
animatorje oratorija, naši mladi 
animatorji  vabljeni! 
 
� V preteklih dneh smo doživeli 
moč narave, ki ne prizanaša 
nikomur. Cel mesec bo zato možno 
pri vsaki sv. maši darovati za 
prizadete v poplavah v Dupleku. 
Škatla za vaše darove bo postavljena 
pri izhodu iz cerkve. Denar bomo kot 
celotna mariborska dekanija izročili 
nadškofijski Karitas, ki ga bo izročila 
prizadetim. Bog povrni! 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 290 eur;     

Bog vam povrni! 
 

 
 
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
32. NEDELJA MED LETOM, 11.11., 
Martin iz Toursa, škof;  
9.30 + Stanislav Soko in vsi + sorodniki; 
        + Franc Verdnik 
 
 
PETEK, 16.11.,  
Marjeta škotska, kraljica;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše  
            župnije 
 
SOBOTA, 17.11.,  
Elizabeta Ogrska, redovnica; 
19.00 – Franc Verdnik 
 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 18.11., 
Posvetitev bazilik sv. Petra in 
Pavla;  
9.30 + starši Prša in Miholic 
 

 Molitev tedna  
  

VELIKODUŠNOST 
 
Gospod, nauči me velikodušnosti, 
da bom dajal brez preračunljivosti, 
da bom vračal dobro za hudo, 
da bom služil, ne da bi pričakoval 
povračilo, da se bom približal 
človeku, ki mi ni všeč, da bom delal 
dobro tistemu, ki mi ne more 
povrniti,da bom vedno ljubil zastonj, 
da pri delu ne bom mislil na počitek. 
In ker nimam ničesar, razen da se 
dajem, daj, da se bom vedno bolj 
razdajal vsem, ki me potrebujejo, 
in bom pričakoval plačilo samo od 
tebe.  
Ali bolje: pričakoval bom, 
da boš ti sam moje plačilo. 
Amen.  
                          
                             Ignacio Larrañaga 
 
 
 
 

 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda 
 
 »Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, 
ki so metali v zakladnico!« 
                                          (Mr 12,43) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Prvo berilo iz prve knjige kraljev nam govori o 
vdovi iz Sarepte, ki se je odrekla vsemu, kar 
je imela - prgišče moke in nekaj kapljic olja, 
da bi pripravila hrano za preroka Elija. Vdova  
je storila kakor ji je rekel prerok Elija po 
Gospodovi besedi, ne da bi jo skrbelo za 
njeno in sinovo življenje. Vdova nam je tako 
lep vzgled popolnega zaupanja v Gospoda. In 
Gospod je ni zapustil in ni pozabil njene 
dobrote, saj so imeli dan za dnem jesti (prim. 
1 Kr 17,15-16).  
 
Apostol Pavel v drugem berilu opisuje 
Kristusa, ki se je enkrat daroval in vse 
odrešil. Kristusova žrtev je odvzela greh. 
»Tako pa se je razodel enkrat ob koncu 
vekov, da je prek svoje žrtve odpravil greh« 
(Heb 9,26). Kristus je »srednik nove zaveze, 
da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odkupitev 
od prestopkov v prvi zavezi, tisti, ki so 
poklicani, prejeli obljubljeno večno 
dediščino« (Heb 9,15). In tako se bo torej 
Kristus drugič prikazal brez greha, v 
odrešenje tistih, ki ga pričakujejo (prim. Heb 
9,28).     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med prvim in drugim berilom vidimo 
podobnost med vdovo in Kristusom, ki 
žrtvujeta vse kar imata – svoje imetje, svoje 
življenje, saj verujeta, zaupata in ljubita 
našega Gospoda, pri katerem je naša večna in 
edina prava sreča.  
V današnjem evangeliju Jezus najprej 
poučuje množice in jih svari pred pismouki, ki 
bodo zaradi njihovega ravnanja strožje 
sojeni. Potem nam Jezus odpira oči, tako kot 
apostolom, ko dejansko vidi kako bogati 
mečejo denar v zakladnico in kako uboga 
vdova in nam spregovori: »Resnično, povem 
vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki 
so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od 
svojega preobilja, ta pa je dala od svojega 
uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje 
za življenje« (Mr 12,43-44). Ta zakladnica je 
lahko prispodoba  škatlice, v katero vsak dan 
dajemo svoje delo, trpljenje, odnose, srečo, 
ljubezen, vero. Kaj iz te škatlice so pravi 
zakladi, ki bodo veljali tudi v večnosti? Pri 
tem odgovoru nam je v pomoč vzgled uboge 
vdove, ki nam ga je osvetlil Jezus. Vdova, ki 
daje vse kar ima in ne misli na svoje potrebe. 
Kako resnično je v življenju, da tisti, ki bi 
sami potrebovali pomoč, imajo čut za 
sočloveka in mu z veseljem pomagajo. Mati 
Terezija nam pravi: »Naše delo mora biti 
Kristusovo delo. On nas je odrešil tako, da je 
sprejel nase našo usodo, našo osamljenost, 
naš smrtni boj, našo smrt.« Veljajo torej 
zakladi, dani s popolnim darovanjem iz 
ljubezni! Ko tako služimo bližnjemu, služimo 
tudi Bogu! Priložnosti in možnosti tako živeti 
imamo vsak dan – le pogumno in uspešno 
polnjenje zakladnice za večnost!  
  
