
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
 

 

»Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je 
postal vogelni kamen.« 
(Mt 21, 42) 

 

Beseda o Besedi 
 

Tudi današnji evangelij nam prinaša 
priliko. Neki človek – pravi Jezus – 
je imel vinograd, ki ga je sam 
zasadil in je vestno skrbel zanj. Ob 
času trgatve je poslal svoje 
sluţabnike, da bi pobrali pridelek. 
Toda kaj se zgodi? Viničarji so 
nekatere njegove sluţabnike pobili, 
druge pa so pretepli. Poslal je 
druge, ki jih je doletelo isto. Ostal 
mu je le še sin. Mislil si je: mojega 
sina bodo ja spoštovali.  
 
Tukaj se je potrebno zadrţati pri 
samem besedilu, ker ţe odseva 
zgodovinsko resnico, ki jo 
nakazuje: »Ko pa so viničarji 
zagledali sina, so sami pri sebi 
rekli: 'Ta je dedič. Dajmo, ubijmo 
ga in se polastimo njegove 
dediščine!' Zgrabili so ga, vrgli iz 
vinograda in ubili.« 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namigovanje na Jezusa, ki ga bodo 
kmalu prijeli, ga odvedli iz mesta in 
ga kriţali, je precej očitno. Kot v 
mnogih drugih primerih Jezus pusti, 
da poslušalci sami izvlečejo 
zaključek. »Kaj bo torej storil 
gospodar vinograda?« Odgovorijo mu: 
»Hudobneţe bo kruto pokončal, 
vinograd pa dal v najem drugim 
viničarjem, ki mu bodo ob svojem 
času dajali pridelek.« 
 
Pomen je jasen: govor je o t.i. »Tudi 
v Stari zavezi najdemo Boţje 
zavračanje, kakor je bilo tisto, ki se 
je sklenilo z babilonskim 
izgnanstvom. Enega od njih opisuje 
tudi Izaija v današnjem prvem berilu, 
ko tudi uporabi podobo trte (»Zdaj 
vam bom povedal, kaj bom storil 
svojemu vinogradu: odstranil mu bom 
ograjo, da bo izropan, podrl mu bom 
obzidje, da bo poteptan.«. Toda to 
Boga ni ustavilo, da ne bi še naprej 
ljubil Izraela in bdel nad njim. 
 
Naj nam bo ta misel še posebej za 
vzpodbudo v mesecu oktobru, ki je 
mesec roţnega venca. Zaupajmo v 
Boţjo pomoč in Marijino priprošnjo.  
 

R. Cantalamessa 

Leto XII., 
štev. 99, 
26. nedelja 
med letom; 

25.9.2011  

 

 

 
 

 

27. nedelja med letom - Roţnovenska  

 Leto XII., 
 štev. 100, 
27. nedelja  
med letom; 

 2.10.2011 



ISKANJE BOTROV ZA NAŠO 
NOVO CERKEV  

 
Dragi ţupljani! 
 
Kot lahko vidite se gradnja naše cerkve 
in ţupnijskega doma lepo nadaljuje. 
Vsi smo tega zares veseli. Naša ţelja 
je končati fasado – da bomo tako 
končno dokončali nezaključene 
robove strehe, in finalizirati ţupnijski 
dom – to se pravi končati instalacije, 
omete, poloţiti talno gretje in 
narediti estrihe. Nato bomo, če Bog 
da, opremili za začetek tri najbolj 
nujne prostore za normalno  
pastoralno delovanje in seveda 
stanovanje za g. ţupnika.   
 
Nenehno vas obveščamo in prosimo za 
vašo duhovno in finančno podporo, 
hvala vam, ker se na prošnje odzivate.  
 
