
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beseda o Božji besedi 
 

 

Farizeji (kaj nam pomeni to ime) so 

poslali k Jezusu svoje učence, da bi ga 

preizkušali v njegovi doslednosti in 

resnicoljubnosti njegovega učenja. 

Hinavsko so mu celo laskali, priznali, da 

govori resnico ne glede na različna 

mnenja ljudi, predvsem posameznikov. 

»Učenik, vemo, da si resnicoljuben in učiš 

po božje ter ne gledaš na sebe.« Kaj nam 

je hotel evangelist Matej s to priliko 

povedati, na kaj je želel opozoriti? Kako 

lahko njegove besede razumemo danes, v 

današnjem svetu? Mislim, da je želel 

opozoriti na pomembne človeške 

lastnosti, kot so: odkritost, iskrenost, 

resnicoljubnost, verodostojnost. Ali se 

zavedamo svojih ocen, kritik, predstavitev 

v razgovorih? Ali smo pri tem temeljiti, 

iskreni ali govorimo to, kar tudi mislimo 

ali govorimo to, kar tudi delamo? 

»Učenik, svetuj nam, ali smatraš, da naj 

dajemo cesarju davek ali ne?« Vprašanje 

je brez dvoma velika mera hinavščine, in 

sicer v tem smislu, »povejte, kaj mislite, 

mi pa imamo svoje mnenje in bomo 

naredili po svoje.« Ali je torej pošteno 

postavljati vprašanja o temi, o kateri 

imamo svoje prepričano mnenje in 

pričakujemo odgovor o značaju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vprašanega? Zanimiva se mi zdi zgodbica 

na to temo, in sicer: »Državo je treba 

okrog prinašati.« Znanci imajo »mlade« v 

družini. Sin ni poročen, s partnerko imata 

dva otroka. Družina mladih je finančno 

dobro preskrbljena. Mladi očka je uspešen 

podjetnik, mamica je zaposlena v 

partnerjevem podjetju. Na vprašanje, 

zakaj se ne poročita, je odgovor: »Od 

države je treba potegniti maksimalno.« 

Tako imata največje ugodnosti v vrtcu, 

otroci letujejo na morju preko Rdečega 

križa, prejemata otroške dodatke in še 

polno različnih drugih ugodnosti sta 

deležna, ker se na tovrstne predpise zelo 

dobro spoznata. V sproščenem razgovoru 

se očka in mamica sprašujeta: »Kam 

potuje ta naša država?« »Kaj me skušate 

hinavci, pokažite mi davčni novec! 

Čigava je ta podoba in napis?« Rečejo 

mu: »Cesarjeva.« Kaj se torej 

sprenevedate, prijatelji, denar za 

neupravičene privilegije, otroške dodatke, 

brezplačno letovanje, vrtec je naš denar. 

Mi vsi se moramo zamisliti nad 

pripovedjo evangelista Mateja o davčnem 

denarju. Davčni denar je naš denar. In 

kdor koli bo hotel dokazovati, da je denar 

prigoljufan na račun države, goljufa vse 

nas. Prepričani smo, da bo enkrat moral 

dati pravi odgovor tudi na neprijetna 

vprašanja.                               Jože Križan  

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

25.9.2011  

 

 

29. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 102, 
29. nedelja  
med letom; 

 16.10.2011 



V SLOVO POKOJNEMU 
GOSPODU KLJUČARJU 
JOŽETU KAUČIČU 

 

Ne pozabimo v veselju trpljenja, 
da nas sreča ne pohujša! Tolažimo 
se v trpljenju s prihodnjim 
veseljem, da ne obupamo. Bog je 
doslej vse prav storil, zanesimo se 
na njegovo pravičnost! 
 
Spoštovani in dragi vsi, ki danes, ki 
te dni žalujete in ste se danes 
zbrali ob našem prijatelju Jožetu, 
da ga zadnjič spremljamo na 
tukajšnji in to na naši slovenski 
zemlji. V imenu faranov in krajanov 
Košakov želim ključarju in našemu 
neutrudnemu sodelavcu v božjem 
vinogradu iz srca izreči nekaj besed 
zahvale za vse, kar je dobrega 
naredil za nas vse.  
Ne želim navajati preveč podatkov, 
pa vendar je v datumu njegove 
smrti veliko simbolike. Umrl je 
deset dni po obletnici našega 
župnijskega zavetnika blaženega 
A.M.Slomška. Pa v času smrti 
simbola slovenske narodne glasbe 
Alojza Slaka, ki ga je z občutkom 
rad poslušal. To je mesec oktober, 
ko se sonce dotika zemlje nežneje 
kot poleti. Je pa tudi mesec, ki je 
zraven maja najlepši v letu, ki ju 
darujemo Božji Materi Mariji.  
9. marca 1943 je v Radgoni 
razveselil mamo Antonijo in očeta 
Franca. Šest otrok je bilo, a 
njegovo brezskrbno otroštvo se je 
žal že pri 12. letih končalo, ker mu 
je umrla mama. Prisiljen je bil tako 
že kot otrok zapustiti dom in se 
preživljati tako, da je služil pri 

