
 Sv. maše so v cerkvi  
 
28. NEDELJA MED LETOM, 14.10., 
Kalist I., papež, mučenec ; 
9.30 + starši Fekonja, Črnčec,  
          dva brata in sestra; 
        + Terezija Jevšenak in vsi  
        + iz družine Jevšenak;  
        + Terezija Novačan in vsi  
        + iz družine Rožman 
 
PETEK, 19.10.,  
Pavel od križa, duhovnik; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
SOBOTA, 20.10.,  
Irena, mučenka; 
19.00 - v zahvalo (M.N.) 
 
29. NEDELJA MED LETOM, 21.10., 
Misijonska nedelja, 
Uršula, devica, mučenka;  
9.30 + Danica;  
        + Karel in Srečko Jaunik;  
        + Peter Samec 
 
 
 Molitev tedna  
  

MOLITEV ZA NOVO 
EVANGELIZACIJO 

 
Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo 
in se lahko zbiramo v Jezusovem 

imenu. Prosimo te, poživi nam vero, 
da bo postala globoko prepričanje in 
resnična moč,ki izhaja iz osebnega 

srečanja z Jezusom Kristusom. 
Daj nam, dobri Oče,  

da bomo živeli v poslušnosti Svetemu 
Duhu. Naj zvesto hodimo za Kristusom, 
navdušeno in vztrajno odgovarjamo na 
Božjo besedo in hvaležno uživamo kruh 

življenja. Dobri Oče, podpiraj z močjo 
Duha prizadevanje Cerkve za novo 

evangelizacijo in nas vodi, da bomo z 
besedo in svojim življenjem  

našim sodobnikom oznanjali Kristusa. 
Jezusovi učenci naj se odlikujemo  
po ljubezni do ubogih in stiskanih, 
naj bomo solidarni s potrebnimi 
in velikodušni v delih usmiljenja, 

naj ne molčimo nad zlom 
in ne podležemo mikom prevladujoče 
miselnosti. Po Marijinem zgledu naj v 
luči vere odkrivamo čudovita Božja 

dela; naj bomo pozorni na znamenja 
časov in postanemo znamenje 

navzočnosti Vstalega v svetu, da bomo 
z novim navdušenjem služili resnici, 

pravici in miru. 
 

To prosimo po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 

 
/pripravila Slovenska liturgična komisija/ 

 
 
 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

Igor Novak, župnijski 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 nakažete 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 župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda 
 
 »Eno ti manjka!« 
                                          (Mr 10,21) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
 Jezus se je odpravljal na pot in 
pritekel je nekdo,  padel na kolena in 
ga vprašal: »Učenik, kaj naj storim, da 
dosežem večno življenje?« Tega 
človeka je Jezus očaral. Morda je že 
slišal o njem, ga opazoval, ko je 
govoril množicam. Toda nekaj 
posebnega se je zgodilo v njem, da je 
na vrat na nos pritekel k Jezusu rekoč: 
»Povej mi kaj naj storim?« 
Tudi nas kristjane, naj bi Kristus 
očaral. Očarajo nas njegove besede in 
dejanja. Zakaj me imenuješ dobrega? 
Nihče ni dober, razen Boga samega, si 
pomislil, zakaj prihajaš k meni, hoče 
vprašati Jezus s temi besedami vsakega 
od nas. Ta nekdo želi v Jezusu odkriti 
Boga, saj ga ne sprašuje po bogastvu in 
uspehu, ampak po večnem življenju. 
 
Tudi mi kristjani v Jezusu odkrivano 
Boga. Jezus je lik človeka po Božji 
volji, ljubiti in skrbeti za druge, biti 
zvest tudi za ceno svojega življenja. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus ga je pogledal in vzljubil ter mu 
rekel: »Pojdi, prodaj vse kar imaš  in 
daj ubogim, potem pridi in hodi za 
menoj.« Odgovor tega moža je bil 
negativen. Žalosten je odšel, ker je 
imel veliko premoženje. 
  
Tudi nas Jezus nagovarja. Vera je 
vedno osebna odločitev, osebna 
zgodovina, odgovor na osebno 
povabilo. Jezusovo povabilo je pri 
vsakem drugačno. Nekdo sliši notranji 
glas: »Spreobrni se! Začni povsem novo 
življenje!« Drugega Jezus ohrabri:« Ne 
boj se! Jaz sem s teboj!« Nekdo pa sliši 
glas:  »Prodaj kar imaš in pridi!« 
 
Kdaj sem jaz slišal ta glas? Morda v 
začetku svojega življenja, morda 
kasneje. Kakšen pa je bil moj odgovor? 
Morda sem na začetku odgovoril z 
»da«. Ali ta »da« še velja v mojem 
življenju? Biti kristjan pomeni: biti 
očaran od Kristusa, odkriti v Jezusu 
Boga, biti nagovorjen po Jezusu in na 
njegovo povabilo pritrdilno odgovoriti. 
 
