
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. NEDELJA MED LETOM, 30.9., 
Hieronim, duhovnik in cerkveni 
učitelj; 
9.30 v zahvalo za 40 let zakona  
       (Katica in Ivan);  
       + starši Alojzija in Franc Majcan 
15.00 peš romanje na Stolni vrh 
 
 
PETEK, 5.10., prvi v mesecu 
Marija Favstina Kowalska, redovnica; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
SOBOTA, 6.10., prva v mesecu 
Bruno, redovnik, ustanovitelj 
kartuzijanov; 
19.00 + Jože Kaučič in  
         + p. Franci Pivec OFM 
 
 
27. NEDELJA MED LETOM, 7.10., 
prva v mesecu, 
Rožnovenska Mati Božja;  
9.30 vsi + iz rodbine Repec in Regvat;  
            + Jožef Čeh  
 

 Molitev tedna  
 
NEBEŠKI OČE! 
BLAŽENI ŠKOF ANTON MARTIN 
SLOMŠEK JE LUČ NA POTI NAŠEGA 
KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA. 
NAJ NAS SPREMLJA NJEGOV ZGLED 
IN PODPIRA NJEGOVA PRIPROŠNJA, 
DA BOMO V EDINOSTI S TEBOJ 
IN MED SEBOJ NAPREDOVALI V VERI, 
UPANJU IN LJUBEZNI IN BODO 
USLIŠANE NAŠE PROŠNJE ZA NJEGOVO 
KANONIZACIJO. 
TO PROSIMO, PO KRISTUSU, NAŠEM 
GOSPODU.  
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 
 
 »Če kdo hoče biti prvi, naj bo vsem 
služabnik!« 
                                           (Mr 9,35) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Koristen način, ki nas uvede v 
razumevanje današnjega evangelija, je 
lahko ta, da se ustavimo ob dogodku, o 
katerem pripoveduje prvo berilo. Proti 
koncu svojega življenja je Mojzes 
določil sedemdeset starešin, ki ga 
spremljajo pri vodenju ljudstva; Sveti 
Duh se takoj na viden način spusti 
nadnje in oni začnejo prerokovati. 
Toda isti Sveti Duh zunaj tega zbora 
pride tudi na dva moža, ki ju Mojzes ni 
določil. Mladi pomočnik Józue je rekel 
Mojzesu: »Prepovej jima!« Toda on je 
odgovoril: »Kaj se vnemaš zame? Ko bi 
se le vse Gospodovo ljudstvo 
spremenilo v preroke! Da bi Gospod dal 
nadnje svojega duha!« 
Zdaj pa se ustavimo pri evangeliju. Na 
neki način se srečamo s podobnim 
prizorom. Eden izmed apostolov – 
Janez – je videl nekoga, ki ni hodil z 
njimi, a je v Jezusovem imenu izganjal 
demone, in mu je branil. Takoj za tem 
je šel povedat Jezusu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda Jezus mu je odgovoril: »Ne 
branite mu! … Kdor ni proti nam, je za 
nas.« Evangeljski odlomek v 
nadaljevanju govori tudi o drugih 
rečeh, toda mi se bomo ustavili tu, ker 
gre za zelo aktualno in sodobno misel. 
Kaj naj si mislimo o onih, ki so zunaj, a 
delajo dobro in se na njih opazi 
delovanje Duha, čeprav ne verujejo v 
Kristusa in ne pripadajo Cerkvi? Toda 
krščanstvo ni v prvi vrsti stvar 
dolžnosti, ki jih je potrebno opraviti, 
in bremen, ki jih je potrebno 
prenašati. Ni nekaj, kar mi delamo za 
Boga, ampak gre za to, kar je Bog 
storil za nas. Milost je in neskončen 
privilegij, da smo pobliže spoznali 
Kristusa, njegov evangelij in njegovo 
ljubezen. Zato bi morali biti ganjeni in 
polni sočutja do onih, ki v življenju 
niso imeli tega privilegija, ne pa da jim 
zavidamo in smo jim nevoščljivi. Morda 
bo kdo sklepal: torej lahko ljudi mirno 
pustimo v njihovem prepričanju in nam 
ni treba več evangelizirati, širiti vere v 
Kristusa in jih vabiti, da bi se pridružili 
Cerkvi, ko pa se lahko človek reši tudi 
na druge načine … Nikakor ne. Vse to 
moramo storiti, kot je rekel sv. Peter, 
»blago in spoštljivo«, prav nikogar ne 
smemo pustiti »pri miru«, če pod tem 
mirom razumemo ravnodušnost.  
                                R. Cantalamessa 

Leto XII., 
štev. 151, 
25. nedelja  
med letom; 
23.9.2012  

 

26. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 152, 
26. nedelja  
med letom; 

 30.9.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI TOREJ MOLITE TAKOLE:"OČE 
NAŠ"  
(Matejev evangelij 6,9)  
 
Oče naš,  
vsakokrat, ko se z molitvijo obračamo 
nate  
in te imenujemo naš,  
daj, da bomo vsaj malo bolj razumeli,  
da "naš" ne more nikoli pomeniti  
"moj", kakšnega dela nas.  
 
