
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 

Evangelij današnje nedelje je 
prilika o pogoltnem bogatašu. Na 
svetovni ravni je nasprotje med 
bogatašem in beračem Lazarjem 
vsem na očeh. S tega zornega kota 
sta ti dve osebi celo na dveh 
poloblah: pogoltni bogataš 
predstavlja severno poloblo 
(Zahodna Evropa, Amerika, 
Japonska); ubogi Lazar pa je, z 
redkimi izjemami, juţna polobla. 
Dve osebi, dva svetova: prvi in 
»tretji svet«. Dva različno velika 
svetova: tisti, ki ga imenujemo 
»tretji svet« dejansko predstavlja 
»dve tretjini sveta«. Vedno bolj se 
uporablja prav to poimenovanje: ne 
»tretji svet« (third world), ampak 
»dve tretjini sveta« (two-third 
world). 
Toda isti kontrast med pogoltnim 
bogatašem in ubogim Lazarjem se 
ponavlja, na drugi ravni, znotraj 
obeh skupin. So pogoltni bogataši, 
ki ţivijo  
drug ob drugem z ubogim Lazarjem 
v deţelah tretjega sveta in so ubogi 
Lazarji, ki ţivijo drug ob drugem s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pogoltnimi bogataši v deţelah 
prvega sveta. Tudi v naši deţeli, 
kakor v vseh t.i. druţbah 
»blaginje«, so ljudje iz sveta 
zabave, iz športnega sveta, iz sveta 
financ, industrije in komerciale, ki 
preštevajo njihove prihodke in 
njihove pogodbe le v milijonih. To 
je pravi balet milijonskih številk, ki 
se skoraj vsak večer zavrti na naših 
televizijskih zaslonih. In vse to se 
dogaja pred pogledi milijonov ljudi, 
ki ne vedo, kako s svojo pičlo plačo 
ali pa nadomestilom za 
brezposelnost plačati najemnino za 
stanovanje, zdravila, študij svojih 
otrok.  
Tudi danes ima pogoltni bogataš več 
bratov po svetu. Prav njim današnje 
bogosluţje predvsem po Jezusu 
Kristusu, »vstalem od mrtvih«.  
 
Upajmo, da njegovo povabilo, naj 
opazimo tudi ubogega Lazarja, ne 
bo padlo v prazno, ampak naletelo 
na odmev v srcu vsakega od nas, ko 
smo vendar, v primerjavi z velikim 
delom sveta, na neki način tudi mi 
bratje pogoltnega bogataša! 
 

R.  Cantalamessa 
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Svetnik tedna 
  

Frančišek Asiški 
 

“Kot sonce vsak dan vzhaja, se je 
Frančišek zapisal svetu.” Lahko reče 
kdo kaj lepšega o človeku, kot so te 
slavne besede italijanskega pesnika 
Danteja? Tako, kot začutimo toploto 
sonca, ki nas objame ob jutranjemu 
vzhodu, so se počutili ljudje in ţivali 
v Frančiškovi bliţini. Mnogi so 
govorili, da vidijo pred seboj 
naslednika Jezusa Kristusa.  
 
Frančišek se je rodil leta 1181 ali 
1182 v italijanskem mestu Assisi. 
Njegov oče Peter Bernardone je bil 
bogat trgovec z blagom. Njegova 
mati je bila prijazna Francozinja 
Ivana Pica. Sina so sicer krstili za 
Janeza, vendar so ga zaradi njegove 
matere kmalu začeli klicati 
»Francozek« ali Frančišek. Kot mlad 
moţ je Frančišek uţival v očetovem 
bogastvu. Zares je skušal izkoristiti 
vse uţitke ţivljenja v pravem pomenu 
besede. S skupino prijateljev so 
večkrat razgrajali po mestu in mnoge 
meščane spravljali ob ţivce.  
 
Z dvajsetimi leti pa se je moral 
udeleţiti vojskovanja. Eno leto je 
preţivel v ujetništvu, kjer je hudo 
zbolel. V tem obdobju je bilo zanj 
vse drugače. Prejšnje uţivaško 
ţivljenje se mu je nenadoma zazdelo 
površno in prazno. Kaj naj naredi? 
Katera bo prava pot v ţivljenje? 
 
Potem je prišel dogodek, ki je 
popolnoma spremenil njegovo 
življenje. Frančišek je pri maši slišal 

besede iz Lukovega evangelija: “ne 
jemljite s seboj, ne torbe, ne 
obuvala.« Nenadoma mu je postalo 
jasno, da prav to Bog pričakuje od 
njega! Nag je pobegnil iz domačega 
kraja in pustil za seboj presenečene 
starke, prijatelje, svojo dediščino, 
vse. »Zaradi svojega Gospoda sem se 
odločil za sveto uboštvo,« je 
Frančišek odvrnil vsakemu, ki ga je 
vpraševal, zakaj se potika naokoli kot 
berač.  
 
