
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 

Misli današnje nedelje so naravnane 
na hvaleţnost, zahvalo v prvi vrsti 
Bogu, pa tudi vsem, po katerih na 
Bog naklanja svoje darove. 
Marsikomu je v današnjem 
stehniziranem svetu računalništva, 
ko nam je dano uporabljati res 
občudovanja vredna odkritja 
človekovega uma, ta misel tuja in 
kvečjemu postavlja vprašanje, komu 
in čemu naj bi se sploh zahvaljevali.  

Marsikomu pa ţe "po naravi" beseda 
zahvale gre teţko z jezika. Pa vendar 
hvaleţnost spreminja svet: po njej 
postaja prijaznejši, bolj vesel, 
hvaleţnost opogumlja in ustvarja 
pristnejše medčloveške odnose. Mar 
nismo drug od drugega odvisni, mar 
nismo drug za drugega odgovorni: še 
en vzrok več za hvaleţnost. 

Svetopisemsko sporočilo nas še 
posebej spodbuja k hvaleţnosti Bogu: 
 -   ko se boš najedel do sitega, 
zahvali Gospoda, svojega Boga, tako 
kot mama  hčerkico, naj teti reče 
hvala, opomni Mojzes svoje  

 

 

 

 

 

 

ljudstvo, naj bo Bogu hvaleţno za 
vse dobrine, in še podčrta, glej, da 
ne pozabiš Gospoda – če smo 
prisluhnili, kot da govori o naši 
deţeli, lepi deželi   potokov in jezer, 
pšenice in ječmena, trte, oljk in 
medu, mar naj ne bomo Bogu 
hvaleţni za našo Slovenijo; 

Res se imamo Bogu za marsikaj 
zahvaljevati, ne le za sadove zemlje, 
ki nam dajejo vsakdanji kruh, ampak 
tudi za mnoge stvari, ki se nam 
navadno zde same po sebi umevne in 
morda sploh ne pomislimo, da bi se 
morali zanje zahvaliti: - da znamo in 
moremo delati: pomislimo na 
dobrine kot so zdravje, volja za delo, 
prizadevnost in vztrajnost; - da 
znamo in hočemo pošteno ţiveti: 
pomislimo na dobrine kot so 
vestnost, odgovornost, prizadevanje 
za pravičnost; 
- da so okoli nas dobri ljudje, 
pripravljeni prisluhniti in pomagati, 
dobri sosedje, s katerimi nam je 
dano ţiveti v prijateljstvu. Ne 
pozabimo: hvaleţnost gradi mostove 
med ljudmi, utira pot k Bogu. 
                       p. Metod Benedik 
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Beseda g. škofa Lipovška 
 
Ob zahvalni nedelji še prav posebej s 
hvaleţnostjo slavimo nebeškega 
Očeta, od katerega prihaja vsak 
dober dar.  
Hvala vsem sodelavcem na 
Nadškofijskem ordinariatu v 
Mariboru. Še posebej ţelim 
izpostaviti Pastoralno sluţbo. Kljub 
spremenjenim razmeram in 
okrnjenim pogojem smemo reči, da 
pastoralna dejavnost v nadškofiji 
zaradi zavzetosti ni  bistveno 
zmanjšana, ampak v smislu 
dejavnosti dokumenta Pridite in 
poglejte daje vedno nove spodbude 
in priloţnosti za pastoralno rast. 
Hvala Nadškofijskemu ekonomu p. 
mag. Lojzetu Cviklu DJ, njegovemu 
pomočniku, kanoniku Bernardu 
Geršaku in vsem njunim sodelavcem.  

Hvala duhovnikom škofijskim in 
redovnim, diakonom, vsem 
redovnicam in redovnikom, da v 
zvestobi poklicu opravljate svoje 
poslanstvo v tesni povezanosti z 
verniki in s čutom za potrebe 
nadškofije. Hvala bogoslovcem, 
posebej še vsem prvoletnikom, da 
ste sprejeli Boţje vabilo in se ţelite z 
vestnim študijem in osebnim 
oblikovanjem pripravljati za bodoče 
pastoralno poslanstvo. Hvala vsem 
vernikom, ki odgovarjate na 
konkretne potrebe Cerkve v naših 
razmerah in ste v okviru ţupnijskih in 
drugih občestev pogumno zastavili 
svoje moči, da kot ţupnijski 
sodelavci: katehistinje, katehisti, 
cerkveni ključarji, člani ŢPS ali na 
kakršenkoli drug način postajate bolj  

in bolj ţivi kamni duhovne zgradbe, 
katere temelj je Jezus Kristus. Na ta 
način v medsebojni duhovni 
povezanosti raste občestvo Cerkve in 
se uresničuje skrivnost Boţjega 
kraljestva. Mnogi spodbudni zgledi, 
ki so vredni posnemanja, dokazujejo, 
da prizadevno delo povsod spremlja 
tudi neutrudna in zaupna molitev, 
zato posebna hvala vsem, ki s svojo 
molitvijo kličete Boţji blagoslov na 
vse nas. 