In kaj, če smo posnemali moža v 
evangeliju in žalostni odšli, ker se nam 
je zdelo Jezusovo povabilo pretežko? 
Še je čas, da se k Jezusu vrnemo. Kajti 
On nas čaka… 
                      Terezija Rezka Miholic  

Leto XII., 
štev. 154, 
28. nedelja  
med letom; 
14.10.2012  

 

28. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 154, 
28. nedelja  
med letom; 

 14.10.2012 



Za otroke in mlade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAČETI PRI ENEM ČLOVEKU  
 
Blažena mati Terezija iz Kalkute je 
pripovedovala,  kaj se ji je zgodilo,  
ko je v Bombaju potekala svetovna 
konferenca o revščini.  
"Ko sem prišla tja, sem prav nasproti 
vhoda dvorane, v kateri je več kot 
sto ljudi razpravljalo o problemu 
lakote, našla umirajočega človeka.  
Vzela sem ga v naš dom za 
umirajoče, kjer je umrl zaradi 
lakote, medtem ko so razpravljavci v 
konferenčni dvorani govorili,  
kako bodo v petnajstih letih pridelali 
toliko hrane, toliko tega in toliko 
onega živeža...."  
Blažena mati Terezija iz Kalkute 
zatrjuje: "Ljubezen se začne doma:  
najprej v družini, potem v tvoji vasi 
ali mestu. Lahko je ljubiti ljudi, ki so 
daleč, ni pa lahko ljubiti tistih,  
ki živijo z nami ali v naši soseščini.  
Ne strinjam se z 'velikimi načini',  
za ljubezen je potrebno, da začnemo 
s posameznikom. Ne mislim, da sem 
odgovorna za množice ljudi. Jaz 
gledam na posameznika. Naenkrat 
lahko ljubim samo enega 
človeka. Naenkrat lahko nahranim 
samo enega človeka.  
Samo enega lahko poberem s ceste.  
A če ne bi pobrala enega človeka,  

jih najbrž ne bi pobrala 42.000.  
Vse delo je le kapljica v morje.  
A če je ne bi dodala, bi morje ne 
imelo te kapljice. Isto velja zate.  
Isto velja za tvojo družino."  
 
VABILO k molitvi za nove duhovne 
poklice in stanovitnost že 
poklicanih 
 
Vstopili smo v mesec rožnega venca 
in v leto vere. Kot župnijska 
animatorka za duhovne poklice je 
moja posebna skrb oživiti molitev za 
nove duhovne poklice in stanovitnost 
že poklicanih. Veseli me, da se ob 
sobotah pol ure pred sv. mašo moli 
rožni venec in tudi sicer pred sv. 
mašo. Želim, da bi bilo molivcev v 
naši župniji še več. Obstajajo pa tudi 
še druge oblike dela za duhovne 
poklice. Zato vas vabim, da se 
dobimo v soboto, 20. 10. 2012 ob 
18. uri v naši župnijski cerkvi, ko 
bom predstavila kaj lahko v naši 
župniji naredimo za nove duhovne 
poklice in stanovitnost že poklicanih.  
 

Vladka Arnuš 
 
 
Marija, Mati vseh mladih, ti nas 
spremljaš na naših poteh in nam 
podajaš svojo roko v nevarnostih. Naj 
v tvojem rožnovenskem mesecu tudi 
mi mladi z rožnim vencem v roki 
romamo po poti odrešenja tvojega 
Sina Jezusa in prosimo za svojo 
prihodnost, da bi znali kakor ti 
vedno izreči besede: TUKAJ SEM! IN 
SE DAROVATI ZA POTREBNE, KI SO 
OKROG NAS. To te prosimo po 
Jezusu, tvojem Sinu. Amen. 

Naša oznanila 
 
� Danes na 28. nedeljo med letom 
se prisrčno zahvalimo p. Jožetu 
Urbaniji za vodenje današnje sv. 
maše. Naš gospod župnik je danes 
namreč na gostovanju v župniji Črna 
na Koroškem, kjer prosi za duhovno 
in finančno pomoč za našo župnijo.  
 
� Skupina Samuel, ki je namenjena 
mladim, ki iščejo svoje življenjsko 
poslanstvo vabi nove člane. Več si 
oglejte na oglasni deski in na 
zloženkah.  
   
� Katoliška Prenova v Duhu vabi na 
molitveno srečanje z naslovom 
»Slavilna dolina«, ki bo v soboto 20. 
oktobra ob 9h v novomeški stolnici, 
vabljeni! 
 
� Katehetsko pastoralna šola, ki 
ponuja programe izobrazbe za 
veroučitelje vabi k vpisu novih 
kandidatov. Več o vpisu na oglasni 
deski.  
 
� Pred nami je misijonska nedelja 
in vseslovensko praznovanje, ki bo 
v soboto 20. oktobra ob 9h na 
Plešivcu pri Gospe Sveti na 
avstrijskem Koroškem. Vabljeni! 
 
� V nedeljo 21. oktobra obhajamo 
misijonsko nedeljo, ko bodo pri sv. 
maši naši veroučenci in njihovi 
starši, po sv. maši pa bo z njimi še 
srečanje in kostanjev piknik, 
vabljeni!  
 
� Prihodnjo nedeljo 21. oktobra bo 
po sv. maši tudi kratek koncert 

pevskega zbora Delavsko 
prosvetnega društva Pobrežje. 
Vabljeni!  
 
� V petek 19. oktobra bo ob 18h v 
stolnici ob prazniku obletnice 
posvetitve stolnice slovesna 
nadškofova sv. maša ob začetku 
»Leta vere« za našo mariborsko 
dekanijo. Sodelovali bodo tudi 
predstavniki naše župnije.   
 
� Danes ob 15h bo na Pobrežju 
blagoslov mozaika p. Marka I. 
Rupnika (DJ) na tamkajšnji župnijski 
cerkvi. Vabljeni! 
 
� V ponedeljek 3. septembra smo v 
naši župniji že začeli z veroukom v 
novem veroučnem letu 2012/2013.  
Spored: 
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) 
 
 
� V torek 23. oktobra ob 18.30 bo 
v stolnici koncert mladinskega 
pevskega zbora iz Stične, vabljeni! 
 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 271 eur;     

Bog vam povrni! 
 


