
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji 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. 
»zavrţenosti Izraela«, ki ga v 
Svetem pismu pogosto 
ponazarjajo z vinogradom. 

Jezus pa to še bolj jasno pove, ko 
pravi: »Zato vam pravim: Vzelo se 
vam bo Boţje kraljestvo in dalo 
ljudstvu, ki bo obrodilo njegove 
sadove.« 

Bog daj, da bi se vedno zavedali, 
kako krhek dar je vera, in da bi jo 
vedno negovali in poglabljali! 

                        R. Cantalamessa 
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 Novi ljubljanski  
 nadškof in metropolit 

 

Zvonovi stolnice svetega 

Nikolaja v Ljubljani so opoldne, 

na dan, ko po državi velja molk 

pred lokalnimi volitvami, 

naznanili, da je ljubljanska 

nadškofija dobila novega 

nadpastirja. Papež Frančišek je 

prav na praznik svetega 

Frančiška Asiškega za novega 

ljubljanskega nadškofa 

metropolita imenoval zdajšnjega 

provincialnega ministra 

frančiškanov, patra Staneta 

Zoreta. 

Novinarsko konferenco v Galeriji 
Druţina v Ljubljani je spremljal 
sodelavec Alen Salihović. Povedal 
nam je, da je bilo zanimanje 
medijev ogromno, saj je bila 
ljubljanska nadškofija brez 
svojega nadpastirja od konca 
lanskega julija, ko je sveti oče 
Frančišek sprejel odpoved sluţbi 
takratnega nadškofa Antona 
Stresa. Pater Stane Zore se bo 
javnosti predstavil prihodnji 
petek. Datum njegovega 
posvečenja še ni znan. 

Kratek življenjepis novega 
ljubljanskega nadškofa 

Novoimenovani ljubljanski 
nadškof metropolit pater Stane 
Zore se je rodil 7. septembra 
1958 v Ljubljani, sicer pa izhaja iz 
ţupnije Sela pri Kamniku. Po 
gimnaziji v Kamniku je naredil 
noviciat in se nato vpisal na 
teološko fakulteto v Ljubljani. 
Prav na današnji dan pred 
tridesetimi leti je naredil večne 
zaobljube v frančiškanskem redu, 
v katerega je vstopil v letu 1977. 
Duhovniško posvečenje je prejel 
na praznik apostolov Petra in 
Pavla 1985 v Ljubljani. Po 
posvečenju je bil najprej štiri leta 
kaplan v Ljubljani v Šiški, nato je 
bil kot pater na Brezjah kaplan v 
Mošnjah, kot pater na Sveti Gori 
pa kaplan v Solkanu. Rad se 
pošali, da bi v provinci teţko našli 
koga s tako dolgim kaplanskim 
staţem, kot ga ima on. Zdaj je ţe 
drugi mandat provincial 
slovenskih frančiškanov. 

Pater Zore kot gost meseca v 
reviji Ognjišče: Ni lepšega kot 
živeti svoje duhovništvo in 
redovništvo 

Pater Stane Zore je bil gost 
meseca oktobrske številke revije 
Ognjišče. V intervjuju je 
odgovarjal predvsem na 
vprašanja, povezana z zgodovino 
in zdajšnjim delovanjem 
frančiškanov pri nas. Slovenski 
frančiškani namreč letos 
praznujejo 500-letnico province 



Svetega kriţa. Pater Zore, zdaj 
novi ljubljanski nadškof, je med 
drugim spregovoril o odločitvi za 
duhovniški in redovniški poklic ter 
poslanstvu predstojnika. Povedal 
je, da se je tudi prek njegovega 
vstopa v frančiškanski red 
pokazalo, kako Bog kliče. Meni, 
da ni lepšega kot ţiveti svoje 
duhovništvo in redovništvo. Sam 
skuša kot predstojnik po svojih 
najboljših močeh sluţiti bratom v 
potrebah. Priznal je, da pridejo 
tudi teţki trenutki. Takrat se 
spomni, da ima svetovalce in da 
ljudje molijo zanj. Zaveda se 
tudi, da Bog vodi zgodovino in mu 
pomaga preţiveti take trenutke. 
Kot je še dodal, Bog deluje po 
dogodkih in ljudeh, ki niso vedno 
prijetni in prijazni. Če bi lahko, bi 
sam v zgodovini marsikaj črtal. A 
verjame, da bi se pozneje 
pokazalo, da zaradi tega črtanja 
nastane velika praznina. 

 

 Naša oznanila 
 
 Za nami je župnijski praznik, 
Bog vam povrni za vso vašo 
pomoč.  
 
 V sklopu duhovne priprave na 
župnijski praznik, je naša 
župnija organizirala romanje na 
Brezje k Mariji Pomagaj. 
Romanje je bilo dan pred 
ţupnijskim 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 druţino Mašukov v 
kraju Ljubno pri Brezju. Nato smo 
le s teţavo odšli na kosilo v 
Avsenikovo gostilno »Pri 
Joţevcu«. Popoldan smo obiskali 
starodavno cerkev v Adergasu 
(ogledali smo si samostan in 
cerkev), kjer smo imeli večernice. 
Pri vračanju domov smo zaradi 
tehničnih teţav opravili še kratko 
peš romanje in se spet vrnili 
nazaj k Mariji v Adergas. Tam so 
nas ţupljani na čelu z g. 
ţupnikom 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 
doţivetega in razburljivega 
romanja udeleţili. Hvala tudi 
vsem za potrpeţljivost in 
prijaznost.  
 
 Danes je prva nedelja v 
mesecu oktobru, Bog vam povrni 
za vaše darove.  
 
 Včeraj so v Nadškofiji 
Ljubljana dobili novega nadškofa 
–p. Staneta Zoreta, provinciala 
frančiškanov. P. Stane Zore je 
naš veliki prijatelj, ki odlično 
pozna našo ţupnijo. Na njegovo 
pomoč lahko v prihodnosti tudi 



računamo. Naj ga Bog 
blagoslavlja v njegovi novi sluţni. 
Obenem pa molimo za našo 
nadškofijo in našega novega 
nadškofa.  
 
 Danes so lokalne volitve. 
Pojdimo na volišča in volimo v 
skladu s svojim krščanskim 
vrednostnim kompasom.  
 
 Glede na veliko verjetnost 
drugega kroga lokalnih volitev bo 
nedeljska sv. maša še dve nedelji 
na prostoru pred cerkvijo in sicer: 
12. in 19.10.2014, vabljeni! 
 
 V ponedeljek 13.10.2014 0b 
19.30 bo redno srečanje članov 
ŢPS, vabljeni! 
 

 
 

 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
 
27. NEDELJA MED LETOM, 
5.10., prva v mesecu, Favstina 
Kowalska, redovnica;  
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Rojko); 
+ Jože Kaučič in p. Franci Pivec; 
+ starši Fras, Jevšenak 

 
ČETRTEK,  10.10.,  
Abraham, očak; 
19.00 – za domovino 
 

PETEK, 11.10.,  
Danijel, mučenec;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
SOBOTA ,11.10.,  
Firmin, škof;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Milan Robar   
(darovala družina Lozinšek iz 
Lancove vasi) 
 
 
 
28. NEDELJA MED LETOM, 
Maksimiljan Celjski, 12.10.; 
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Strniša) 
 
 
 
 
 

 

 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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