
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Današnji evangelij pripoveduje, 
kako je nekoč nekdo vprašal 
Jezusa: »Katera je največja 
zapoved v postavi?«. On mu je 
odgovoril z znanimi 
besedami:»Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, z vsem srcem, z vso 
dušo in z vsem mišljenjem. To je 
največja in prva zapoved.« Ta 
odgovor bi mu lahko zadostoval in 
bi bil lahko z njim zadovoljen. 
Jezus pa je v isti sapi dodal, da je 
še druga zapoved, »podobna 
prvi«, kar pomeni, da je od nje 
neločljiva, in ta je: »Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe.« 

Mi zelo dobro vemo, kaj v 
katerem koli položaju pomeni 
ljubiti samega sebe in kaj bi 
želeli, da bi nam drugi storili. Ko 
je Jezus dodal besede: »Kakor 
samega sebe«, nas je postavil 
pred ogledalo, pred katerim ne 
moremo lagati; dal nam je 
nezmotljivo merilo, da lahko  

 

 

 

 

 

 
odkrijemo, ali ljubimo svojega 
bližnjega ali ne. »Tako torej vse, 
kar hočete, da bi ljudje storili 
vam, tudi vi storite njim! To je 
namreč postava in preroki« (Mt 
7,12). 

 
Eden od starodavnih krščanskih 
pisateljev nam je posredoval 
naslednjo novico. Ko je bil Janez 
evangelist že zelo v letih, so ga 
pogosto pripeljali na srečanja 
kristjanov, in ko so ga povabili, 
naj jim pove kakšno besedo, jim 
je odločno ponavljal: »Otročiči, 
ljubimo drug drugega, ker je 
ljubezen iz Boga!« Ko so ga slišali 
tako govoriti, so mu nekateri 
rekli: »Oče, ti si bil z Jezusom in 
veš veliko o njem; kako to, da 
nam vedno ponavljaš isto stvar?«  
In Janez jim je odgovoril: »Ker je 
to Gospodova zapoved, in če jo 
udejanjimo, smo udejanjili ves 
njegov evangelij.« 

                         R. Cantalamessa 
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 Vsi sveti 

 
V vzhodni Cerkvi so že v 4. 
stoletju praznovali spomin vseh 
svetih mučencev. Obhajali so ga 
spomladi v povezanosti z veliko 
nočjo, ker so se zavedali, da k 
dovršitvi Kristusovega poveličanja 
spada tudi poveličanje njegovih 
udov. 

Pod vplivom vzhodne Cerkve so 
proti koncu 6. stoletja uvedli 
praznik vseh mučencev tudi v 
Rimu. Papež Bonifacij IV. pa je 
13. maja leta 610 rimski tempelj 
Pantheon posvetil Devici Mariji in 
vsem mučencem. Misel o 
praznovanju vseh svetnikov (in ne 
več samo mučencev) je dobila 
oprijemljiv izraz, ko je papež 
Gregor III. (731-741) pri sv. Petru 
v Rimu posvetil posebno kapelo v 
čast Odrešeniku, njegovi Materi, 
vsem apostolom,  mučencem in 
vsem svetnikom. 

Vsi sveti 1. november 

Papež Gregor IV. (827-844) je 
praznik izrecno iz 13. maja 
preložil na 1. november in ukazal, 
naj se slovesno praznuje v 
vesoljni Cerkvi. Prvo pričevanje, 
da so v Rimu praznik vseh 
svetnikov obhajali 1. novembra, 
pa imamo že iz časa pred letom 
800. 

Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla 
praznik vseh svetih, nastajajo že 
kmalu po uvedbi: število 
svetnikov je tako narastlo, da se 
ni bilo več mogoče spominjati 
vsakega posebej v bogoslužju. 

Na praznik vseh svetih se 
spominjamo predvsem tistih 
neštetih nebeških izvoljencev, ki 
na zemlji njihove skrite, a pred 
Bogom in v resnici velike svetosti 
nihče ni poznal in priznal. 

Morda so živeli med nami, pa 
nismo vedeli, kaj je v njih 
ustvarila Božja milost. Ti so 
namreč znali z Božjo pomočjo 
tisto posvečenje, ki so ga pri 
krstu prejeli, v življenju ohranjati 
in izpolnjevati (prim. C 40). 

Vsi sveti - veseli praznik 

Praznik vseh svetih je vesel 
praznik, ki vlije vsako leto veliko 
tolažbe in poguma vsem, ki so 
podali na pot Kristusovih blagrov, 
da morejo s potrpežljivostjo in 
ljubeznijo zmagovati nad svojimi 
notranjimi in prav tako zunanjimi 
bridkostmi in težavami (prim C 8).  

