
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beseda o Besedi 

Tema današnje nedelje je sveti 
zakon. Prvo berilo se začenja z 
vsem znanimi besedami: »Gospod 
Bog je rekel: 'Ni dobro za 
človeka, da je sam; naredil mu 
bom pomoč, ki mu bo primerna.'« 
(Danes bi zlahka dodali podoben 
stavek: »Ni dobro za ženo, da je 
sama, naredil ji bom pomoč, ki ji 
bo primerna.'« ) Dandanes 
ogrožata zakonsko zvezo ločitev 
in razveza, v Jezusovem času pa 
jo je ogrožala odslovitev. V 
določenem smislu je bilo to še 
hujše zlo, ker je bila odslovitev 
krivična do žene. Mož je namreč 
imel pravico odsloviti ženo, žena 
pa ni imela pravice odsloviti 
moža. V judovstvu sta se glede 
odslovitve kresali dve mnenji. Po 
prvem je bilo zakonito odsloviti 
ženo iz kakršnega koli 
razloga,seveda po presoji moža; 
po drugem pa je bil 
potreben resen razlog, ki ga je 
predvidevala Postava. Nekega dne  

 

 

 

 

 

 
 
so to vprašanje zastavili Jezusu v 
prepričanju, da se bo postavil na 
eno ali drugo stran. Dobili pa so 
odgovor, ki ga niso pričakovali. 
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je 
(Mojzes) napisal to zapoved, na 
začetku stvarjenja pa ju je Bog 
ustvaril kot moža in ženo. Zaradi 
tega bo mož zapustil očeta in 
mater in se pridružil svoji ženi in 
bosta oba eno meso. Tako nista 
več dva, ampak eno meso. Kar je 
torej Bog združil, tega naj človek 
ne ločuje!«  
Jezus je naredil svoj prvi čudež v 
Kani, da bi rešil srečo 
novoporočencev. Spremenil je 
vodo v vino in ob koncu so se vsi 
strinjali, da je bilo vino, s katerim 
so postregli na koncu, najboljše. 
Mislim, da je Jezus tudi danes 
pripravljen, če ga le povabimo na 
naše poročno slavje, narediti ta 
čudež in storiti, da bo poslednje 
vino – ljubezen in edinost zrelih 
let in starosti – boljša od tiste na 
začetku.        R. Canatalamessa 
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 Svetnik tedna – Sv. Bruno 
 
Bruna so starši že v mladih letih 
namenili za duhovnika in ga temu 
primerno tudi vzgajali. Komaj 
štiriletnega so ga zaupali škofu 
Balderichu v Utrechtu, ki je 
poskrbel za njegovo dobro vzgojo 
in temeljito izobrazbo, s katero 
se je lahko kosal z največjimi 
sodobnimi učenjaki. S petnajstimi 
leti je postal kancler, državni 
tajnik na dvoru svojega starejšega 
brata Otona I., ko je ta prevzel 
oblast. Njegova služba pa ni bila 
samo vodenje državniških poslov, 
pač pa si je na svojem položaju 
prizadeval tudi za razvoj kulture, 
šolstva, predvsem pa za vzgojo 
duhovnikov. Dal je pobudo za 
obnovitev klasičnega študija 
»sedmih svobodnih umetnosti«: 
gramatike, retorike, dialektike, 
aritmetike, astronomije, 
geometrije in glasbe. Pri vsem 
svojem delu ni zanemarjal 
duhovnega življenja. Bil je 
skromen in preprost, držal se je 
bolj zase in dvorno obleko nosil 
le, kadar so to velevali predpisi. 
Ni mu bilo do zunanjega blišča, 
veliko pa do duhovnih dobrin. 
Vodil je več velikih državnih 
opatij, med njimi tudi sloveči 
Lorsch in Corjuvey, ki jih je 
prenovil v duhu clunyjske 
reforme. Leta 953 je postal 
kölnski nadškof in na tem mestu 
deloval dvanajst let. Obenem mu 
je bil podeljen tudi naslov 

vojvode Lontaringije. Tako je 
spretno in pravično izvrševal obe 
oblasti: cerkveno in svetno. S 
posebno skrbjo je na škofovske 
sedeže v vojvodini izbiral vredne, 
izobražene in vdane škofe, skrbel 
za izobrazbo in moralo svojih 
duhovnikov ter ustanavljal 
samostane, ki so postali 
pomembna središča 
prenovljenega verskega življenja. 
Bil je duhoven človek, pa tudi 
realen; samostane je tudi gmotno 
oskrbel, da so se redovniki lahko z 
večjo vnemo posvetili svojim 
verskim dolžnostim. Na podoben 
način je poskrbel tudi za 
puščavnike in jih večkrat 
obiskoval. Izkazal pa se je tudi 
kot svetni vladar, zlasti v času, ko 
se je njegov brat Oton I. odpravil 
v Rim, da si pridobi cesarsko 
krono. V službi Cerkvi in državi je 
prezgodaj izčrpal svoje moči in 
med vračanjem z obiska v Franciji 
umrl v Reimsu, star komaj 
štirideset let. Njegovo truplo so 
nosili do samostana sv. 
Pantaleona v Kölnu, kjer so ga 
pokopali. Slavili so njegove 
zasluge, hvalili njegovo modrost 
in ga že takrat častili kot svetega 
moža. 
 
