
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Čujte torej, ker ne veste ne 
dneva ne ure!« 
                                     (Mt 25, 13) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

 

Pogovarjali smo se o priliki o 
desetih druţicah. Bilo je deset 
druţic, ki so s svetilkami čakale na 
ţenina. Ko je se je zvečerilo je 
prišel ţenini in čas je bil, da 
priţgejo svoje svetilke. Toda pet 
druţic se je spomnilo in prineslo 
olje, drugih pet pa se ni pripravilo 
in zastonj so hitele k trgovcem, 
zamudile so na svatbo. 
Tako nas evangelij nekako svari. 
Dane so nam posodo, ki jih moramo 
napolniti z oljem, da bo naš 
plamenček vedno sijal. Kaj pa 
priţiga naše plamenčke, da smo 
pozitivni in s svojo vedrino in 
toplino drugim kaţemo pravo pot, 
pa ve vsak zase najbolje. Slomšek 
pravi, da naj nam bo sveta vera kot 
olje; mnogokrat smo slišali, da se 
naj z molitvijo ohrabrimo; 
nekaterim bolj ustreza, da 
pomagajo drugim. Vsekakor pa se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da posodice napolniti tudi s takšnimi 
netivi, ki pa lahko povzročijo le 
opekline. Ker pa ne ţelimo, da bi nas 
peklo sovraštvo in ljubosumje, 
nesramnosti in hinavščina, se bomo 
trudili, da bomo plamenčke negovali 

z vsem 
dobrim, kar 
nam stvarstvo 
nudi. Bistven 
nauk prilike 
pa se skriva v 
zadnji vrstici. 
»Čujte torej, 
ker ne veste 
ne dneva ne 
ure!« Sicer še 

ne razmišljamo o tistem dnevu, ko bo 
to doletelo nas, a vsak ţe ima 
tovrstno izkušnjo. Da pridemo v 
nebeško kraljestvo, moramo biti 
pripravljeni. To pa je zelo naporno 
biti vedno in povsod pripravljen in to 
tako dobro pripravljen, da ti bo sv. 
Peter na steţaj odprl vrata. 
Verjamemo pa, da tudi če kdaj za 
hipec popustimo, bo dobri Bog 
odpustil, če bomo le pogumno ţiveli 
naprej in s svetlimi toplimi plamenčki 
razsvetljevali ţivljenja. 
     Slomškov glasek (»glas mladih in      
                        otrok naše župnije«) 
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32. nedelja med letom - zahvalna 
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SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 

SLOMŠEK JE NAŠ PRIJATELJ MIRU 
 
Pa smo zopet skupaj z našim 
škofom Slomškom. Najprej se 
bomo spomnili, da je bil v tem 
mesecu novembru (26. 11. 1800) 
rojen na Slomu. Hvaleţni smo, da 
smo na ta dan Slovenci dobili 
svojega svetega učitelja našega 
ljudstva. Še se bomo mudili z njim 
v Št. Andraţu, ko se je ţe 
pripravljal na selitev škofije. V 
tistih nemirnih časih je bil Slomšek 
dvojna tarča nemškega liberalizma 
kot tradicionalistični cerkveni 
veljak in nič manj kot aktiven 
slovenski narodnjak. Napadi so se 
stopnjevali, bil je ţe na robu 
ţivčnega zloma, saj je junija pisal 
prijatelju Vodušku pretresljive 
besede: »Tako se ne da več živeti v 
miru. Svete vojske se moramo 
prijeti. Ali se bomo držali Nemcev 
ali Slovencev. Le Slovencev, kar je 
prav. Nemci nam žugajo materno 
kri piti, nas pa tudi ob sveto vero 
pripraviti.« Po letu 1848 so se 
razmere nekoliko umirile in 
Slomšek je zopet smeleje širil svoje 
poslanstvo. Bil je tudi misijonar ter 
je misijone, sicer skromno, tudi 
uvajal in podpiral. Zelo se je 
zanimal za znanega misijonarja – 
rojaka Barago med ameriškimi 
Indijanci. Ta ga je zaradi 
naklonjenosti obiskal v Št. Andraţu 
ter mu odpeljal v Ameriko 
duhovnika – brata Reš. Uvedel je 
prav posebno obliko misijona, in 
sicer misijon za berače. In bil je  
 

