
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
 

 

 »Vsi smo povabljeni na nebeško 
svatbo.« (Mt 22,1 – 14) 

 

Beseda o Besedi 
 

Vsak iz med nas je povabljen na 
Boţjo svatbo. Eno pa je vsem 
skupno; pustimo se obdarovati. Če 
hočem prisostvovati tej gostiji, 
moram biti kot Bog pripravljen 
sprejeti vso različnost ljudi, čeprav 
si jih nisem sam izbral. 
Tudi jaz srečujem v cerkvi ţene in 
moţe, ki krščanstvo ţivijo in mi 
vlivajo upanje. V bistvu smo vsi 
poklicani, da kot Boţji sluţabniki 
povabilo na svatbo prinašamo našim 
bliţnjim. Tako nas Bog dejansko 
zaupa drug drugemu. 
Sedaj je moţno, da povabilo 
zavrnem. Takrat so to storili Judje, 
ki so bili prvi povabljeni. In Bog je 
povabil pogane. Zgodba se ne more 
ponoviti! Tudi jaz sem svobodna in 
povabilo lahko sprejmem ali 
zavrnem. Zakaj so takrat 
povabljeni vabilo zavrnili? Zaradi 
kratkoročnih ciljev so zavrgli svoj 
zadnji cilj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vabilo zavrnili? Zaradi kratkoročnih 
ciljev so zavrgli svoj zadnji cilj. 
Ali ne čutimo, koliko podobnosti je z 
nami?  Tako imajo eni le svoj poklic 
pred očmi, pa čeprav razpada 
druţina. Vidijo le sebe, nimajo časa 
za druge. Sprijaznili so se s svetom, 
ki hlepi le po moči in denarju. Vidijo 
le svoje ugodnosti in jih peče vest, 
da ţivijo na račun drugih. 
In kje najdemo sebe v tej priliki? 
Verjetno je v nas vsega nekaj. 
Povabljen sem brez svoje zasluge. 
Morda sem včasih sluţabnik, ki vabi 
svoje bliţnje na svatbo. Toda kdaj 
tudi zavračam Boţje povabilo, ker me 
ovira pri svojih interesih. Morda sem 
si trenutno vse dobro uredil in ne 
maram, da bi me Bog motil, ko 
zadovoljno uţivam sadove svojih rok. 
Zato se ne smem pohujševati nad 
drugimi, ampak se moram zavedati, 
da smo vsi slabotni. Prav gotovo pa 
na poti k Očetu potrebujemo drug 
drugega, da se podpiramo. Bog me 
vabi na svatbo. Našel bo tudi goste, 
ki se bodo odzvali na povabilo. Tudi 
jaz sem pripravljen. Od mene pa je 
odvisno ali bom njegovo povabilo 
sprejel ali ne. 
 

Rezka Miholic 

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

25.9.2011  

 

 

 
 

 

28. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 101, 
28. nedelja  
med letom; 

 9.10.2011 



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 

SLOMŠKOV GLASEK  
 

 
 
 

 

 

Naučili smo se nekaj novega … staro 

pesmico … 
 

KRALJICA VENCA ROŢNEGA, 
 

KRALJICA VENCA ROŢNEGA, 
NAJ CELI SVET TI HVALO DA. 

+ JE ČLOVEK STAR ŢE 
ALI MLAD, NAJ ROŢNI 

VENEC MOLI RAD. 
 

KRALJICA VENCA ROŢNEGA  
IMA V NAROČJU JEZUSA. 

+ PA V ROKAH 
ROŢNI VENC' DRŢI. 

ŢELI, DA MOLIMO GA VSI. 
 

MOLITEV LEPA ZA VSAK DAN  
LE MOLI RAD JO, O KRISTJAN. 

+ PRILOŢNOSTI DOVOLJ 
IMAŠ, DA Z NJO 

MARIJI HVALO DAŠ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NAŠA OZNANILA  
  

 
 Ker je pred nami zima smo se 
odločili, da se bomo spet premaknili 
nazaj v prostore Doma krajanov. V 
tem času bomo nadaljevali z gradnjo 
in vsemi drugimi potrebnimi pogoji za 
zagon pastoralnega dela v naši novi 
cerkvi.  
  
 V petek 14. oktobra po večerni 
sv. maši (ob 19.30) bo v Domu 
krajanov redno srečanje 
ţupnijskega pastoralnega sveta. 
Člani boste vabila dobili po pošti, 
vabljeni! 
 