To je slovesni godovni dan naših 
dragih, v Kristusu starejših bratov 
in sester, ki so dober boj 
izbojevali, tek dokončali, vero 
ohranili (prim. 2 Tim 4,7). 



Zdaj se radujejo v neizrekljivem 
in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 
1,8), s svojim zgledom svetijo 
tudi nam, kažejo kako priti do 
zmage ter nas podpirajo s svojo 
priprošnjo, ki je v zelo veliko 
oporo naši slabosti. 

2. novembra obhajamo 
spominski dan vseh rajnih ali 
"verne duše". Verni ljudje 
molimo za svoje drage, ki so že 
umrli pa so morda še v kraju 
očiščevanja in zorenja za nebesa. 
Za duše teh rajnih pravimo, da 
so v vicah. Kako dolgo traja 
boleče očiščevanje v vicah pri 
posameznih dušah, tega ne 
moremo vedeti. Vemo pa, da si te 
duše same ne morejo nič 
pomagati. Čas zasluženja je bil 
zanje končan s trenutkom 
smrti. Pomagati jim moremo mi, 
dokler živimo, pa tudi zveličani 
v nebesih. 

Že od nekdaj je Cerkev na 
današnji dan darovala priprošnje 
za rajne, zlasti še sveto mašo. 
Svojim vernikom je tudi 
priporočala, naj pomagajo tem 
dušam, da pridejo čim prej 
do nebeške sreče, še drugače: z 
dajanjem miloščine ter z 
darovanjem odpustkov 
in spokornih del. Na tak način 
lahko pomagajo vernim dušam 
tudi majhni otroci! Te duše nikoli 
ne pozabijo svojih dobrotnikov! 
Hvaležno jim poplačajo njihovo 

pomoč, s katero so se rešile vic in 
prišle v nebesa.  (F. Oražem, Leto 
Kristusove skrivnosti, 111-113) 

 

 Naša oznanila 
 
 Danes začenjamo »zimsko 
sezono«, sv. maše bodo spet v 
Domu krajanov v Košakih. Ker se 
že več kot leto dni intenzivno 
trudimo, da bi pridobili uporabno 
dovoljenje za našo cerkev upamo, 
da nam bo vsaj letos do Božiča 
uspelo. Ko bomo pridobili 
uporabno dovoljenje, se bomo 
vsaj kar se tiče bogoslužnega 
dogajanja dokončno preselili v 
cerkev. Naše napore - tako v 
zvezi s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja, kakor s čim bolj 
ugodno rešitvijo naših finančnih 
problemov, naj krepi naša skupna 
molitev!   
 
 Pred nami je 1. november, ko  
obiskujemo grobove naših dragih  
rajnih. Prav je, da ob obisku 
grobov najprej pomolimo in šele 
nato prižgemo svečo. Dnevi pred 
1. novembrom so posebej še za 
našo župnijo sveti dnevi, ko se 
spominjamo slovesa od našega 
pokojnega župnika p. Francija. 
Bog Vam povrni za Vaše molitve 
zanj, za sveče in cvetje na 
njegovem grobu. Vse to naj bo 
tudi v prihodnje lepo spričevalo 
zahvale vseh nas za vse dobro, 
kar je p. Franci naredil za  
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naše župnijsko občestvo. Tudi 
letos bomo 29.10. - to je v sredo 
ob 17h, molili ob 6. obletnici 
njegove smrti na njegovem grobu 
na Pobrežju. Ob 18h bo sv. maša 
v domu krajanov. Vabljeni! 
 
 V soboto 1.11. do sv. maša ob 
9h dopoldan, nato bomo v Domu 
krajanov ob 19h molili za naše 
verne rajne v vicah, vabljeni! 
 
 Pred nami so jesenske 
počitnice, ko otroci nimajo 
verouka.  
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
30. NEDELJA MED LETOM, 
Lucijan, mučenec, 26.10.; 
09.00 + Milan Robar  
(darovalo KUD Nedeljska šola) 

 
SREDA, 29.10., 
Mihael Rua, redovnik; 
17.00 – molitev pri grobu  
           p. Francija Pivca ob 
          6. obletnici njegove smrti 
18.00 + p. Franci Pivec OFM 

   
  ČETRTEK, 30.10., 
  German, škof;  
  19.00 – za zdravje 
 
PETEK, 31.10.,  
Anton Marija Klaret;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

SOBOTA ,1.11.,  
Vsi sveti;  
09.00 + Jože Kaučič in  
           p. Franci Pivec  
          (darovala Zofija Kaučič) 
19.00 – molitev za verne rajne v   
            vicah 

 
 
31. NEDELJA MED LETOM, 
2.11., Spomin vernih rajnih;  
09.00 + Franček Verdnik 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 
 

Odgovarja: 
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