To je bila rojstna ura frančiškanskega 
reda, ki bo tudi beraški red. 
Frančiškove ideje o ţivljenju v 
popolnem uboštvu in sluţenju Bogu 
so zamikale mnoge, da so mu sledili. 
Na stotine Frančiškovih misijonarjev, 
ki so bili oblečeni v rjave kute s 
kapuco in obuti v preproste sandale, 
je hodilo po Italiji, drugje po Evropi 
in kmalu po vsem znanem svetu. 
Pridigali so o Boţjem kraljestvu. 
 
Kmalu se je moškim pridružila še 
Klara, Frančiškova prijateljica iz 
otroštva. Skupaj sta ustanovila red 
klaris. Tako so lahko tudi ţene 
posvetile svoje ţivljenje samo Bogu, 
podobno kot Frančišek in njegovi 
bratje. 
 
Nenadoma je Frančišek zaznal pri 
sebi še nov poklic. Zanj ni bila 
pomembna samo ljubezen do ljudi, 
ampak tudi skrb za ţivali. »To so 
moji bratje in sestre,« je govoril in 
se z največjim veseljem pogovarjal z 
vsemi ţivimi bitji. Tako so ga videli 
na obali morja, kako se pogovarja z 
ribami, ali na vrhu hriba, kako 
kramlja s pticami. Svojo ljubezen do 
narave in do vsega stvarstva je 



Frančišek malo pred smrtjo zapisal v 
svoji »sončni pesmi«, ki še danes 
seţe ljudem v srce. 
 
Frančišek se je s takšno zavzetostjo 
lotil uresničevanja svojih idej, da je 
bil pri 44 letih popolnoma izčrpan.  
 

 
 
 
Umrl je 3. oktobra 1226. Preden je 
Frančišek umrl, se je poslovil od 
svojih redovnih bratov z besedami: 
»Zbogom bratje, ostanite v Boţjem 
strahu. Jaz grem k Očetu, čigar 
milosti vam priporočam.« 
 
Še danes, toliko let po njegovi smrti, 
mnogi častijo in občudujejo 
Frančiška, ki se je popolnoma izročil 
Jezusu in širjenju Boţjega kraljestva.  
 
Ţe dve leti po smrti ga je papeţ 
razglasil za svetnika. 

(vir: V. Schauber, M. Schindler,  
    Svetniki: varuhi, zavetniki, vzori.) 

Naša oznanila  
  
 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Urnik 
verouka je 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 
ţupniku; V Slomškovi knjigarni na 
Slomškovem trgu si prosimo sami 
kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
 

 Prisrčna hvala vsem, ki ste 
pomagali pri oblikovanju letošnje 
Slomškove nedelje – našega 
ţupnijskega praznika.  Bog lonaj g. 
škofu Smeju, ki nas s svojo 
preprostostjo vedno navduši. Bog 
povrni vsem našim drugim gostom, 
pevcem, ministrantom in vsem, ki ste 
danes prišli, da se v teh teţkih časih 
priporočamo bl. škofu Slomšku.   
 
Bog daj, da bi v teh težkih časih 
nikoli ne obupali delati dobro! 
 
 



 V sklopu Slomškovega meseca 
septembra vas vabimo na že 
tradicionalno župnijsko peš 
romanje. Letos bomo poromali na 
Urbanovo kapelo nad Šentiljsko cesto 
in sicer danes v nedeljo 29. 
septembra. Zberemo se na 
Hoferjevem parkirišču ob 15h. 
Vabljeni! 
 
 Pred nami je prvi četrtek, prvi 
petek in sobota v mesecu oktobru. 
V teh dnevih bomo obhajali 
poboţnosti po ustaljenem redu, g. 
ţupnik bo tudi obiskal ostarele na 
domu. V nedeljo, ki je prva v 
mesecu, pa vam Bog povrni za vaše 
darove.  
 
 BIBLIČNA SKUPINA vabi vse, ki 
ţelite prebirati Boţjo besedo in polno 
zaţiveti iz tega vrelca milosti. Še 
posebej se priporoča bralcem beril. 
Prvo srečanje bo v četrtek, 3. 10. 
2013 ob 18. uri v Domu krajanov. 
Skupino vodi Vladka Arnuš. Prisrčno 
vabljeni! 
 

Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   

 

 
NEDELJA, 29.9., 
Mihael, Gabrijel, Rafael,  
nadangeli 
09.00 + Alojzija in Franc Majcan       
    (darovala družina Senekovič) 

 
ČETRTEK, 3.10.,  
prvi v mesecu, 
Gerard, opat; 
19.00 + Vlado Miholic  
         (darovala družina Horvat) 
 

PETEK, 4.10.,  
prvi v mesecu,   
Frančišek Asiški,  
redovni ustanovitelj; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 

 
SOBOTA, 5.10.,  
prva v mesecu,  
Marija Favstina Kowalska, 
redovnica; 
19.00 + Joţe Kaučič (2. obl. smrti)   
      in + p. Franci Pivec  
     (darovala gospa Zofija Kaučič) 
 
 
 
NEDELJA, 6.10.,  
prva v mesecu, 
Rožnovenska nedelja, 
Bruno, redovnik,  
ustanovitelj kartuzijanov; 
09.00 + Vlado Miholic  
           (darovala družina Ostrc) 

 
 
 
 
 

 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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