                                              Vladka Arnuš 

Leto XII., 
štev. 158, 
32. nedelja  
med letom; 
11.11.2012  

 

32. nedelja med letom – Martinova 

 Leto XII., 
 štev. 158, 
32. nedelja  
med letom; 

 11.11.2012 



Molitvena zveza za 
duhovne poklice (MZDP) 
Nadškofije Maribor  

 
Zakaj moliti za duhovne poklice in 
stanovitnost poklicanih? 
  
Gotovo ne zato, ker bi rajši vso 
odgovornost "preložili" na Boga, kakor 
pa animirali oziroma nekaj 
konkretnega naredili za rast duhovnih 
poklicev. Mólimo, ker se zavedamo, da 
novi poklici niso v prvi vrsti sad naših 
strategij, pobud, prizadevanj, temveč 
so predvsem Božji dar. Ko molimo za 
poklice, sledimo zgledu Kristusa, ki je 
"šel na goro molit in vso noč je 
prebedel v molitvi k Bogu" (Lk 6,12), 
preden je poklical k sebi, katere je 
sam hotel. Jezus je molil tudi za 
stanovitnost tistih, ki jih je poklical 
(prim. Lk 22,32). Tudi mi smo 
povabljeni, da molimo - v poslušnosti 
do Kristusa, ki nam naroča, da 
"prosimo Gospodarja žetve …" Molimo 
pa v veri, da bomo prejeli, in naj nič 
ne dvomimo… In dano nam bo (prim. Lk 
11,9)!  
 
Po poklicanih Jezus danes želi 
nadaljevati svoje delo odrešenja, 
blagoslavljati male, ozdravljati bolne, 
učiti nevedne, spravljati grešnike in se 
dajati iz ljubezni. 

Kako pa naj vse to nadaljuje, kako naj 
ga spoznajo, če ne bo oznanjevalcev? 
Če ne bo velikodušnih fantov in deklet, 
ki bodo pripravljeni zapustiti vse, se 
popolnoma predati službi Bogu in 
ljudem ter postati njegovi najožji 
sodelavci? 

Molimo, ker mnogi mladi v sebi čutijo 
Božji klic, pa nimajo moči in poguma, 
da bi nanj odgovorili. Podprimo jih na 
poti prepoznavanja klica, razločevanja 
in odločanja. Toliko bolj, ker vemo, 
kako težka je danes mladim 
kakršnakoli dokončna odločitev, ne le 
za duhovni poklic. Molimo, ker sicer še 
imamo nove maše ali redovne 
zaobljube, vendar le v redkih župnijah. 
V drugih že leta in desetletja ne, v 
nekaterih pa nikoli. 

Molimo, ker mislimo tudi na svoje 
otroke, vnuke in pravnuke, da tudi v 
njihovem času ne bo manjkalo 
oznanjevalcev veselega oznanila. 
Vedno bolj očitno je, da "kriza 
poklicev" ne pretresa samo bolj ali 
manj oddaljenih dežel vesoljne 
Cerkve, temveč jo vedno bolj občutimo 
tudi v naši krajevni Cerkvi. Koliko 
župnij je v soupravljanju! Na kolikih 
župnijah, kjer sta bila včasih po dva 
duhovnika ali celo trije, je danes en 
sam! Redovne hiše oziroma posamezne 
skupnosti se zapirajo. Mnoge prošnje, 
naslovljene nanje, ostajajo 
neodgovorjene ...  

