
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Evangelij današnje nedelje je 
prilika o kralju, ki je pripravil 
svatbo in ko je prišel čas, je 
poslal poklicat povabljene. Ob 
njihovi zavrnitvi je ogorčen; 
odloči se, da bo zamenjal prve 
povabljene z drugimi, rekoč: 
»Svatba je pripravljena, toda 
povabljeni je niso bili vredni. 
Pojdite torej na kriţišča in 
povabite na svatbo, kogar koli 
najdete.« 

Tako ta, kot številne druge 
prilike, ima predvsem natančno 
zgodovinsko aplikacijo. 
Povabljenci po pravu so bili 
Judje, ki so stoletja pričakovali 
prihod mesijanskega kraljestva 
(svatbo), medtem ko so 
povabljenci s cestnih kriţišč oni, 
ki so bili nekoč izključeni 
(cestninarji in grešniki), predvsem 
pa spreobrnjenci iz poganstva. To 
so tisti, ki jih na drugem mestu 
evangelij predstavlja kot delavce, 
ki so prišli zadnjo uro. 

 

 

 

 

 

 
Toda tokrat pustimo ob strani 
neposredni zgodovinski pomen 
prilike in skušajmo sprejeti njeno 
večno aktualno jedro. 

Vsi morajo narediti 
nekaj nujnega, nekaj, kar ne 
more čakati, kar nujno zahteva, 
da so zraven. Kaj pa predstavlja 
svatba? Ta pomeni mesijanske 
dobrine, udeleţbo pri odrešenju, 
ki ga je prinesel Kristus, torej 
moţnost večnega ţivljenja. 
Svatba torej predstavlja nekaj 
pomembnega za ţivljenje, celo 
edino pomembno stvar, kajti »Kaj 
namreč pomaga človeku, če si ves 
svet pridobi, sebe pa pogubi ali 
zapravi?«  
 
Jezus sam namreč na nekem 
drugem mestu pravi: »Le eno je 
potrebno.« Kaj je to eno? Biti z 
Njim, ki je Bog. Če je namreč Bog 
na prvem mestu v našem 
ţivljenju, je vse drugo na pravem 
mestu! 

                       R. Cantalamessa 
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 Novi ljubljanski  
 nadškof in metropolit 

 

Zvonovi stolnice svetega 

Nikolaja v Ljubljani so opoldne, 

na dan, ko po drţavi velja molk 

pred lokalnimi volitvami, 

naznanili, da je ljubljanska 

nadškofija dobila novega 

nadpastirja. Papeţ 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 ţivljenjepis 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 
ţiveti 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. 

Svetnik tedna  

Sv. Maksimiljan Celjski 

Bil je apostol Norika, nekdanje 
rimske pokrajine, ki se je 
raztezala med Dravo, Innom in 
Donavo, tja do ogrskih ravnin. Bil 
je škof in mučenec. Na Bavarskem 
in Salzburškem so ga častili ţe v 
7. stoletju, kar izpričuje, da je bil 
zasluţen za tiste kraje. Tudi je 
res pretrpel mučeniško smrt, 
zakaj vedno so ga častili kot 

mučenca. 
 
Zapiski o njegovem mučeništvu so 
šele iz leta 1291 in niso 
zgodovinsko zanesljivi. Po teh 
zapiskih je bil doma iz Celeie 
(Celja) in se rodil v prvi polovici 
3. stoletja. Premoţni krščanski 
starši so ga izročili v vzgojo 
duhovniku Oraniju. Ko so umrli, je 
Maksimilijan razdelil svoje imetje 
siromakom, dal suţnjem, ki so 
sluţili njegovim staršem, prostost, 
sam pa je postal duhovnik. Iz 
Celja se je preselil v noriško 
prestolnico Laureacum (Lorch). V 
tem mestu so v Donavi utopili sv. 
Florijana. Tu so si Maksimilijana 
izvolili za škofa. Papeţ Sikst II. je 
izvolitev potrdil in dodelil novemu 
škofu ves Norik. Misijonska pota 
so ga večkrat peljala tudi na 
Bavarsko, kjer je zasadil kriţ in 
sezidal cerkev Matere boţje tam, 
kjer stoji mesto Freising. Tudi v 
rodno Celje je šel oznanjat 
evangelij in tam umrl mučeniške 
smrti. Obglavili so ga, truplo pa 
so kristjani pokopali ob mestnem 
obzidju. Pozneje so ga prenesli v 
Passau, kjer njegovi zemeljski 
ostanki počivajo v velikem oltarju 
stolne cerkve. Pri nas je češčenje 
sv. Maksimilijana najbolj 
razširjeno in priljubljeno v 
mariborski škofiji. Še vedno je 
Maksimilijan mnogim vernikom 
krstni patron. Škof Slomšek mu je 
posvetil drugi letnik svojih 
Drobtinic s posebno svetnikovo 



sliko nad celjskim mestom in s 
pesmijo, ki jo je sestavil Luka 
Jeran. Prvi njegov ţivljenjepis pa 
je v našem jeziku izšel 1815. 
Napisal ga je profesor J. A. 
Zupančič. 
 

 Naša oznanila 
 
 Sv. maša bo tudi prihodnjo 
nedeljo 19.10.2014 na prostoru 
pred cerkvijo, vabljeni! 
 
 Molitvena zveza za duhovne 
poklice nadškofije Maribor vabi 
k SVETI MAŠI IN MOLITVI ZA 
NOVE DUHOVNE POKLICE, 
NJIHOVO SVETOST IN 
STANOVITNOST. Molitveno 
srečanje bo v sredo,15. 
oktobra 2014 ob 10. Uri na 
Slomškovem grobu v mariborski 
stolnici,lepo vabljeni! 
 
 Jutri, v ponedeljek 13.10.2014 
ob 19.30 bo v Domu krajanov v 
Košakih redno srečanje članov 
ŢPS, vabljeni! Člani po sv. maši v 
zakristiji vzemite vabila. 
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
28. NEDELJA MED LETOM, 
Maksimiljan Celjski, 12.10.; 
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Strniša) 
 

PETEK, 17.10.,  
Ignacij Antiohijski,  
škof, mučenec;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
SOBOTA ,18.10.,  
Firmin, škof;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Milan Robar   
(darovala družina Mihelič) 

 
29. NEDELJA MED LETOM, 
19.10., Pavel, duhovnik;  
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina Švikart iz 
Lovrenca na Pohorju); 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 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. 
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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