
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
 Današnji evangelij se začenja takole: 
»Povedal jim je še priliko, kako 
morajo vedno moliti in se ne 
naveličati«. 
Prilika, ki jo Jezus pripoveduje, 
spregovori o vdovi, ki vztrajno 
prihaja k sodniku in ga prosi pravice 
in to vse dotlej, dokler ji sodnik ne 
ugodi, da bi se je znebil. »Čeprav se 
ne bojim Boga in se ne menim za 
človeka – je rekel sam pri sebi sodnik 
–, bom tej vdovi, ker me nadleguje, 
vendarle pomagal do pravice, da me 
ne bo s svojim prihajanjem izmučila 
do konca.« In Jezus sklene takole: 
»Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! 
Mar Bog ne bo pomagal do pravice 
svojim izvoljenim, ki noč in dan 
vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? 
Povem vam: Hitro jim bo pomagal do 
pravice«. 
Tema o molitvi je tudi v središču 
prvega berila, ki nam predstavi 
Mojzesa, ko z povzdignjenimi rokami 
na gori moli za ljudstvo, da bi 
zmagalo v boju na ravnini proti 
Amalečanom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Človek preiskuje vesolje, da bi zaznal 
sporočila z drugih svetov in ne opazi 
tistih, ki se mu že oglašajo, in da bi 
jih sprejel, je dovolj, da bi pokleknil 
in preprosto povzdignil roke proti 
nebu, kot je storil Mojzes na gori. 
Molitev je skrivnost, da lahko 
vstopimo v odnos z drugimi svetovi! 
Molivec je tisti, ki je nekega dne 
prestregel značilen signal, ki prihaja 
»z nekega drugega sveta« in ne more 
drugače, kot da ga vedno znova išče, 
če ga izgubi. Prav primer signalov iz 
vesolja nam lahko pomaga razumeti 
nekaj novega o molitvi. Molitev je 
dejansko prav to: vstopiti v stik z 
drugim svetom, ki je nad nami. Ne 
preprosto »z drugimi razumnimi 
bitji«, ampak s Stvarnikom vsega, z 
Očetom, ki nas pozna, ki nas ljubi in 
nam želi pomagati. Dialog, v katerem 
med vprašanjem in odgovori ne 
pretečejo stoletja ali tisočletja, ker 
je vse trenutno. Še več, vprašanje je 
znano, še preden je izrečeno. V 
skladu s klasično definicijo je molitev 
»pobožen pogovor z Bogom«. Bog 
daj, da bi nas mesec oktober še bolj 
spodbudil k molitvi rožnega venca 
zase, za našo župnijo in naš narod! 
                          R. Cantalamessa 
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Svetnik tedna   
  

Bl. Janez Pavel II. 

Papež Janez Pavel II.[2] je bil 264. 
papež[3] oziroma 263. naslednik 
apostola Petra v vesoljni Cerkvi. 
Karol Jozef Wojtyła, ki je bil za 
papeža izvoljen 16. oktobra 1978, se 
je rodil 18. maja 1920, v Wadowicah 
blizu Krakova na Poljskem. Bil je 
mlajši od dveh sinov Karola Wojtyle 
in Emilie Kaczorowske. 
 
Po zaključeni srednji šoli Marcin 
Wadowita v Wadowicah se je leta 
1938 vpisal na jagelonsko univerzo v 
Krakovu.  
 
Ko so nemške okupacijske sile 
univerzo leta 1939 zaprle, se je za 
obdobje štirih let zaposlil. Najprej je 
delal v kamnolomu, nato pa v 
kemični tovarni Solvay, s čimer si je 
zaslužil sredstva za preživljanje, 
obenem pa se je na ta način izognil 
deportaciji v Nemčijo.  
 
Leta 1942 je v sebi prepoznal klic v 
duhovniški stan, zato je začel 
obiskovati predavanja v skrivnem 
bogoslovnem semenišču v Krakovu, ki 
ga je vodil nadškof kardinal Adam 
Sapieha.  
 
