
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
29. NEDELJA MED LETOM, 21.10., 
Misijonska nedelja, 
Uršula, devica, mučenka;  
9.30 + Danica;  
        + Karel in Srečko Jaunik;  
        + Peter Samec 
 
 
PETEK, 26.10.,  
Rustik, škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki župnije 
 
SOBOTA, 27.10.,  
Sabina Avilska, mučenka; 
19.00 -  
 
30. NEDELJA MED LETOM, 28.10., 
žegnanjska nedelja, 
Simon in Juda Tadej, apostola;  
9.30 + Slavko Fidler 
 
 
 
 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 
 
 »Med vami pa naj ne bo tako!« 
                                          (Mr 10,43) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Če se resneje ustavimo pri mislih 
današnjega evangelija, začutimo, da 
je vprašanje oblasti naša osebna 
zadeva, ki vedno znova vrta z 
vprašanjem, kako ravnamo z ljudmi 
okoli sebe: 
- ali se ne dogaja prepogosto, da za 
stopnjo višji položaj v službi človeka 
zapelje, da je do drugih vzvišen, 
brezobziren, jih ponižuje, ima nad 
njimi "oblast"; 
- ali ni najvplivnejši politični, 
gospodarski, katerikoli veljak, človek 
oblasti, do svojih podrejenih bolj 
spoštljiv, kot v zakonu mož do žene 
ali žena do moža; 
- ali smo pripravljeni sprejeti kritiko, 
ali nam je morda že prizanesljivo 
opozorilo razlog za užaljenost, ko 
začnemo kričati ali pa se zapremo 
vase? 
  
Predlog apostola Jakoba in Janeza, 
da bi bila takoj za njim v Božjem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kraljestvu Gospod izkoristi, da pove 
svoje misli o tej zadevi; 
- »daj, da bova sedela v tvoji slavi, 
na tvoji desnici in tvoji levici« sproži 
plaz zavisti in ugovorov, apostoli, 
"zreli" možje se pričkajo kot otroci, 
smešni so  
 
– Jezus pa se ne smeje: toliko jim je 
že povedal, pa kot da nočejo 
razumeti; 
- spet jim dopoveduje: »kdor hoče 
biti med vami prvi, naj bo vsem 
služabnik«, v njegovem kraljestvu 
oblast ni gospodovanje, je predvsem 
služenje drugim, je delo za dobro 
ljudi, je zelo zahtevna odgovornost, 
ki je v konkretnem čutu za vsakega 
človeka vedno znova postavljena na 
tehtnico; 
 
Vsak od nas ima svoja "vplivna" 
področja, vsak dan ima priložnost za 
uresničevanje besede: bodite 
služabniki, kot sošolci, kot 
predstojniki, kot sodelavci, kot 
zakonci, priložnosti delati drugemu 
dobro, ne manjka. 
 
 
              P. Metod Benedik OFMCap 

Leto XII., 
štev. 155, 
29. nedelja  
med letom; 
21.10.2012  

 

29. nedelja med letom - misijonska 

 Leto XII., 
 štev. 155, 
29. nedelja  
med letom; 

 21.10.2012 



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. Želimo, da bi bilo molivcev v 
naši župniji še več. Zahvalimo se 
vsem, ki ste minulo soboto prišli na 
predstavitev te molitvene pobude. 
Zato vas vabimo, da se kakor 
običajno  dobimo v soboto, 27. 10. 
2012 ob 18.30 uri v naši župnijski 
cerkvi in molimo  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 29. nedeljo med letom 
ki je tudi misijonska nedelja se 
prisrčno zahvalimo našim staršem in 
veroučencem, da ste se odzvali na 
povabilo in prišli k današnji sv. maši. 
Ne odidite še domov, po sv. maši bo 
na parkirišču pred župnijskim domom 
še srečanje staršev in nato kostanjev 
piknik.  
 
� Prav tako se prisrčno zahvalimo   
pevskemu zboru Delavskega 
prosvetnega društva Pobrežje in 
obenem za vaše darove za našo novo 
cerkev.  
 
� Obenem se danes veselimo 
skupaj z našo novokrščenko Nives 
Skrbinšek in z njeno družino. Naj jo 
Bog blagoslavlja na poti njenega 
življenja in naj vedno ostane otrok 
luči! 
  
� 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.  
 

� V torek 23. oktobra ob 18.30 bo v 
stolnici koncert mladinskega 
pevskega zbora iz Stične, vabljeni! 
 
� V petek 27. oktobra 2012, bo 
nadškofijsko romanje ministrantov 
in ministrantk na Ponikvo, tam bo 
tudi kviz, športni turnir in kot krona 
dogajanja bo slovesna sv. maša, 
vabljeni! 
 
� V nedeljo 28. oktobra 2012 ob 
15. uri pri sveti Mariji v Puščavi 
prejme diakonsko posvečenje 
kandidat za duhovnika, gospod Jure 
Sojč, doma iz župnije Puščava na 
Pohorju. Lepo bo če se slovesnosti 
udeležimo in tako še bolj poglobimo 
našo molitev za nove duhovne 
poklice in svetost poklicanih. 
 
 

� K dobremu Bogu je odšel: 
g. Ivan Muster, 

rojen 29.4.1939 v Mariboru,  
stanujoč Zg. Košaki 54,  

2000 Maribor. 
 

Pogreb bo v ponedeljek  
22.10.2012 ob 14.15 

na pokopališču Dobrava,  
sv. maša zadušnica bo takoj po 
pogrebu v naši župnijski cerkvi. 

 
 Gospod daj mu večni pokoj,  

in večna luč naj mu sveti,  
naj počiva v miru,  

amen.   
 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 243 eur;     

Bog vam povrni! 
 


