
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V današnjem nedeljskem 
evangeliju nam Jezus še enkrat 
spregovori v priliki: »Nekdo je 
imel dva sina. Stopil je k prvemu 
in rekel: 'Sin, pojdi danes delat v 
vinograd!' Ta je odgovoril: 
'Nočem.' Toda pozneje se je 
premislil in šel. Stopil je k 
drugemu in rekel isto. Ta je 
odgovoril: 'Grem, gospod,' vendar 
ni šel. Kateri od teh dveh je 
izpolnil očetovo voljo? Rekli so: 
'Prvi'.« Sin, ki odgovori pritrdilno, 
pa besede ne drži, predstavlja 
tiste, ki so poznali Boga in 
spolnjevali njegovo postavo, ko 
pa gre za konkretno dejanje, ko 
gre za to, da bi sprejeli Kristusa, 
ki je »cilj postave«, so se 
umaknili. Sin, ki je odgovoril 
odklonilno, potem pa izpolnil 
naročilo, predstavlja tiste, ki 
nekaj časa niso živeli po postavi 
in Božji volji, ob srečanju z 
Jezusom pa so se pokesali in so 
sprejeli evangelij. Od tu Jezusov 
zaključek vpričo »velikih  

 

 

 

 

 

 
duhovnikov in starešin ljudstva«: 
»Resnično, povem vam: 
cestninarji in nečistnice pojdejo 
pred vami v Božje kraljestvo.« 
Kaj nam danes govori ta 
evangeljska stran? Mislim, da 
tole: da pred Bogom besede in 
lepe obljube ne štejejo veliko, če 
jim ne sledijo dela. »Med 
besedami in dejanji je celo 
morje.« »Ne pojde v nebeško 
kraljestvo vsak, kdor mi pravi: 
'Gospod, Gospod,' ampak 
kdor uresničuje voljo mojega 
Očeta.« Kot lahko vidimo, 
Jezusova prilika ni oddaljena od 
življenja. To, kar Bog pričakuje 
od nas, je prav tisto, kar tudi mi v 
življenju pričakujemo drug od 
drugega. Vsaka mati pričakuje od 
svojih otrok ne le besedno, ampak 
dejansko ubogljivost; 
naklonjenost, ki ni v lahkih in 
hitro pozabljenih mladostnih 
obljubah v trenutku, ko nekaj 
potrebujem, ampak dejansko 
naklonjenost, ki je sposobna tudi 
žrtve.              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 
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 
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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 

 Glavni gost našega 
ţupnijskega slavja je naš stari 
prijatelj – frančiškan, p. 
Lavrencij Anţel. Prisrčno se mu 
zahvalimo za današnjo 
navzočnost in mu ţelimo vse 
dobro. Obenem Bog povrni vsem, 
ki ste kakorkoli pomagali pri 
oblikovanju današnjega praznika. 
Posebej zahvala vsem liturgičnim 
sodelavcem, me njimi danes šem 
posebej izpostavljamo župnijski 
pevski zbor z vsemi zasedbami, ki 
se je danes zares lepo izkazal. 
Hvala tudi vsem pridnim 
gospodinjam, ki ste prinesle 
pecivo in druge dobrote. Bog 
povrni!   
 
 V sklopu duhovne priprave na 
ţupnijski praznik, je naša 
ţupnija organizirala romanje na 
Brezje k Mariji Pomagaj. 
Romanje je bilo dan pred 
župnijskim praznikom in sicer v 
soboto 27.9.2014. Naša prva 
postaja so bile Brezje, kjer smo 
imeli sv. mašo. Po sv. maši smo 
imeli zares nepozabno srečanje z 
umetniško družino Mašukov v 
kraju Ljubno pri Brezju. Nato smo 
le s težavo odšli na kosilo v 
Avsenikovo gostilno »Pri 
Joževcu«. Popoldan smo obiskali 
starodavno cerkev v Adergasu 
(ogledali smo si samostan in 
cerkev), kjer smo imeli večernice. 
Pri vračanju domov smo zaradi 
tehničnih težav opravili še kratko 
peš romanje in se spet vrnili 



nazaj k Mariji v Adergas. Tam so 
nas župljani na čelu z g. 
župnikom Slavkom Kalanom 
ponovno zelo prisrčno sprejeli. S 
pesmijo na ustnicah in v topli 
samostanski jedilnici smo tako 
dočakali nov avtobus. V poznih 
večernih urah smo se tako vrnili 
nazaj domov. Prisrčna hvala 
vsem, ki ste se letošnjega zelo 
doživetega in razburljivega 
romanja udeležili. Hvala tudi 
vsem za potrpežljivost in 
prijaznost.  
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
pobožnostmi, g. župnik bo v 
petek obiskal starejše na 
domovih.  
 

  V Gospodu je zaspal 
 

Bogomir Šipek, 
rojen 25.9.2014 v Mariboru, 

stanujoč Stolni vrh 24.  
Pogreb bo v torek 30.9. 2014 ob 
14.30h na pokopališču Pobreţje. 

Gospod, daj mu večni pokoj,  
in večna luč naj mu sveti,  
naj počiva v miru, amen. 

 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
26. NEDELJA MED LETOM, 
SLOMŠKOVA NEDELJA – 
ŢUPNIJSKI PRAZNIK, 28.9.; 
09.00 + Terezija Flis 

         + Ladislav Miholic; 
         + Starši Kolenko (obl.) 

- za zdravje  
 
ČETRTEK,  2.10., prvi v 
mesecu, Angeli varuhi; 
19.00 + Andrej Nikitenko 
 
PETEK, 3.10., prvi v mesecu, 
Gerard, opat;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
SOBOTA , 4.10., prva v 
mesecu, Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj;  
8.30 – molitvena ura 
9.00 + Terezija Flis  
(daroval g. Martin Križnar) 
 
27. NEDELJA MED LETOM, 
5.10., prva v mesecu, Favstina 
Kowalska, redovnica;  
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Rojko) 
 
 

 

 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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com
http://www.vkalejdoskopu.si/

