
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Evangelij današnje nedelje je prilika 
o farizeju in cestninarju. Ob vstopu v 
tempelj sta si bila oba, pa čeprav sta 
pripadala različnim verskim in 
socialnim skupinam, med seboj zelo 
podobna. Ko pa sta odhajala iz 
templja, sta si bila radikalno 
različna. Eden je »opravičen«, kar 
pomeni, da je oproščen, da mu je 
odpuščeno, da je pomirjen z Bogom 
in je postal nova stvar; drugi pa je 
ostal to, kar je bil na začetku, morda 
je svoj položaj pred Bogom celo 
poslabšal. Eden je bil deležen 
odrešenja, drugi pa ne. 
Kaj sta ta dva naredila tako 
različnega v tistem kratkem času, ko 
sta bila v templju, da sta bila 
deležna tako nasprotnega rezultata? 
Jezus nam to razloži, ko nam 
predstavi delovanje obeh oseb. Stori 
kot televizijski snemalec: potem, ko 
je posnel kader, ki prikaže celotno 
prizorišče, se ločeno osredotoči na 
enega in na drugega glavnega igralca 
in ju vsakega posebej postavi v prvi 
plan. Objektiv je usmerjen predvsem 
na farizeja. »Farizej se je 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
postavil in pri sebi molil takóle: 'Bog, 
zahvaljujem se ti, da nisem kakor 
drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, 
prešuštniki ali tudi kakor ta 
cestninar. Postim se dvakrat na 
teden in desetino dajem od vsega, 
kar dobim'«. Analizirajmo malo ta 
opis. Farizej začne z besedami: 
»Bog, zahvaljujem se ti …«. Začetek 
je dober. Začeti molitev z 
zahvaljevanjem Bogu je nadvse 
priporočljivo. A bodimo zelo pozorni. 
Za kaj se farizej zahvaljuje Bogu? 
Zaradi Boga samega? Ne, ampak 
zaradi samega sebe; pravi namreč: 
»Da nisem kakor drugi ljudje: 
grabežljivci, krivičniki, prešuštniki 
ali tudi kakor ta cestninar«. V 
skrajnem primeru bi bila lahko 
njegova molitev vredna, da jo imamo 
za hvalno, če bi vse to pripisal Božji 
milosti. Vendar ne; on pripisuje 
njegovo držo: »nisem kakor drugi 
ljudje« lastnim delom: dejstvu, da se 
posti in daje desetino. 
Današnja »žegnanjska« nedelja nas, 
dragi bratje in sestre vabi, da ne bi 
nikoli poveličevali samih sebe, 
ampak Boga. Njega prosimo za 
blagoslov naših družin, naše župnije 
in naše lepe domovine Slovenije!                       
                      Igor I. Novak, župr. 
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1.november, dan mrtvih? 
 
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. Papeţ 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 papeţ 
Gregor III. (731-741) pri sv. Petru v 
Rimu posvetil posebno kapelo v 
čast Odrešeniku, njegovi Materi, 
vsem apostolom,  mučencem in 
vsem svetnikom. Papeţ Gregor IV. 
(827-844) je praznik izrecno iz 13. 
maja preloţil 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 ţe 
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). 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).  

 
2. novembra obhajamo spominski 
dan vseh rajnih ali "verne 
duše". Verni ljudje molimo za svoje 
drage, ki so ţe 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. Ţe 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 čimprej 
do nebeške sreče, še drugače: z 
dajanjem miloščine ter z darovanjem 
odpustkov in spokornih del. Sveto 
pismo nas opozarja, naj drug za 
drugega molimo ne le na tem svetu 
ter se priporočamo svetnikom in 
angelom, temveč tudi, naj molimo 
za duše naših rajnih bratov. Največ 
kar lahko mi, ki smo še na 
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zemeljskem romanju naredimo za 
naše rajne je, da darujemo zanje 
za sv. maše.  
Bog daj, da bi na to nikoli ne 
pozabili tudi v naši ţupniji! 