V tistem času je bil tudi med 
pobudniki Rapsodijskega gledališča, 
ki je prav tako delovalo na skrivaj.  
 
Po končani vojni je študij do 
duhovniškega posvečenja, ki ga je 
prejel 1. novembra 1946 v Krakovu, 
nadaljeval v bogoslovnem semenišču 

in na teološki fakulteti jagelonske 
univerze. Kardinal Sapieha je 
mladega duhovnika Wojtyło poslal na 
študij v Rim, kjer je leta 1948 opravil 
doktorat iz teologije na temo vere v 
delih sv. Janeza od Križa.  
 
V študijskih letih je med počitnicami 
opravljal dušnopastirsko delo med 
poljskimi izseljenci v Rimu in med 
begunci v Franciji, Belgiji in na 
Nizozemskem. 
Po končanem študiju se je leta 1948 
vrnil na Poljsko, kjer je deloval kot 
kaplan v župniji Niegovič blizu 
Krakova, nato pa v župniji sv. 
Florijana v samem mestu. Do leta 
1951 je bil univerzitetni kaplan in 
tedaj se je znova lotil filozofskega in 
teološkega študija. Leta 1953 je na 
katoliški univerzi v Lublinu predstavil 
tezo o možnosti utemeljitve 
krščanske etike na etiki Maxa 
Schelerja. Pozneje je postal profesor 
moralne teologije in etike v 
krakovskem semenišču in na teološki 
fakulteti v Lublinu. 
 
Papež Pij XII. (1939–1958) ga je 4. 
julija 1958 imenoval za pomožnega 
krakovskega škofa. Škofovsko 
posvečenje je prejel 28. septembra 
1958 v wawelski katedrali. Papež 
Janez XXIII. (1958–1963) ga je 13. 
januarja 1964 imenoval za 
krakovskega nadškofa, papež Pavel 
VI. (1963–1978) pa ga je 26. junija 
1967 imenoval za kardinala. Kot 
krakovski pomožni škof in nadškof je 
sodeloval na drugem vatikanskem 
cerkvenem zboru (1962–1965), kjer je 
veliko prispeval k 
oblikovanju Pastoralne konstitucije o 
Cerkvi v sedanjem svetu.[4] Kardinal 
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Wojtyła se je udeležil tudi petih 
zasedanj škofovske sinode[5], ki so 
potekali pred njegovo izvolitvijo. Za 
papeža je bil izvoljen 22. septembra 
1978. Umrl je v soboto, 2. aprila 
2005, ob 21.37 v apostolski palači v 
Vatikanu. Papež Benedikt XVI. (2005–
2013) ga je za blaženega razglasil 1. 
maja 2011, papež Frančišek pa ga bo 
27. aprila 2014 skupaj s papežem 
Janezom XXIII. (1958–1963) razglasil 
za svetnika. 
 
Od začetka papeževanja je opravil 
146 pastoralnih obiskov v Italiji, kot 
rimski škof pa je obiskal 317 od 333 
župnij na ozemlju rimske škofije. 
Izven Italije je na mednarodne 
pastoralne obiske, ki so izraz 
pastoralne skrbi Petrovega 
naslednika, potoval 104-krat. V 
tujino, v Lurd v Franciji, je zadnjič 
poromal 14. in 15. avgusta 2004, ko 
je tam sklenil slovesnosti ob 150. 
obletnici razglasitve verske resnice o 
Marijinem brezmadežnem spočetju. 
Zadnje apostolsko potovanje na 
ozemlju Italije, katere primas[6] je 
rimski škof, je opravil 5. septembra 
2004, v Loreto, kjer je za blažena 
razglasil dva člana Katoliške akcije. 
 