različnih gospodarjih. Žal tudi 
osnovne šole ni mogel narediti kot 
otrok, marveč jo je kasneje ob 
delu, ko je opravil tudi trgovsko 
šolo.  
Prvo službo je dobil v Kolonialah, ki 
jim je bil zvest 13 let in kjer je 
spoznal tudi svojo ženo Zofko in ji 
ostal zvest do smrti – 45. let. Svoj 
iskreni zavezujoči DA, sta si izrekla 
12. februarja 1966. Decembra 1967 
pa sta dobila hčerkico Silvo, na 
katero sta bila vseskozi zelo 
ponosna. Ponosna pa je na svoja 
plemenita starša tudi hčerka Silva, 
očeta Jožeta je nagovarjala in o 
njem pripovedovala z imenom »moj 
atek«.  
Njegova druga služba pa je bila v 
Petrolu, kjer je vztrajal 16 let. 
Leta 1994 se je invalidsko upokojil, 
ko je prejel dodatno ime 
»Abraham« pa so ga odpeljali v 
bolnico. Po opravljeni operaciji in 
ozdravitvi je bil Bogu iskreno 
hvaležen za okrevanje in se je 
resno in zavzeto vključil v delo 
nastajajoče župnije. Da pa je lahko 
postal tako delaven faran, sta 
najprej jeseni 1966 z ženo Zofko 
kupila v Košakih parcelo, spomladi 
pa se je že zidalo. Selitev je uradno 
bila leta 1972. Do preselitve v 
Košake, sta stanovala na Pobrežju 
pri ženini sestri. Da bi zmogla 
zgraditi hišo je žena Zofka od 1968 
do 1980 delala v Nemčiji. Družina 
kot celota je zaživela polno leta 
1980. Leta 1987 je med njih 
zasijala nova zvezda, rodil se je 
vnuk Gregor.  
Prave vzroke za bolezni redkokdaj 
odkrijemo. Tako je tudi Jožetu 
kmalu po 50. letu začelo popuščati 



srce in je potem živel s štirimi 
»bajpasi« in s sladkorno. Kljub 
temu je bil poznan kot garač, delal 
je, četudi ni vedel ali bo prejel 
plačilo. Pomagal je povsod in vsem, 
ki so bili pomoči potrebni. In mnogi 
– tako sorodniki kot drugi, ki so bili 
stanovanja potrebni, so bili pri njih 
razumevanja deležni.  
Da je imel milo, plemenito srce, 
priča tudi podatek, da je bil boter 
mnogim mladim. Fanta, ki sta ga 
izbrala za botra sta dejala, da 
želita njega zato, ker želita biti 
njemu čimbolj podobna. V sožalni 
brzojavki ob smrti Jožeta je bilo 
zapisano: »Bil si najboljši boter!« 
Rad je imel družbo in vesele ljudi, 
saj je bil tudi sam veseljak. Hčerki 
Silvi je za 40. letnico podaril 
harmoniko. Žal mu ni bilo usojeno, 
da bi mu v starosti igrala in ga 
razveseljevala.  
Posebno poglavje in njegova 
življenjska izpolnitev je bila 
ustanovitev župnije in nato gradnja 
nove župnijske cerkve v Košakih. 
Služil je štirim duhovnikom – 
župnikom: p. Evgenu, p. Bogoljubu, 
p. Franciju in g. Igorju. P. Franci 
Pivec je bil šesti član njihove 
družine.  
Dva meseca se je njegovo 
plemenito srce bojevalo v bolnici. 
5. oktobra 2011 je omagalo. Sam 
Bog ve, če ne bi že prej, ko ga ne 
bi bodrili, hranili in mu na različne 
načine lajšali bolečine njegovi 
domači, predvsem žena in hčerka. 
Zadnji teden je hčerki dejal: »Veš 
ne bom več dolgo.« Ženi pa: »Jaz 
ne morem več, idi po zdravnika, 
naj me slika in grem domov.« 
Sklepamo, da je želel poslednje 