V mnogih ţupnijah po Sloveniji obstaja 
program botrstva, kot pomoč pri 
različnih ţupnijskih projektih. Tudi v 
naši ţupniji obstaja tak program. 
Povabimo vas, da se nanj odzovete.  
Bog Vam povrni! 
Sistem botrstva pri nas je sledeč: 

otroška opeka: nad 10 EUR 

druţinska opeka: nad 100 EUR  
 

ţelezna opeka: nad 500 EUR 

bronasta opeka: nad 1000 EUR 

srebrna opeka: nad 3000 EUR 

zlata opeka: nad 5000 EUR 

 

SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 

SLOMŠEK JE NAŠ PRIJATELJ MIRU 
 
Kar pet pomembnih Slomškovih jubilejev 
smo v preteklem mesecu praznovali. 

Pomemben je bil njegov god in obletnica 
smrti, 24. septembra. Oba praznika smo 
dostojno obeleţili v njegovi stolnici s 
celodnevnim molitvenim čaščenjem. Na 
posebno svečan in nepozaben način pa 
smo Slomškovo nedeljo praznovali farani 
njegove ţupnije v Košakih. Vtisi o tem 
kroţijo med ljudmi in bodo del 
zgodovinskega izročila o prvem pravem 
ţegnanju v Košakih. Mi pa bomo 
nadaljevali z opisovanjem njegovega 
ţivljenja in dela, kot je to uveljavljeno 
na vsako prvo nedeljo v mesecu. 
V tistih nemirnih časih je bil Slomšek 
dvojna tarča nemškega liberalizma – kot 
tradicionalistični cerkveni veljak in nič 
manj kot zaveden in aktiven slovenski 
narodnjak. Napadi so se stopnjevali, bil 
je ţe na začetku ţivčnega zloma, saj je 
junija pisal prijatelju Vodušku 
pretresljive besede: »Tako se ne da več 
ţiveti v miru. Svete vojske se moramo 
prijeti. Ali se bomo drţali Nemcev ali 
Slovencev. Le Slovencev, kar je prav. 
Nemci nam ţugajo materno kri popiti, 
nas pa tudi ob sveto vero pripraviti.« 
Po letu 1848 so se razmere umirile in 
Slomšek je zopet smeleje širil svoje 
poslanstvo. Bil je tudi misijonar ter je 
misijone tudi uvajal in podpiral. Zelo se 
je zanimal za znanega misijonarja, 
rojaka Barago med ameriškimi Indijanci. 
Ta ga je zaradi naklonjenosti obiskal v 
Št. Andraţu ter mu odpeljal v Ameriko 
duhovnika – brata Reš. Uvedel je prav 
posebno obliko misijona, in sicer misijon 
za berače. Bil je tudi pobudnik 
ustanovitve bratovščine Sv. Cirila in 
Metoda. 
Ko so na Koroškem in Štajerskem zbirali 
podpise za ločitev šole od cerkve, se je 
Slomšek znova oglasil in posvaril: »Če pa 
bi ločili šolo od cerkve in vzeli cerkvi 
vzgojo mladine, bi vzgojili brezboţno, 
puntarsko pokolenje, propadle ljudi, ki 
se ne bi bali Boga in tudi nobene oblasti. 
Šole pa, če prava ni, je boljše, da je ni.« 



Zahteven in obseţen ciklus potovanj za 
Slomška so bile vizitacije avstrijskih 
zamejcev. Glavni vizitator nadškof 
Schwarzenberg je nalogo v lavantiski 
škofiji poveril Slomšku. V letih 1857 in 
1858 je opravil vizitacije v 
benediktinskih samostanih dunajske in 
slazburške nadškofije pa tudi na češkem 
in moravskem. Ţe pred temi vizitacijami 
ga je dajala bolezen in jih je moral 
opraviti odlogoma. Vzele so mu mnogo 
telesne moči. V natančnem poročilu o 
tem je Slomšek zapisal: »Obnove so 
potrebni vsi!« 
Toda glavna preizkušnja in napori so ga 
še čakali. Prenos škofijskega sedeţa v 
Mariboru ni bil iti malo enostavna 
zadeva. Spremljali so jo mnogi 
zgodovinski in osebnostni razlogi. Meja 
na Dravi med salzburško in oglejsko 
nadškofijo je bila v 80. letih 18. stol. 
Ukinjena. Pričeli so se poskusi sprememb 
škofijskih meja. Krški škof Auersperg je 
ţe leta 1782 predlagal, da se lavantinska 
škofiji priključi del štajerske, celjsko 
področje do Breţic. Ker pa je bil sedeţ 
na skrajnem severnem robu, taka 
razmejitev ni mogla biti dolgoročna. 
Ob načrtovanju preselitve sedeţa so bili 
dolgo upoštevani Maribor, Ptuj, Celje in 
Slovenska Bistrica. Hvala Bogu, da je bil 
izbran Maribor, hvala Bogu, da so farani 
njegove ţupnije,  hvala Bogu, da je 
Slomšek naš prijatelj miru. 