Papež Janez Pavel II. je dvakrat 
obiskal tudi Slovenijo: prvič od 17. do 
19. maja 1996, ko je obiskal vse tri 
takratne škofije, drugič pa 19. 
septembra 1999, ko je v Mariboru za 
blaženega razglasil škofa Antona 
Martina Slomška (1800–1862) in pri 
isti slovesnosti blagoslovil dva 
temeljna kamna za gradnjo dveh 
novih cerkva v Mariboru in sicer: 
novo cerkev bl. škofa Antona Martina 

Slomška v Košakih in novo cerkev 
Janeza Boska v Mariboru na Taboru. 
 
Med glavne dokumente[7] njegovega 
papeževanja sodi štirinajst okrožnic, 
petnajst apostolskih spodbud, enajst 
apostolskih konstitucij in 
štiriinštirideset apostolskih pisem. 
Janez Pavel II. je napisal tudi pet 
knjig: Prestopiti prag 
upanja (1994), Dar in skrivnost: ob 
50. obletnici mojega 
duhovništva(1996), Rimski 
triptih (2003), »Vstanite, pojdimo!« 
(2004) in Spomin in identiteta (2005). 
Papež Janez Pavel II. je razglasil 
1.345 blaženih in 483 svetnikov, 
skupno torej 1828 oseb, ki so dosegle 
čast oltarja. Vodil je 
devet konzistorijev[8], na katerih je 
imenoval 231 kardinalov, imenovanja 
enega kardinala pa je ostalo in 
pectore[9]. Vodil je šest plenarnih 
zasedanj kardinalskega kolegija. Od 
leta 1978 dalje je sklical petnajst 
zasedanj škofovske sinode: šest 
rednih splošnih zasedanj (1980, 1983, 
1987, 1990, 1994, 2001), eno izredno 
splošno zasedanje (1985) in osem 
posebnih zasedanj (1980, 1991, 1994, 
1995, 1997, 1998 in 1999). 
 
Noben papež v zgodovini se doslej še 
ni srečal s tako velikim številom ljudi 
kot Janez Pavel II. Na več kot 1160. 
splošnih avdiencah, ki jih je imel ob 
sredah, se je srečal s približno 17,6 
milijonov vernikov. Potrebno je 
prišteti še posebne avdience in maše, 
ki se jih je samo v jubilejnem letu 
2000 udeležilo več kot osem 
milijonov romarjev. Na milijone 
vernikov je nagovoril na pastoralnih 
obiskih v Italiji in po svetu. Rekordno 
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število beležijo tudi avdience za 
politične voditelje. Opravil je 38 
uradnih obiskov, imel 737 avdienc ali 
srečanj s predsedniki držav ter 245 
avdienc s predsedniki vlad. 

 

Naša oznanila  
  
 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Urnik 
verouka je sledeč:   

 
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) 
 
 Nadškofijska Karitas nas v dnevih 
pred nami vabi h karitativnosti. Lepo 
bo če kupimo svečko Karitas, katere 
cena je 40 centov in tako podpremo 
dobrodelne programe.  
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
NEDELJA, 20.10.,  
29. nedelja med letom, 
Misijonska nedelja, 
Rozalina, redovnica; 

09.00  
+ starši Rojko in + sorodniki   
    (ob obletnici);  
+ Terezija in Ivan Tašner  
  (darovala družina Škamlec Mirko) 

 
PETEK, 25.10.,  
Tadej, škof; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 

 
SOBOTA, 26.10.,  
Rustik, škof; 
18.00 - molitvena ura za našo 
župnijo in našo nadškofijo 
19.00 + Vlado Miholic  
(darovala gospa Marija Kozel) 
 
NEDELJA, 27.10.,  
30. nedelja med letom, 
Žegnanjska nedelja, 
Sabina Avilska, mučenka; 
09.00 - v zahvalo za 50. let       
            skupnega življenja  
       (darovala družina Rojko) 
 

 
 

 

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