pobudnik ustanovitve bratovščine Sv. 
Cirila in Metoda. Ko so na Koroškem 
in Štajerskem zbirali podpise za 
ločitev šole od cerkve se je Slomšek 
znova oglasil in posvaril: »Če pa bi 
ločili šolo od cerkve in vzeli cerkvi 
vzgojo mladine, bi vzgojili 
brezbožno, puntarsko pokolenje, 
propadle ljudi, ki bi se ne bali Boga 
in tudi nobene oblasti. Šola pa, če 
prava ni, je boljše, da je ni.« 
Zahteven in obvezen ciklus potovanj 
za Slomška so bile vizitacije 
avstrijskih samostanov. Glavni 
vizitator nadškof Schwarzenberg je 
nalogo v lavantinski škofiji poveril 
Slomšku. V letih 1857 in 1858 je 
opravil vizitacije benediktinskih 
samostanih zunanjih in salzburške 
nadškofije in na Češkem in 
Moravskem. Ţe pred vizitacijami ga 
je dajala bolezen, zato jih je opravil 
z odlogom. Vzele so mu mnogo 
telesne moči. V natančnem poročilu 
je Slomšek zapisal: »Obnove so 
potrebni vsi.« Toda glavna 
preizkušnja in napori so ga šele 
čakali. Prenos škofijskega sedeţa v 
Maribor ni bil niti malo enostaven. 
Spremljali so ga mnogi zgodovinski in 
osebnostni razlogi. Meja na Dravi 
med Salzburško in Oglejsko 
nadškofijo je bila v 80. letih 18. stol. 
ukinjena. Pričeli so se poskusi 
sprememb škofijskih meja. Krški škof 
Auersperg je ţe leta 1782  predlagal 
eno od razmejitev, da bi se 
lavantinski škofiji priključil del 
Štajerske – Celjsko  področje do 
Breţic. Ker pa je bil sedeţ škofije v 
Št. Andraţu na skrajnem severnem 
robu škofije, taka razmejitev ni 
mogla biti dolgoročna. Ob 
načrtovanju preselitve so bili dolgo 



upoštevana mesta Maribor, Ptuj, 
Celje in Slovenska Bistrica. Celje je 
bilo večkrat upoštevana resna 
varianta, a Celjani niso bili 
pripravljeni nositi stroškov nastanka 
škofije. Okrog leta 1825 je bila 
zanimiva Slovenska Bistrica, ko je bil 
v Št. Andraţu škof Zimmermann po 
rodu Bistričan. Zaključili bomo z 
globoko ţeljo ţupnika in zgodovinarja 
v Mali Nedelji, ki je leta 1844 izjavil: 
»Bog mi daj doživeti slovenskega 
škofa, potem se rad preselim od 
tod.« V tem stavku je strnil trpljenje 
in hrepenenje štajerskih Slovencev za 
svojega slovenskega škofa, ki bi 
ustavil ponemčevalni pritisk. 
 

Jože Križan 
 

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB 
ZAHVALNI NEDELJI  

 
Zahvalna nedelja nas vabi, da utrdimo 
hvaleţnost do Stvarnika, in to vedno, 
povsod in za vse. On nas in stvarstvo 
nenehno vzdrţuje in nam po naravi 
naklanja mnoge darove. Tej hvaleţnosti 
dodajamo zahvalo za vse nadnaravne 
dobrine, ki nam omogočajo duhovno 
ţivljenje v ţivem stiku z Bogom ter v 
njem z brati in sestrami. Bog bodi 
zahvaljen! Kot nadškof izraţam svojo 
hvaleţnost tudi vsem vam, dragim 
sodelavcem na ordinariatu: najprej 
dosedanjemu nadškofu msgr. Francu 
Krambergerju in naslovnemu škofu msgr. 
Joţefu Smeju, generalnemu, 
pastoralnemu in sodnemu vikarju s 
sodelavci, članoma Nadškofijske 
gospodarske uprave s sodelavci, vodstvu 
bogoslovja in malega semenišča ter 
vodstvu Zavoda  
Antona Martina Slomška z vsemi voditelji 
enot in sodelavci. Nadvse veliko 

