
v Maribor in preureditev škofijskih 

meja. Slovence na Štajerskem je 
združil v enotno škofijo, s čimer 
je zajezil potujčevanje. S tem se 
je zarisala narodnostna meja na 
severu, ki drži še danes. Mesto 
Maribor je postalo škofijsko 
središče in je doživelo razcvet v 
kulturnem, šolskem, versko-
duhovnem in narodnostnem 
smislu. 

Slomšek je bil velik kulturni 
delavec. Zavedal se je, da 
napredek raste s pomočjo pisane 
besede in zato je tudi sam veliko 
pisal. Dela je oblikoval od 
študentskih pesmi in kratkih 
pripovedi, mnogih, kasneje 
ponarodelih pesmi, do pridig, 
številnih člankov v Drobtinicah in 
v različnih časopisih, vzgojnih 
knjig, kot npr. Blaže in Nežica v 
nedeljski šoli, vse od opisov 
velikih slovenskih osebnosti do 
življenjepisov svetnikov ... 
Njegovo ustvarjalno pot je 
zaznamoval velik opus, saj je že v 
času njegovega življenja skupaj s 
ponatisi izšlo kar 50 tiskanih del. 

Kulturno delo je dopolnjeval s 
spodbudami drugim, zato je preko 
slovenske založbe želel širiti tudi 
dobre in cenovno dostopne 
knjige. Oblast mu tega leta 1845 
ni omogočila, zato je začel 
izdajati zbornik Drobtinice, ki je 
dolga letu prihajal v tisoče 
slovenskih domov. Šest let 
kasneje je zaživela Mohorjeva 
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družba, ki vse do danes opravlja 
pomembno kulturno in literarno 
poslanstvo. 

Škof Slomšek si je močno 
prizadeval za duhovno in študijsko 
oblikovanje duhovnikov. 
Organiziral in vodil je duhovne 
vaje ter uvedel pastoralne 
konference. Z ljudskimi misijoni 
je pri vernikih poglabljal vero in 
jih povezoval na ravni župnij. 

Slomškovo delo in življenje se 
umeščata v pomemben 
zgodovinski trenutek. Trud je 
usmerjal v krepitev narodne 
istovetnosti in kulturnega 
napredka. Iz zgodovinskih 
dogodkov je hitro in prodorno 
izluščil pomembne odločitve za 
prihodnost. 

Njegovo delo je za slovenski 
narod postalo kulturni spomenik. 
Zaradi kreposti, ki so ga v 
življenju odlikovale, in velikega 
dela, je stekel postopek za 
njegovo beatifikacijo, ki je 
potekal v treh obdobjih. Prvo 
imenujemo pripravljalno in je 
trajalo do leta 1925 (63 let), 
sledil je škofijski del postopka v 
Mariboru do leta 1962 in je trajal 
37 let. Leta 1962 je bila zbrana 
dokumentacija posredovana v 
Rim. Tam se je začel t. 
i. apostolski del postopka, ki se je 
po 37-ih letih končal 19. 
septembra 1999 z beatifikacijo. 

Državno tajništvo Svetega 
sedeža je 15. februarja 1999 
sporočilo, da Kongregacija za 
zadeve svetnikov potrjuje, da bo 
papež Janez Pavel II. (1978–2005) 
19. septembra 1999 v Mariboru 
slovesno razglasil častitljivega 
Božjega služabnika Antona 
Martina Slomška za blaženega. 
 

 Naša oznanila 
 
 Prihodnjo nedeljo 28. 9. 2014  
bo sv. maša ob 9h na prostoru 
pred našo cerkvijo, vabljeni! Ker 
obhajamo naš župnijski praznik, 
vabimo pridne gospodinje, da 
prinesete pecivo in druge sladke 
dobrote. Glavni gost našega 
slavja bo naš stari prijatelj – 
frančiškan, p. Lavrencij Anţel, 
vabljeni! 
 
 V petek je minilo petnajst let 
od Slomškove beatifikacije in 
blagoslova temeljnega kamna za 
našo cerkev. Stolna ţupnija 
Maribor zato vabi k obeleţitvi 
tega dogodka, ki bo danes ob 16. 
uri na Betnavski poljani pri 
spominskem kriţu. V primeru 
dežja bo molitveno srečanje v 
župnijski cerkvi Sv. križa (kjer je 
župnik g. Tonček Majc). Vabljeni!  
 
 V sklopu duhovne priprave na 
ţupnijski praznik, bo naša 
ţupnija organizirala romanje na 
Brezje k Mariji Pomagaj. 
Romanje bo dan pred župnijskim 



praznikom in sicer v soboto 
27.9.2014. Avtobus bo pobiral 
romarje po Košaškem dolu (ob 
07.45h) ob 8h bo na parkirišču 
pri naši cerkvi (cena prevoza je 
8 eur). Nato bo pot nadaljeval po 
Šentiljski cesti. Naša prva postaja 
bodo Brezje, kjer bomo imeli sv. 
mašo. Nato bomo odšli na kosilo v 
Avsenikovo gostilno »Pri Joževcu« 
(cena kosila je 10 eur). Popoldan 
bomo obiskali starodavno cerkev v 
Adergasu (ogledali si bomo 
samostan in cerkev), kjer bomo 
imeli večernice. Čim prej se 
prijavite pri g. župniku. Vabljeni! 
 
 V petek 26.9.2014 bo sv. 
maša ob 9h dopoldan, ker je 
zvečer Dom krajanov zaseden.  
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  

 
25. NEDELJA MED LETOM, 
21.9., Matej, apostol in 
evangelist;  
09.00 + sin Marjan Krajnc   
(daroval Lojze Krajnc z družino) 

 
PONEDELJEK, 22.9., 
Mavricij, mučenec; 
19.00 + Milan Robar  
(darovala Zajfrid Jožica) 

 
TOREK, 23.9.,  
Pij iz Pietrelcine,  
redovnik, spovednik; 
19.00 + Andrej Nikitenko 

 

SREDA, 24.9.,  
Anton Martin Slomšek, škof; 
19.00 + Milan Robar  
(darovala družina Brvar)  
 
ČETRTEK,  25.9.,  
Frimin, škof in mučenec; 
19.00 + Zora Štandeker 
 
PETEK, 26.9.,  
Kozma in Damijan, mučenca;  
9.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
SOBOTA , 27.9.,  
Vincencij Pavelski, duhovnik, 
ustanovitelj lazaristov;  
SV. MAŠA BO NA ROMANJU NA 
BREZJAH – DOMA JE NE BO! 
10.00 – za blagoslov naše župnije 
 
26. NEDELJA MED LETOM, 
SLOMŠKOVA NEDELJA – 
ŢUPNIJSKI PRAZNIK, 28.9.; 
09.00 + Terezija Flis 
         + Ladislav Miholic; 
         + Starši Kolenko (obl.) 

 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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. 
 

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