 
 

POPOLNI ODPUSTEK ZA DUŠE V 
VICAH V NOVEMBRU 

 
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh 
novembra popolni odpustek za vsak 
obisk pokopališča in molitev za 
rajne. 
 
Prav tako ga je mogoče prejeti v 
vseh cerkvah in javnih kapelah 1. 
in 2. novembra ter na prejšnjo ali 
na naslednjo nedeljo, če smo bili 
pri spovedi in obhajilu ter molimo 
po namenu svetega očeta -po 
namenu svetega očeta izmolite Oče 
naš, Zdravo Marijo, Slavo. Vendar 
morate pred molitvijo izreči: "Po 
namenu svetega očeta". 
 
Odpustek lahko namenimo rajnim, ki 
so še v stanju očiščevanja in jim 
lahko pomagajo tisti, ki so že pri 
Bogu in mi, ki še romamo po zemlji s 
svojimi molitvami, darovanimi 
mašami, dobrimi deli in odpustki - 
sami sebi namreč ne morejo več 
pomagati. 
 
Zakaj darovati sveto mašo za 
pokojne? 
 
Zato, ker se na našo prošnjo daruje 
Kristus. Bogu se daruje samo Kristus 
kot najljubša žrtev. Duhovnik je 
samo božji predstavnik, tisti ki se 
žrtvuje za nas, pa je Bog. 

Naša oznanila  
  
 Pred nami je prvi četrtek, petek, 
sobota in nedelja z običajnimi 
pobožnostmi. Na četrtek pred prvim 
petkom bomo še posebej molili za 
nove duhovne poklice - dopoldan bo 
g. župnik namesto petka, ki je 
praznik Vseh svetih, obiskal ostarele 
na domu. Na prvo nedeljo se vam 
prisrčno zahvalimo za vaše darove za 
našo župnijsko cerkev.   
 
 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.  
 
 Otrokom voščimo lepe počitnice. 
 
 Voščimo obilo blagoslova druţini 
Rojko ob 50. obletnici skupnega 
ţivljenja.  
Obenem se zahvalimo p. Tarziciju 
Kolenku, ki je danes med nami. Naš 
g. župnik je danes z mladimi na 
gostovanju v župnijah Makole in 
Studenice, kjer prosi za duhovno in 
materialno pomoč za našo župnijo. 
 
  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 
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spričevalo zahvale vseh nas za vse 
dobro, kar je p. Franci naredil za 
naše župnijsko občestvo.  
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
30. nedelja med letom, 
Ţegnanjska nedelja, 
Sabina Avilska, mučenka; 
09.00 - v zahvalo za 50. let       
            skupnega življenja  
       (darovala družina Rojko) 
 
TOREK, 29.10., 
Mihael Rua, duhovnik, redovnik; 
17.00 – molitev na grobu našega 
blagopokojnega g. župnika p. 
Francija Pivca OFM na Pobreškem 
pokopališču ob 5. obletnici njegove 
smrti 
18.00 sv. maša:  
     za + p. Francija Pivca  

  in za + Joţeta Kaučiča     
       (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
ČETRTEK, 31.10., 
Bolfenk, škof; 
19.00 – za nove duhovne poklice 

 
PETEK, 1.11. – prvi v mesecu, 
VSI SVETI; 
9.00 + starši Zorman 

 
SOBOTA, 2.11. – prva v mesecu, 
Spomin vseh vernih rajnih; 
18.00 - molitvena ura za naše rajne 
19.00 + Franček Verdnik  (1. obl. 
smrti; darovala družina Verdnik) 
 
 

NEDELJA, 3.11. – prva v mesecu, 
Zahvalna nedelja, 
Viktorin Ptujski, mučenec; 
09.00 vsi + iz družin Perko,  
                 Kaučič in Pivec         
       (darovala gospa Zofija Kaučič) 

- prošnja za zdravje 
          (darovala gospa Mirka Mlakar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
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