
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 

»Danes moram ostati v tvoji hiši!« 
                                      (Lk 19,5) 

 

 
                                              

Beseda o Besedi 
 

 
 
 

Dragi bratje in sestre! 
 
Obhajamo žegnanjsko nedeljo, ko 
se običajno spominjamo posvetitve 
župnijske cerkve. Naša še ni bila 
posvečena, zato je na današnji dan 
naša misel usmerjena v prihodnost, 
na tisti blagoslovljeni dan, ko bomo 
tudi mi priče tega dogodka.  
 
Posvečen, blagoslovljen, pa je tudi 
vsak človek. In prav dneva, ki sta 
pred nami - se pravi Slovesni 
praznik vseh svetih in spomin 
vernih rajnih nas k temu vzgajata.   
 
Tako se spominjamo naših rajnih, 
misel se ustavi pri končnosti 
življenja, v molitvah nas preveva 
upanje v večno življenje, pred 
nami se vrste podobe svetnikov.  
Poglejmo v  teh dnevih v bolj 
intenzivno v lastno življenje, ki je 
razpeto med dvema mejnikoma: 
rojstni dan - smrtni dan! Kakšen naj 
bo "danes", da bi bil "jutri" tak, kot  
 
 

 
 
 
 

si ga želimo: sončen, prijazen, 
osrečujoč? Naši pokojni, med njimi 
posebej tisti, ki se jim danes 
priporočamo na naših oltarjih nam  
 

 
imajo marsikaj povedati: Bog nas 
kliče k svetosti v naši povprečnosti, 
vsakdanjosti, ki naj jo stalno 
prizadevanje za dobro plemeniti, ji 
daje navdih žlahtnosti. 
 
Božje vabilo k svetosti ni namenjeno 
samo nekaterim izbrancem, vsak 
trenutek življenja nagovarja tudi 
nas, da ob njem gradimo lastno 
svetost: ko uničujočo grajo zamenja 
razumevanje, ko na mesto prepirov 
stopi pogovor; ko se brezbrižnost 
mora umakniti sočutju,ko odpuščanje 
premaga maščevalnost, ko dar 
ubogemu odstrani ozkosrčnost in 
prijazna beseda razoroži slabo misel.  
 
Da bi pogumno mogli iti po tej poti 
svetosti, naj nas spodbuja zaupanje: 
z nami je Gospod, ki daje moč in 
opogumlja, z nami so svetniki, ki so 
naš zgled in naši priprošnjiki.  
 
Blaženi škof Anton Martin Slomšek 
prosi za nas in nam pomagaj, da 
bomo takšni kot Bog od nas 
pričakuje! 

          
 

Igor Novak, župr.        

31. nedelja »med letom«, ţegnanjska  
 

Leto XII., 
štev. 52 
31. nedelja 
»med letom« 
31.10.2010  

 



Praznik vseh svetih 
 

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. 
 
Vsi sveti - kot praznik 
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 ţiveli med nami, 
pa nismo vedeli, kaj je v njih 
ustvarila Boţja milost. Ti so namreč 
znali z Božjo pomočjo tisto 
posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, 
v življenju ohranjati in izpolnjevati. 
 
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. 
Bogoslužje potujoče Cerkve se na ta 
praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z 
njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir 
svetosti in slava izvoljenih.  

 
POPOLNI ODPUSTEK 

 
Prav gotovo bomo tudi izpolnili 
pogoje, ki so potrebni za prejem 
popolnega odpustka za naše rajne, ki 
jih Cerkev naklanja v prvih osmih 
dneh novembra. Potrebno je iskreno 
prizadevanje za spreobrnjenje srca in 
svetost življenja, kar pomeni, da smo 



 v teh dneh pri sveti spovedi, 
prejmemo sveto obhajilo ter 
molimo Vero in Očenaš po namenu 
svetega očeta. Na Vse svete, na 
Vernih duš dan, ter na današnjo in  
nedeljo lahko odpustek prejmemo v 
vsaki cerkvi, na druge dneve je 
potreben tudi obisk pokopališča.  
Pri obisku pokopališč in grobov 
izpovedujmo vero in krščansko 
kulturo, zlasti tako, da ob grobu 
najprej pomolimo za rajne, nato 
urejamo grobove. 
 