 

 Naša oznanila 
 
 Glavna novica preteklih dni je 
vsekakor to, da so bile naše 
molitve od prvega dne 



ustanovitve naše ţupnije 
uslišane. 15.9.2015 je namreč 
naša prijateljska Ustanova za 
Slomškovo cerkev v Košakih 
odkupila terjatev, ki jo je imela 
naša ţupnija do gradbenega 
podjetja SCT v stečaju d.d. 
Omenjena ustanova sedaj zbira 
sredstva za plačilo odkupa 
terjatve, ki je kot rečeno 
305.000,00 eur.  
 
Naslov Ustanove je: 
Ustanova za Slomškovo cerkev v 
Košakih, Prešernov trg 4, 1000 
Ljubljana; TRR: SI56 6100 0000 
9784 155; Bog povrni za Vašo 
pomoč! 
 
 Danes na prvo nedeljo v 
mesecu se prisrčno zahvalimo za 
vaš dar za našo cerkev.  
 
 Začeli smo z  rednim 
veroukom, ki bo za enkrat še 
vedno potekal v  Domu krajanov v 
Košakih. Urnik verouka je letos 
sledeč: v ponedeljek ima verouk 
gospa katehistinja Marinka 
Novak: 

1.r.: 15.30-16.15 
2.r.: 16.15-17.00 
3.r.: 17.00-17.45 

v petek ima verouk gospod 
ţupnik Igor Novak: 

8. in 9.r.: 15.00-15.45 
6. in 7.r.: 15.45-16.30 
4. in 5.r.: 16.30-17.15 

K verouku vabljeni vsi, posebej 
prvošolci, ki se prijavijo k 

verouku na prvem veroučnem 
srečanju.  

 V ponedeljek 12.10.2015 po 
večerni sv. maši bo redno 
srečanje ŽPS, vabljeni! 

 

 Nadškofijska Karitas Maribor 
skupaj z našim gospodom 
nadškofom Cviklom se obračata 
na nas s prošnjo za pomoč 
beguncem.  
Kdor ţeli pomagati naj se obrne 
na sledeče kontakte 
Nadškofijske Karitas Maribor 
(NKM): 
 
Kontakti:  
Koordinacija pomoči: Darko 
Bračun, 051 370 699, 
darko.bracun@karitasmb.si 
Zbiramo: Humanitarno skladišče 
NŠKM vsak delovni dan med 7 in 
15 uro. 

- odeje, spalne vreče in 
leţalne podloge (kot 
armafleks), 

 
higienske pripomočke: 
otroške plenice, higienske 
robčke, damske vložke, milo, 
zobno pasto in ščetke, 
- pitna voda – izključno 

plastenke - negazirana, 
mesne konzerve, ki ne 

mailto:darko.bracun@karitasmb.si


potrebujejo hlajenja in 
toplotne obdelave: 

- piščančja pašteta, ribe, 
puranji mesni narezek, 
prepečenec, zapakirano 
suho sadje, frutek, 

- topla oblačila, trenerke in 
spodnje perilo, 

- razen športnih čevljev, 
OBUTVE NE ZBIRAMO 
 

- dobrodošla je tudi 
finančna pomoč 

 
 

 

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
27. NEDELJA MED LETOM, 4.10, 
prva v mesecu, roţnovenska; 
09.00 + Jože Kaučič - 4. obl. smrti 
(darovala Silva in Miran 
Dobravec) 
 
 
PONEDELJEK, 5.10., 
Marija Faustina Kowalska; 
19.00 – za uspešno operacijo in za 
ozdravitev 
 
TOREK, 6.10.,  
Bruno, redovnik, ustanovitelj 
kartuzijanov; 
19.00 – za prve + člane ŽPS naše 
župnije (daroval g. Senekovič) 
 
SREDA, 7.10.,  
Roţnovenska Mati Boţja; 
19.00 + Marjeta Pukl  

 
ČETRTEK, 8.10., Benedikta, 
devica in mučenka; 
19.00 + Olga Terglavc 
 
PETEK, 9.10., Abraham, očak;  
19.00 + Ana Kos (darovala gospa 
Marta Nikitenko) 
 
SOBOTA, 10.10.,  
Danijel, mučenec; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
 
28. NEDELJA MED LETOM, 
11.10., Filip, diakon; 
09.00 + župnik p. Franci Pivec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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