Jože Križan 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Začeli smo ţe z veroukom v novem 
veroučnem letu 2011/2012. 
Zamudnike še vedno čakamo, 
dobrodošli! 
 
 Za nami je Slomškova nedelja in 
ţupnijski praznik – ţegnanje. Veliko 
dogodkov je ta praznik spremljalo. 

Kot odmev tega praznika je bil  
obisk mladih iz Hrvaške, iz ţupnije 
Sesvetska sela pri Zagrebu, ki so 
prespali pri naših druţinah. To je bil 
za našo ţupnijo velik dogodek, hvala 
vsem, ki ste mlade sprejeli na svoje 
domove, bili so navdušeni. 
Pričakujemo, da bomo pomladi 
poromali v ţupnijo Zagreb Sesvetska 
sela.  
 
 Danes je prva nedelja v mesecu 
oktobru, ko se še posebej zahvalimo 
za vaše darove, za gradnjo naše nove 
cerkve. Pred nami je prvi petek in 
sobota v mesecu, ko bomo obhajali 
poboţnosti po ustaljenem redu.   
 
 Danes prebiramo jubilejno 100 
izdajo Slomškovega glasu, čestitamo 
vsem sodelavcem! 
 
  V soboto 15. oktobra bomo imeli 
ţupnijsko romanje novi Slomškovi 
ţupniji v Velenju in v Celju. Več o 
romanju prihodnjič, prijavite se v 
zakristiji.  
  
 V nedeljo 9. oktobra ob 18.00 bo 
v naši novi cerkvi dobrodelni 
koncert vokalne skupine »Fantje na 
Vasi«. Dobrodošli«   
 
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi. V nekaj dnevih bi radi 

začeli s polaganjem talnega gretja in 
estrihov v ţupnijskem domu.  

 
Bog vam povrni za vaše darove:  
26. nedelja med letom: 850 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

 



Sv. maše v oktobru  
 
 

27. NEDELJA MED LETOM, 2.10., 
Roţnovenska,  
prva nedelja v mesecu ; 
9.30 + Joţef Čeh  
 
 
PETEK, 7.10.,   
Roţnovenska Mati Boţja;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 8.10.,  
Terezija Deteta Jezusa, devica in 
cerkvena učiteljica; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 + Maksimiljan Novak st. 
 

 
28. NEDELJA MED LETOM, 9.10., 
Abraham in Sara,  
svetopisemski par; 
9.30 + Franc Čemernik 
 
TOREK, 11.10, 
Firmin, škof 
19.00 + Alojzija Majcan (osmi dan) 
 

 
PETEK, 14.10.,   
Kalist I., papeţ in mučenec;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 15.10.,  
Terezija Velika, devica in 
cerkvena učiteljica; 
18.00 – molitev sv. roţnega venca  
19.00 + starši Fekonja in Črnčec, + 
brat in sestra 
 

Od nas se je poslovila 
 

Gospa Alojzija Majcan,  
iz Košaškega dola 61, 

2000 Maribor. 
Od nje se bomo poslovili v 

ponedeljek 3. oktobra ob 11.30 na 
pobreškem pokopališču.  

Po pogrebu bo sv. maša za njen večni 
mir in pokoj  

v ţupnijski cerkvi na Pobreţju. 
Gospod naj ji da večni pokoj, in 

večna luč naj ji sveti;  
naj počiva v miru, amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdajatelj 
 

 
Ţupnija 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, ţupnijski 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

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