hvaleţnost čutim do vas, dragi duhovniki, 
diakoni, redovnice in redovniki, 
bogoslovci, katehistinje in katehisti, ter 
preko vas do drugih sodelavcev po 
ţupnijah in drugih ustanovah. Samo z 
vašim sodelovanjem in trudom smo lahko 
izpolnjevali pastoralno poslanstvo, ki 
nam ga je Kristus zaupal v okviru naše 
krajevne Cerkve. Delo oznanjevanja in 
graditve Boţjega kraljestva ni plačljivo, 
zato naj vam bo plačilo Bog sam s svojo 
bliţino in blagoslovom. V preteklem 
pastoralnem letu smo še posebej 
poskušali resničnost evharističnega 
darovanja preliti v stiske in potrebe 
bliţnjih preko krščanske dobrodelnosti in 
solidarnosti, zato naj velja moja posebna  
zahvala vsem, ki ste se pri tem posebej 
trudili. Ker smo tudi v preteklem 
pastoralnem letu doţivljali več naravnih 
nesreč in še vedno močno čutili posledice 
gospodarske krize, se zahvaljujem tudi 
vsem darovalcem, prostovoljcem in 
sodelavcem ter vodstvom naših 
ţupnijskih in Nadškofijske Karitas, da ste 
razvijali svojo občutljivost za brate in 
sestre v stiskah. Dragi verniki v 
ţupnijskih občestvih! Tudi vam se ţelim 
zahvaliti za vse, kar ste bili pripravljeni 
storiti za razvoj svojih ţupnij na vseh 
področjih, pa tudi za vse, kar ste storili v  
dekanijskem ali nadškofijskem merilu v 
okviru raznih ustanov in svetov. Dragi 
verniki, hvaleţen sem vam tudi za 
finančna sredstva, ki jih namenjate za 
delovanje naše nadškofije v obliki 
kvatrnih ali drugih nabirk, pa tudi za 
tiste, ki so namenjene dejavnostim 
celotne Cerkve na Slovenskem ali v 
vesoljni Cerkvi. Zahvalim se vsem, ki ste 
naši nadškofiji namenili 0,5 % svoje 
dohodnine; tudi ta sredstva bodo v celoti 
porabljena za pastoralne dejavnosti. Vse, 
ki se še niste odločili glede tega deleţa 
dohodnine, vabim, da ga namenite naši 
nadškofiji in tudi tako pomagate blaţiti 
teţko stanje.  



Zavedam se, da naša prizadevanja niso 
dovolj; da rodovitnost našemu trudu 
izprosi le molitev in ţrtev, zato se 
zahvaljujem tudi za vse duhovne 
darove, ki ste jih molivci, bolniki in 
trpeči darovali zame kot nadškofa, za 
duhovnike, za tiste, ki jih Gospod kliče 
v duhovni poklic, za redovnike in 
redovnice ter za vse projekte in druge 
potrebe nadškofije. Pri vsaki sveti maši 
se zavem, da je evharistija najprej 
zahvala: skupaj s Kristusom nebeškemu 
Očetu, nato pa tudi vsem vam, ki 
skupaj z menoj predstavljate 
Kristusovo skrivnostno telo na ozemlju 
mariborske nadškofije. Naj vam bo Bog 
na priprošnjo sv. Andreja in bl. škofa 
Antona Martina Slomška bogat plačnik 
in vas spremlja s svojim blagoslovom!  

msgr. dr. Marjan Turnšek 
mariborski nadškof metropolit 

 
Nadškofovi zahvali se pridruţujem tudi 
sam, kot vaš domači dušni pastir, Bog 
vam povrni dragi ţupljani za vse in se 
vam prisrčno priporočam tudi vnaprej! 

Igor I. Novak, 
župnijski upravitelj  

 

NAŠA OZNANILA  
  
 
 

 Naš g. ţupnik je danes z mladimi v 
ţupnijah Senovo in Koprivnica, kjer 
prosijo za pomoč za našo novo 
cerkev. Hvala p. Joţetu, da je danes 
med nami.   
 V soboto 19. novembra bo 
nadškofijsko romanje po 
Slomškovih poteh v Št. Andraţ, 
Celovec in v Vuzenico, ki ga vodi g. 
nadškof Turnšek. Cena romanja je 39 
eur, čas prijave je do jutri. Romanje 
organizira Romarska agencija 
Aritours, prijavite se neposredno g. 
ţupniku, takoj po sv. maši ali po 
telefonu. ZELO PRIPOROČAMO!!!  

  V Petek 18. novembra po sv. maši 
bo redno srečanje ŢPS v Domu 
krajanov, vabljeni! 
Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 31. nedelje 
med letom: 205 EUR; Bog vam 
povrni, iskreno vas prosimo pomoč! 

 

 Sv. maše v novembru  
 so v Domu krajanov 
 
PETEK, 11.11.,   
Martin iz Toursa, škof;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije 
 
SOBOTA, 5.11.,  
Jozafat Kunčević, škof in mučenec; 
19.00 + starši Julijana in Alojz Rojko 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 13.11.,  
Stanislav Kostka, redovnik; 
9.30 + starši Joţef in Elizabeta 
Zorman in + moţ Zdenko Roţman 
 

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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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