  V soboto 15. oktobra bomo imeli 
ţupnijsko romanje, ko bomo 
obiskali novi Slomškovi ţupniji v 
Velenju in v Celju. Avtobus bo 
odrinil iz parkiršča pri naši cerkvi 
ob pol 8. uri zjutraj. Najprej bomo 
obiskali Velenje, nato Celje, kjer 
bomo obhajali sv. mašo v novi 
Slomškovi ţupniji, ki jo vodijo 
redovniki Salezijanci. Po kosilu, ki bo 
v Domu sv. Joţefa se bomo v 
popoldanskem delu ustavili še na 
Slomu in Ponikvi. Čimprej se prijavite 
se v zakristiji. Prispevek za prevoz je 
10 eur. Dobrodošli!  
  
 Prejšnjič smo oznanili, da bo 
danes v nedeljo 9. oktobra ob 
18.00 dobrodelni koncert vokalne 
skupine »Fantje na Vasi«. Koncert 
bo, a ne v naši novi cerkvi, temveč 
bo v Marijini romarski cerkvi na 
Gorci nad Malečnikom. Sprememba 
lokacije naj nas ne odvrne od tega, 
da bi se koncerta udeleţili, nasprotno 
– vsi pojdimo v današnjem lepem 

popoldnevu na Gorco k Boţji Materi 
Mariji in ji priporočajmo v varstvo 
vso našo ţupnijo.  Dobrodošli!  
 
 Z ţalostjo sporočamo vest, da je 
od nas k Bogu za večno odšel naš 
dolgoletni zvesti sodelavec, ključar 
in zakristan g. Joţe Kaučič.  
S svojim pridnim delom je zelo veliko 
prispeval k nastajanju naše ţupnije in 
k rasti naše nove ţupnijske cerkve. 
Prepričani smo, da njegova dobra 
dela gredo z njim v nebeško 
kraljestvo.  
Kot domači dušni pastir sem  gospodu 
Joţetu Kaučiču globoko hvaleţen za 
vso njegovo pomoč in naklonjenost s 
katero je ţe od začetka spremljal 
prizadevanja za nastanek naše nove 
ţupnije, kakor tudi za pomoč in 
podporo, ki jo je izkazoval meni 
osebno. Naj mu bo Dobri Bog obilni 
plačnik. Vsem Joţetovim najoţjim, 
posebno njegovi ţeni gospe Zofki, 
hčeri in vnuku izrekam iskreno 
soţalje in obljubljam molitveno 
podporo.  
Pogreb za pokojnega Joţeta bo v 
ponedeljek 10. 10. 2011 ob 15.15. 
na pokopališču Pobreţje. Po 
pogrebu bo sv. maša zadušnica ob 
16.30 v naši novi cerkvi.  
                              

 Igor Novak, župr.   
 
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši cerkvi.  
 

Bog vam povrni za vaše darove:  
27. nedelja med letom: 340 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

 



Sv. maše v oktobru  
 

 
PONEDELJEK, 10.10.,  
15.15. - POGREB + JOŢETA 
KAUČIČA NA POBREŠKEM 
POKOPALIŠČU  

  16.30  - SV. MAŠA ZA + JOŢETA     
  KAUČIČA V NAŠI CERKVI V KOŠAKIH  

 
 
------------------- 
SVETE MAŠE SO ODSLEJ REDNO V 
DOMU KRAJANOV V KOŠAKIH! 
 

 
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 
 
29. NEDELJA MED LETOM, 16.10., 
Hedvika, kneginja; 
9.30 + starši Kolarič in Nikitenko 
       + Terezija Novačan 
 
PONEDELJEK, 17.10., 
Ignacij Antiohijski, škof in 
mučenec;  
19.00 + Joţe Kaučič (osmi dan) 
 
 

K Bogu je odšel 
 

Gospod Joţe Kaučič,  
V zavoju , 

2000 Maribor. 
Od njega se bomo poslovili v 

ponedeljek 10. oktobra ob 15.15 na 
pobreškem pokopališču.  

Po pogrebu bo sv. maša za njegov 
večni mir in pokoj ob 16.30 

v naši novi ţupnijski cerkvi v 
Košakih. 

Gospod naj mu da večni pokoj,  
in večna luč naj mu 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