Ob tej zahvali ne smem prezreti in 
pozabiti vseh preizkušanih, posebej 
še vseh bolnikov, trpečih, ostarelih, 
osamljenih. Vsem, ki ste pripravljeni 
vsak dan sprejeti svoj kriţ in ga 
nositi za Jezusom ţelim, da se nikoli 
med nami ne bi čutili nepotrebne, 
pozabljene ali celo odpisane, saj ste 
prav vi zaradi deleţa Jezusovega 
kriţa, ki ga z zaupanjem v Boţjo 
previdnost nosite, ţiva Jezusova 
daritev za prihodnost krajevne 
Cerkve in našega naroda.Prav tako se 
zahvaljujem za vse darove, ki jih 
verniki namenjate za delovanje 
Nadškofijskega ordinariata in drugih 
osrednjih ustanov mariborske 
nadškofije in metropolije.  

 

Hvala za vaše darove, s katerim 
omogočate vzdrţevanje bogoslovcev 
in semeniščnikov, delovanje ustanov 
delujočih v okviru Zavoda Antona 
Martina Slomška, Nadškofijske 
Karitas ter drugih ustanov. Naj 
Gospod povrne z večnimi darovi vsem 
tistim, ki namenjate in izraţate 
dobre, plemenite in spodbudne misli 
za prihodnost mariborske nadškofije 



in s tem za rast Boţjega kraljestva 
med nami.  

  msgr. dr. Stanislav Lipovšek, 
celjski škof  

in  apostolski administrator  

Nadškofije Maribor  

 

Svetnik tedna  
 

Kaj pomenijo bogastvo, izobrazba, 

posvetna slava in zveze človeku, ki z 

vsem srcem ljubi Boga in v vseh 

stvareh išče le boţjo voljo, bi se 

lahko učili od sv. Karla 

Boromejskega. Čeprav mu je bilo 

takorekoč v zibelko poloţeno 

»bogastvo vsega sveta«, je vse 

ţivljenje ostal predvsem preprost in 

goreč Kristusov duhovnik. Ko je 

komaj enaindvajset leten doktoriral 

iz prava, ga je stric, papeţ Pij IV. 

poklical v Rim, da bi mu pomagal pri 

vodstvu Cerkve. Karel je vse svoje 

dolţnosti opravljal resno in 

odgovorno.  

 

Svojo versko precej zanemarjeno 

milansko škofijo je popolnoma 

prenovil, osebno obiskal vse ţupnije 

v škofiji ter povsod skrbel za 

uresničevanje sklepov tridentinskega 

cerkvenega zbora. Njegova posebna 

skrb je bila vzgoja in izobrazba 

duhovnikov, zato je v več krajih 

ustanavljal vzgojne zavode in 

semenišča.  

Na podoben način je poskrbel tudi za 

vzgojo vodilnih laikov. Ţivel je 

 asketsko ţivljenje, opravljal teţke 

spokorne vaje, pogosto se je postil in 

zelo malo spal. Veliko pove o njem 

zapis Hieronima Soranze: »Ker je 

njegova vernost tako velika, 

upravičeno lahko rečemo, da je s 

svojim zgledom rimskemu dvoru 

koristil več kot vsi koncilski sklepi.«  

 

Njegovo duhovno ţivljenje je bilo 

usmerjeno v hojo za Kristusom, 

premišljevanje njegovega trpljenja 

in v smisel njegove spravne daritve. 

Bil je blizu vsem, najbolj pa reveţem 

in trpečim. Ko je v Milanu l. 1576 

izbruhnila kuga in so mesto zapustili 

vsi člani vlade, je sam organiziral 

preskrbo mesta in skrb za bolnike.  

 

 

Star komaj 46 let je leta 1584 od 

izčrpanosti v Milanu umrl, ţe leta 

1610 pa so ga razglasili za svetnika. 
 
 
 

Naša oznanila  
  
 Za nami je prvi četrtek, petek, 
sobota in nedelja z običajnimi 
poboţnostmi. Danes na prvo nedeljo 
v mesecu novembru se vam prisrčno 
zahvalimo za vaše darove za našo 
ţupnijsko 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.  
 



 BIBLIČNA SKUPINA 
vabi vse, ki ţelite prebirati Boţjo 
besedo in polno zaţiveti iz tega 
vrelca milosti. Še posebej se 
priporoča bralcem beril. 
Srečanje bo v četrtek, 7. 11. 2013 
ob 18. uri. Skupino vodi Vladka 
Arnuš. Prisrčno vabljeni! 
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

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

- prošnja za zdravje 
          (darovala gospa Mirka Mlakar) 

 
SREDA, 6.11.,  
Lenart, opat; 
19.00 + p. Franci Pivec  
    (darovala gospa Marjana Dovar) 

 
ČETRTEK, 7.11., 
Engelbert, škof; 
19.00 + Vlado Miholic  
         (darovala družina Jagačič) 
 
PETEK, 8.11., 
Janez Duns Skot, teolog; 
9.00 + ţupljani in dobrotniki  
          naše ţupnije 

 
SOBOTA, 9.11., 
Posvetitev lateranske bazilike; 
18.00 - molitvena ura  
19.00 + Vlado Miholic  
  (darovali družini Kozel in Vidovič) 
 

NEDELJA, 10.11., 
Leon Veliki, papež  
in cerkveni učitelj; 
09.00 + Stanislav Soko, starši   
            Matičič, sorodniki Jamšek   
            in brat Tonček  

(darovala gospa Zofija Soko) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, ţupnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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