trenutke preživeti in nato v miru 
zatisniti oči med svojimi 
najdražjimi.  
Zemlja bo danes vzela, kar je 
telesnega, nam pa bo ostal spomin 
nanj in v tem spominu nanj vse 
čudovite lastnosti našega Jožeta, ki 
so ga naredile iskrenega prijatelja 
premnogim. Njegova duša je 
poromala in se trajno pridružila 
zavetniku naše župnije, bl. škofu 
Slomšku. Oba sta bila delavca v 
božjem vinogradu, Jože tudi v 
njegovem pravem v Košakih. 
Iskreno hvaležni smo ti Jože za vse, 
kar si dobrega storil za vse nas.  
Dragi naš ključar Jože, ne smemo 
žalovati, kot da si za nas izgubljen, 
saj vemo, da si le pred nami odšel. 
Mirno si odpočij od vseh naporov, 
predvsem pa od bolezni. Tam gori 
pa budno spremljaj naše delo, ki ga 
moramo, žal, nadaljevati brez 
tebe, se pa enkrat zopet srečamo.  
Otožno, a svečano so v petek pri 
sv. maši zvenele besede g. župnika. 
V petju naših cerkvenih pevk je bilo 
čutiti tožno poslavljanje, celo 
zvonček je imel drugačen glas. 
Tako smo čutili, ko smo bili v 
molitvi z njim v njegovi in naši 
Slomškovi cerkvi, za gradnjo katere 
ima nesporno velike zasluge.         
Navajeni smo bili, da je vse 
potrebno v našem župnijskem 
delovanju storil Jože sam. Da je to 
storil vedno prav in zanesljivo, pa 
se mnogi sprašujemo, kdo bo poslej 
poskrbel za zvonjenje, nabirke, 
romanja, za obveščanje o sejah 
Župnijskega pastoralnega sveta in 
še polno raznih opravil, ki jih mnogi 
niti opazili nismo, njemu pa so ta 
drobna opravila vendarle vzela 



veliko časa in so bila naporna. Naj 
mu bo, saj mu bo za vse to, Bog 
bogat plačnik.  
 
V imenu vseh faranov župnije bl. 
škofa Antona Martina Slomška, v 
imenu vseh, ki ste našega Jožeta 
poznali in cenili, ter v svojem 
imenu izražam trpečim, žalostnim, 
ženi Zofki, hčerki Silvi, zetu 
Miranu, vnuku Gregorju, vsem 
ožjim in daljnim sorodnikom ter 
vsem, ki ste Jožetovo smrt sprejeli 
s spoštovano žalostjo, iskreno in 
globoko sočustvovanje.  
 

Govor ob slovesu pokojnega  
g. Jožeta Kaučiča (Jože Križan).          

 

 

NAŠA OZNANILA  
  

 V soboto 22. oktobra vas vabimo 
na dobrodelni koncert, ki bo 
namenjen zbiranju sredstev za 
nadaljevanje gradnje naše nove 
cerkve. Koncert se bo začel ob 
17.30 v župnijski cerkvi Sv. Petra 
pri Mariboru (Malečnik), nato bodo 
nastopili različni pevski zbori. 
Koncert organizira DVD Svoboda 
Pobrežje. Prisrčno vabljeni! 
 
 V soboto 22. oktobra ob 19.30h 
bo na Vrbanski cesti koncert 
ritmično duhovne glasbe »Ritem 
duha«, vabljeni!  
 
 Pred nami je nadaljevanje del 

v naši cerkvi.  
Bog vam povrni za vaše darove:  
28. nedelja med letom: 240 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

Sv. maše v mesecu oktobru  
 

SVETE MAŠE SO ODSLEJ REDNO V 
DOMU KRAJANOV V KOŠAKIH! 

 
PETEK, 21.10.,   
Uršula, devica in mučenka;  
19.00 + Bračko Henrih in sorodniki 
 
SOBOTA, 22.10.,  
Marija Saloma, svetopisemska žena; 
Sv. maša bo zaradi dobrodelnega 
koncerta v župnijski cerkvi v 
Malečniku in je ne bo v Košakih! 
17.30 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 

 
30. NEDELJA MED LETOM, 23.10., 
Janez Kapistran, duhovnik; 
Misijonska nedelja 
9.30 + starši Ivan in Terezija Tašner  
    + starši Elizabeta in Feliks Špelec 
 
 

Izdajatelj 
 

 
Župnija 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, 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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