Kdor torej vsaj nekoliko pozna in 
upošteva konkretno stanje duhovnih 
poklicev v naših škofijah, ne bo 
čakal, da nam bodo poklici kar sami 
padli z neba. Resno se bo vsako jutro 
znova vprašal: »Kaj danes lahko 
naredim, da bodo v naših družinah, v 
naši župniji, v našem narodu vzkalili, 
rasli in dozoreli novi duhovniški, 
redovniški in misijonski poklici«? 
 
Kdo se lahko včlani v MZDP?  
V molitveno zvezo se lahko vključi vsak 
vernik, podobno, kot je bilo že rečeno 
na splošno o molitvi za duhovne 

poklice. Duhovnik ali laični voditelj, ki 
ga izberejo člani MZDP v župniji sami, 
vse, ki se včlanijo v molitveno zvezo, 
vpiše v posebno knjigo, vsak član pa 
dobi tudi posebno pristopno podobico, 
ki jo izpolni sam in jo hrani doma.  
 
3. Pravila MZDP:  
 
1. Vsak član MZDP zmoli vsak dan eno 
molitev za duhovne poklice ali očenaš, 
zdravamarijo in - slava Očetu z 
vzklikom: "Kraljica apostolov, prosi za 
nas!"  
2. Člani se, kolikor le morejo, redno 
udeležujejo mesečnih molitvenih 
srečanj, ki jih župnije organizirajo ob 
prvih tednih (na prvi četrtek, prvo 
soboto ali na tisti, dan, ko imajo taka 
srečanja).  
3. Vsako leto poskrbi vodstvo MZDP za 
vsaj eno srečanje molivcev, članov 
MZDP, na škofijski ravni.  
4. Voditelj župnijske MZDP vzdržuje 
stike s škofijskim voditeljem ter mu 
poroča o številu članov in o delu 
njihove skupine.  
5. Za člane MZDP opravi vsak župnik 
vsako leto eno sv. mašo (intencijo 
lahko vzame iz župnijske blagajne).  
6. Člani MZDP petkrat letno dobivajo 
posebno glasilo "Nova rast", v katerem 
so razne spodbude, molitve, molitveni 
nameni, poročila o delu skupin in 
podobno.  
7. MZDP ima svoj sedež v cerkvi sv. 
Alojzija v Mariboru. Tukaj je škof 
Slomšek l. 1859 ustanovil prvo 
lavantinsko bogoslovno semenišče in 
visoko bogoslovno šolo.  
 
MZDP je postavljena pod posebno 
varstvo Sv. Družine.  
 
 

Informacije:  
Molitvena zveza za duhovne poklice  
Vladimir Bizjak (voditelj)  
Strossmayerjeva 15  
2000 Maribor  
Tel: 059/ 080 454  
e-pošta: vlado.bizjak@rkc.si  
 
Zelo je zaželjeno, da bi se za nove 
duhovne poklice in svetost že 
poklicanih molilo tudi v naši župniji. 
V molitveno zvezo se lahko torej včlani 
vsak izmed nas župljanov.  
Na željo Centra za duhovne poklice 
Nadškofije Maribor, želijo zbrati 
prijave, kdor bi se odločil za Molitveno 
zavezo. Prijave pa se dobijo pri 
župnijski animatorki za duhovne 
poklice, ki je v naši župniji gospa 
Vladka Arnuš.  
Vabljeni! 
 
 

Naša oznanila 
 
� Hvala vsem, ki ste včeraj 
pomagali pri urejanju okolja, pri 
zemeljskih delih, pri urejanju 
našega župnijskega parka in še 
zadnjim servisiranjem strehe pred 
zimo. Hvala družinam Maček in 
Bombek za vašo pomoč in 
požrtvovalnost. Hvala vsem, ki 
redno prinašate sveže cvetje za 
okraševanje naše cerkve. Bog vam 
povrni. 
 
� Pred nami so Nikodemovi večeri, 
več si preberite na plakatu na oglasni 
deski. Vabljeni! 
 
� V soboto 17. novembra ob 9.00 bo 
v župnišču Sv. Jožefa v Mariboru 
»animatorij« - srečanje za 