Daj nam razumeti,  
da si te nihče ne more lastiti.  
Ti si "naš", Oče vseh ljudi.  
Črne, bele in rumene rase,  
revnih in bogatih, zdravih in lepih,  
atletsko raščenih in invalidov.  
 
Ti si naš.  
Oče otrok, ki so še v materinem 
telesu, in ostarelih, ki jih hranijo po 
cevki. Poskočnih in sijočih vrhunskih 
manekenk in stark na klecavih,  
od artroze skrivljenih nogah.  
Industrialcev in pomivalcev oken,  
diplomantov in nepismenih.  
 
Ti si Oče vseh ljudi.  
Desničarjev in levičarjev.  
Lovcev in naravovarstvenikov.  
Tistih s knjižico in tistih brez nje.  
Oče naš, daj, da bomo resnično 

razumeli, da si naš,  
in da bomo skladno s tem tudi živeli. 
 
MIR VAM ZAPUŠČAM, SVOJ MIR VAM 
DAJEM. NE DAJEM VAM GA, KAKOR 
GA DAJE SVET  
(Janezov evangelij 14,27)  
 
Jezusov mir je Jezus sam. To ni kakšna 
lepa fraza iz veroučne snovi ali pridige, 
temveč resničnost. Ni mogoče, da 
nekdo, ki sprejema Jezusa kot Božjega 
Sina, po njem ne bi sprejemal vseh 
ljudi, moških in žensk. Ker v Jezusu: 
"Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne 
svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: 
kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu." 
(Pismo Galačanom 3,28 )  
Kristjan nima sovražnikov, ki naj bi jih 
premagal, temveč brate in sestre, s 
katerimi naj bi poskušal vzpostaviti 
dialog, preveriti dejstva, najti 
miroljubno rešitev problemov, tudi če 
so še tako težki.  
 
Kaj je mir na svetu? Zgodovina nas uči. 
To je močnejši, ki potolče šibkejšega. 
Je strah pred drugim. Je torej 
oboroževalna tekma in kopičenje 
vedno bolj učinkovitega in 
zastraševalnega orožja. Je diktatura 
(pod sovjetom so narodi bivšega 
sovjetskega imperija živeli...v miru. So 
vojaški spopadi na hrbtih najrevnejših 
narodov: Sovjetska zveza in Združene 
države Amerike sta se spopadali v 
Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Afriki.  
 
"Kaj pa kristjani in njihove bolj ali 
manj svete vojne; kristjani, ki so 
blagoslavljali orožje, ki so....?"  
So grešili. Imeli so Jezusa v ustih, ne 
pa v srcu.  
 
Brez Jezusa je mir samo beseda. 

Naša oznanila 
 
� Na današnjo nedeljo se še enkrat 
prisrčno zahvalimo vsem, ki ste na 
Slomškovo nedeljo prišli v našo novo 
župnijsko cerkev. Posebej izrekamo 
zahvalo p. Krizostomu Komarju, ki 
je vodil slovesno bogoslužje. Zahvala 
ministrantom, pevcem, bralcem, 
narodnim nošam, PGD Pesnica, 
mladim, ki ste pokosili in uredili 
okolico cerkve, podjetju PGGH za 
pomoč pri urejanju okolice in vsem, 
ki ste v teh dnevih dali vse od sebe, 
da današnji praznik tako lepo 
obhajamo. Največja zahvala gre 
dobremu Bogu, ki nam je dal tako 
čudovito vreme za današnje 
praznovanje. Posebej se zahvalimo 
tudi našim muzikantom – ansamblu 
Viničarji pod vodstvom Toneta 
Šnofla, ki so nas tudi letos 
razveseljevali s svojim ubranim 
petjem. Posebna zahvala gre 
predsedniku Turističnega društva 
Počehova.  
 
� Danes v nedeljo 30. 9. 2012 ob 
15h vas ob sklepu Slomškovega 
meseca septembra vabimo na 
zahvalno peš romanje na Stolni vrh. 
Zbiranje je na župnijskem dvorišču. 
Vabljeni! 
 
� Pred nami je prvi četrtek, petek 
in sobota z ustreznimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal in obhajal bolne in 
ostarele na njihovih domovih. 
Nedelja pred nami je prva v mesecu 
oktobru, ko se vam prisrčno 
zahvalimo a vaše darove za gradnjo 
naše cerkve.  

� Romarska agencija Aritours vas 
vabi na jesensko romanje mariborske 
nadškofije v Salzburg in Maria plain, 
prijavite se na sedežu agencije na 
Slomškovem trgu.   
 
� Kot vidite smo v teh dnevih spet 
urejali okolico. Na naše dvorišče smo 
v dveh dnevih dostavili okrog 300 
kubikov zemlje. Ob tem velikem delu 
gre zahvala družini Horvat iz Košakov 
in iz Stolnega vrha za njihovo pomoč 
in angažma. Bog vam vsem obilno 
povrni! 
 
� V sredo 3. oktobra vstopamo v 
»Leto vere«. Sveta maša bo za vso 
našo nadškofijo že omenjeno sredo v 
stolnici ob 17h, vabljeni!  
 
� 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.  
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) 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 649 eur;     

Bog vam povrni! 


