
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Največji med vami naj bo vaš 
strežnik.« 
                                     (Mt 23, 11) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

 
Evangelist Matej nam danes pove 
kako Jezus šiba hinavstvo farizejev 
in pismoukov. Pismouki so bili 
uradno priznani razlagalci 
Mojzesove Postave, za katero vemo 
da je bila, gledano z današnjimi 
očmi, kar precej kruta. Farizeji in 
pismouki so na ramena ljudi 
nalagali bremena, sami pa so 
ravnali drugače in se niso hoteli 
truditi, da bi jim ta bremena 
olajšali.  
Ali se nekaj podobnega ne dogaja 
tudi danes? Vsa bremena recesije 
nalagajo množicam, sami pa se 
svojim dobrinam nočejo odreči in 
se trdo drže na svojih stolčkih in se 
hvalijo, kaj vse bi bilo treba 
spremeniti, da bi nam bilo bolje. 
Farizeji so ljudem navzven kazali 
svojo pobožnost z vezanjem 
molitvenih trakov s širšim 
jermenom, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
povečevali so obeske na svojih 
oblačilih, zasedali prva mesta v 
shodnicah. Vse to so delali z 
namenom, da bi jih ljudje bolj častili 
in pozdravljali ter jih imenovali 
»rabbi«, kar pomeni učitelj.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus pa svoje učence svari, naj se 
ne dajo tako klicati, kajti kdor se bo 
poviševal bo ponižan, kdor se bo 
poniževal bo povišan. Opominja jih 
še, naj se ne povišujejo nad Boga 
samega, kajti Učenik je le eden, mi 
pa smo med seboj bratje in sestre, le 
eden je naš Oče v nebesih, naš 
vodnik pa je Kristus.   
                                Marjeta Gamser  

 

Leto XII., 
štev. 104, 
31. nedelja 
med letom; 

30.10.2011  

 

 

31. nedelja med letom - ţegnanjska 

 Leto XII., 
 štev. 104, 
31. nedelja  
med letom; 

 30.10.2011 



ZA OTROKE IN MLADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČNA ZGODBICA 
 
Ime mu je bilo Fleming, bil je reven 
škotski kmet. Nekega dne, ko je garal 
za preživetje družine, je zaslišal klic 
na pomoč iz bližnjega močvirja. 
Odvrgel je orodje in stekel do 
močvirja. Tam je, pogreznjen do pasu 
v črnem blatu, prestrašen deček kričal 
in se boril, da bi zlezel iz močvirja. 
Kmet  Fleming je rešil fanta iz gotove, 
grozljive smrti.  
Naslednji dan je na kmetovo dvorišče 
pripeljala bogata kočija. Elegantno 
oblečen plemič je  izstopil in se 
predstavil kot oče dečka, ki ga je kmet 
rešil. "Hočem vam  poplačati," je rekel 
plemič. "Rešili ste sinovo življenje!" 
"Ne, ne morem  sprejeti plačila za to 
kar sem storil," je škotski kmet odvrnil 
ponudbo. Takrat je prišel skozi vrata 
kmečke koče prišel kmetov sin. "Je to 
vaš sin?" je vprašal plemič.  
"Da!" je kmet odvrnil ponosno. 
"Skleniva kupčijo. Dovolite mi, da mu 
zagotovim izobrazbo kakršno uživa moj 
lastni sin. Če je  mladenič količkaj 
podoben očetu, bo brez dvoma zrasel v 
moža, na katerega  bova oba ponosna."  
In tako je tudi bilo.  
Sin kmeta Fleminga je obiskoval 
 najboljše šole, in čez čas je končal 
Bolnišnično-medicinsko šolo sv. Marije 
 v Londonu, in postal znan po vsem 

svetu, kot Sir Alexander Fleming, 
izumitelj penicilina. 
 Čez leta je plemenitašev sin, ki je bil 
rešen iz močvirja, zbolel za pljučnico. 
In kaj ga je rešilo tokrat? 
Penicilin! In  kako je bilo ime plemiču? 
Lord Randolph Churchill. In ime 
njegovega sina? Sir Winston Churchill. 
Nekdo je nekoč rekel: “Kar daš, to 
imaš.” 
Delajte,  
kot da ne potrebujete denarja. 
Ljubite,  
kot da niste bili nikoli prizadeti. 
Plešite, kot da vas nihče ne gleda. 
Pojte, kakor da vas nihče ne posluša. 
 