                                

Naša oznanila  
 
 Stopili smo v mesec november, 
pred nami je poboţnost prvega 
petka in sobote, ki jo bomo obhajali 
po ustaljenem redu. V Petek bo g. 
župnik obhajal bolnike na domu. 
Prihodnjo nedeljo se zahvalimo za 
vaše darove, ki bodo še posebej 
namenjeni za našo cerkev. Tako 
danes, kakor prihodnjič se lepo 
zahvalimo bratom frančiškanom za 
njihovo pomoč, ko naš g. župnik v 
župniji Limbuš in Sv. Jakob v 
Slovenskih goricah, prosi za 
materialno in duhovno pomoč pri 
gradnji naše nove cerkve.     
 
 Zavod Antona Martina Slomška 
vabi na okroglo mizo z naslovom 
Grobovi vpijejo v nebo, ki bo v 
sredo 10.11.2010 v dvorani 
Škofijske gimnazije na Vrbanski c. 
30 ob 19. uri. Na okrogli mizi 
sodelujejo: dr. Jože Dežman, dr. 
Mitja Ferenc, Pavel Jamnik in Jože 
Možina. Okroglo mizo bo vodil dr. 
Ivan J. Štuhec. Vabljeni!  

 Dijaki škofijske gimnazije 
4.11.2010 vabijo na dramsko igro 
mojstra klasične komedije Moliera: 
Sganarel ali Namišljeni rogonosec, 
ki bo v dvorani Škofijske gimnazije na 
Vrbanski c. 30 ob 17.30, vabljeni!   
 
 V petek 12.11. 2010 po večerni 
sv. maši bo v Domu krajanov seja 
Ţupnijskega pastoralnega sveta. 
Člani dobite vabila v prihodnjih 
dnevih, vabljeni! 
 
 Ob 2. obletnici smrti našega 
ţupnika p. Francija Pivca se 
prisrčno zahvalimo vsem, ki tako 
lepo urejate njegov grob in skrbite, 
da ostajamo z njim povezani v 
hvaleţni molitvi. Bog povrni!  
 
 Danes se smo premaknili uro na 
zimski čas, kot smo že oznanili, če 
ste bili pozorni, se urnik maš letos ne 
bo spreminjal. Tako bodo večerne 
maše ostale nespremenjene  - torej 
ob 19. uri. Hvala za razumevanje!  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja:  210 €   
 
   Bog povrni in se priporočamo! 
 



Sv. maše v novembru 
 

Sv. maše bodo vključno do 7. 
novembra – zahvalna nedelja - 
 še v naši novi ţupnijski cerkvi,  
po tem datumu se spet vračamo  

v Dom krajanov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEDELJA, 31.10.,  
31. MED LETOM, ŢEGNANJSKA 
9.30 -  Elica in Jožef Zorman,  
 Zdenko Rožman  
 
PONEDELJEK, 1. 11., 
SLOVESNI PRAZNIK VSEH SVETIH  
9.30 -  iz družine Perko Kaučič 
 
TOREK, 2.11., 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 
18 – molitev rožnega venca za rajne   
19 – v čast Mariji Pomagaj v zahvalo 
 
PETEK, 5.11. 
14 –    slovesnost zlate poroke  
          zakoncev Kopše 
19 -  župljani in dobrotniki naše 
župnije  

 
SOBOTA, 6.11. 
19 -  oče Jožef Rošker (2.obl. smrti) 
 

NEDELJA, 7.11., PRVA V MESECU, 
32. MED LETOM, ZAHVALNA  
9.30 -  Lovrenc, Stanko, Ivana Kozar 
roj. Štrakl,  mama in oče Štrakl 

Molitveni kotiček  

 
Psalm 86  
Molitev v stiski 
 
Nagni, GOSPOD, svoje uho, usliši me, 
ker sem nesrečen in reven. 
2 Varuj mojo dušo, zakaj veren sem, 
reši svojega služabnika, ti,  
moj Bog, ki zaupa vate. 
3 Izkaži mi milost, o Gospod, 
saj ves dan kličem k tebi. 
4 Razveseli dušo svojega služabnika, 
saj k tebi, Gospod,  
vzdigujem svojo dušo. 
5 Zakaj ti, Gospod,  
si dober in odpuščaš, 
ti si poln dobrote do vseh,  
ki te kličejo. 
6 Poslušaj, GOSPOD, mojo molitev, 
prisluhni glasu moje prošnje. 
7 Na dan svoje stiske te kličem, 
kajti ti me uslišiš. 

 
 

Izdajatelj 
 
Ţupnija 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, ţupnijski 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 
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