 

PRAZNIK VSEH SVETIH 
 
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. 

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 naraslo, 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).  
  

 (F. Oražem, Leto Kristusove 
skrivnosti, 111-113) 

 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Pred nami je praznik Vseh 
Svetih, ki ga bomo slovesno obhajali 
v torek, 1. novembra, ko sv. 
bogoslužje odpira pogled v srečni 
dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi 
blaženi, ki s svojim zgledom in 
priprošnjo tudi nas vabijo na pot 
svetosti. Praznična  sv. maše bo kot 
običajno 9.30 uri.  
Ob 10. uri bo v župnijski cerkvi na 
Pobrežju sveta maša, ki jo bo daroval 
gospod nadškof dr. Marjan Turnšek.  

 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, lahko 
odpustek prejmemo v vsaki cerkvi, na 
druge dneve je potreben tudi obisk 
pokopališča.  
  Ob 1. novembru, prazniku Vseh 
svetih nas Karitas spodbuja, da se 
poleg svojih rajnih spomnimo tudi na 
sočloveka v stiski.  V akciji Dar sveče in 
cveta za toplino in pomoč ubogim – za 
sočloveka v stiski lahko sodelujemo: 
- Z darom za svečko Karitas na najbližji 
Župnijski karitas, 
- S poslanim SMS s ključno besedo LUC 
na 1919 darujete 1 € za ljudi v stiski,  
- Ali z darom na TRR Nadškofijske 
karitas Maribor 2410 0888 8888 889, 
sklic 29205, namen: Dar sveče in cveta 
za toplino in pomoč ubogim.  
 V soboto smo se spomnili 3. 
obletnice smrti našega blagopokojnega 
župnika p. Francija Pivca. Hvala vsem, 
ki ste prišli k molitvi na njegov grob in 
k sv. maši, hvala za rože in sveče, s 
katerim tako lepo urejate njegov grob.  
 Pred nami je prvi petek, sobota in 
nedelja, ko bodo pobožnosti po 
ustaljenem redu, g. župnik bo obiskal 
starejše na domu.  

 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši novi cerkvi.  
Bog vam povrni za vaše darove:  
30. nedelja med letom: 270 EUR; 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

 



Sv. maše v novembru  
 

SVETE MAŠE SO ODSLEJ REDNO V 
DOMU KRAJANOV V KOŠAKIH! 

 
  
31. NEDELJA MED LETOM, 30.10., 
Marcel, mučenec; 
9.30 – v zahvalo za 80  
          let življenja 

 
PONEDELJEK, 31.10., 
Wolfgang, škof, 
Dan reformacije, drţavni praznik; 
19.00 – za zdravje 

 
TOREK, 1.11., 
Vsi sveti; 
9.30 + starši Perko, Kaučič  
in vsi sorodniki 
 
SREDA, 2.11., 
Spomin vseh vernih rajnih; 
18.00 - molitev za duše v vicah 
19.00 + Maksimiljan Novak st.  

 
PETEK, 4.11.,   
prvi v mesecu Karel,  
Boromejski, škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 5.11.,  
prva v mesecu, 
Zaharija in Elizabeta – starša 
Janeza Krstnika; 
19.00 - za zdravje in pogum 
 
32. NEDELJA MED LETOM, 6.11.,  
prva v mesecu,  
Lenart – opat; 
9.30 + Karel in sin Srečko Javnik 
 

Molitev tedna  

Molitev za rajne sorodnike, 
prijatelje in dobrotnike 

Usmiljeni Bog, ki človeka ljubiš in 
rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, 
prijatelji in dobrotniki, ki so se s 
tega sveta ločili, po priprošnji 
Device Marije in vseh svetnikov, 
uživajo večno blaženost.  
Po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen. 

Oče naš... 
Zdrava Marija... 
Slava Očetu... 
 

 
 
 
 
 
 

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:   
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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