
 
 
 

 
 
 
 
 

Božja beseda 

 
»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak Bog 
živih!« 
                                      (Lk 20,38) 

 
 

                                              

Beseda o Besedi 
 

Dragi bratje in sestre! 
 
Obhajamo zahvalno nedeljo. Jesen 
je v svojem cvetu, pisane barve nas 
razveseljujejo, sadovi narave nam 
dajejo veselje.  
 
V današnji boţji besedi pa 
poslušamo o večnosti. Bog je večen 
in on poleg darov narave, torej 
materialnih darov, daje človeku 
tudi večne - se pravi duhovne 
darove. Preko njih tudi sami 
vstopamo v večno ţivljenje. Kaj so 
ti duhovni darovi? Mir, odpuščanje, 
ljubezen, svoboda, zvestoba, 
spoštovanje, veselje. Vse to so tisti 
darovi, po katerih hrepeni prav 
vsak človek. In to so najprej darovi, 
šele nato so to sadovi našega 
osebnega napora in prizadevanja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To jasno pove tudi Jezus v 
današnjem evangeliju, ko svoje 
učence spodbuja, da bi gledali na 
prihodnost ne kot na naš »proizvod«, 
temveč kot na delo Boţje 
previdnosti. Človek obrača, Bog 
obrne, pravi stari slovenski pregovor. 
Res je, da moramo skrbeti za 
prihodnost, obenem pa se moramo 
zavedati, da vendarle ni vse v naših 
rokah. In tu ima pomembno mesto 
prav vera, zaupanje, da vse kar Bog 
stori prav stori. In zato smo mu danes 
in vedno hvaleţni.  
Prosimo vedno znova za to otroško 
predanost in vero v Dobrega Boga. 

         Igor Novak, župr.        

Leto XII., 
štev. 53 
32. nedelja 
»med letom« 
7.11.2010  

 

32. nedelja »med letom«, zahvalna  



Zahvalna nedelja 
 

Zahvala nadškofa metropolita dr. 
Franca Krambergerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob zahvalni nedelji nas nagovorijo 
besede iz hvalospeva: »Tebi, Gospod 
Bog, naša hvala ni potrebna, vendar 
se ti po tvoji dobroti smemo 
zahvaljevati.« Zahvaljujem se Bogu 
za vse sodelavce na ravni nadškofije, 
za naddekane in dekane, za sobrate, 
ki poučujejo na Teološki fakulteti in 
hkrati pomagajo v pastorali, za dušne 
pastirje po ţupnijah, ki poleg 
oznanjevanja z oddajanjem mašnih 
štipendijev od binacij in trinacij 
podpirajo Slomškovo dijaško 
semenišče in Bogoslovno semenišče. 
 
Bogu hvala za katehistinje in 
katehiste, ki poučujejo verouk ne le 
z besedo, ampak tudi s krščanskim 
ţivljenjem v sluţbi ţupnijskim in 
drugim občestvom. Hvala bolnikom, 
ki svoje trpljenje darujejo za rast 
Boţjega kraljestva med nami in za 
nove duhovne poklice. 

Vsem vernikom v nadškofiji se 
zahvaljujem za evangeljsko 
pričevanje in molitveno povezanost s 
krajevno Cerkvijo. Hvala za darove 
ob kvatrnih nedeljah, za eurski 
prispevek, za solidarnostno nabirko v 
mesecu juniju in namensko nabirko v 
novembru. Hvala vsem, ki ste del 
dohodnine namenili za potrebe 
Mariborske nadškofije ali 
Nadškofijske Karitas.  
Z veliko hvaleţnostjo se spominjam 
ţupnij, ki vsako leto podprejo obe 
semenišči z najrazličnejšimi pridelki.  
Vsem, ki ste se me spomnili ob zlati 
maši in ob godu poslali čestitke, 
iskren Bog povrni. Vaše zagotovilo, 
da me podpirate z molitvijo, mi daje 
novega poguma za sluţenje naši 
krajevni Cerkvi. 

 
Dr. Franc Kramberger, 

nadškof metropolit 
 
 
Zahvali gospoda nadškofa 
metropolita se pridruţujem tudi sam, 
kot vaš domači dušni pastir. Ţivimo v 
zanimivih časih in vesel sem, da je 
gospodarska in splošna druţbena 
situacija za nas izziv in ne priloţnost 
za obupovanje. Hvala vam, dragi 
ţupljani za vaš osebni prispevek k 
ţivljenju naše ţupnije - bodisi za vaš 
čas, ki ga darujete v dobro občestva, 
za vašo duhovno in materialno 
podporo. To ni nekaj samoumevnega 
in kot ţupnik sem ponosen, da čutim 
vašo vsestransko podporo.  Hvala vam 
in naj bo današnja nedelja spodbuda 
in prošnja za dobro sodelovanje 
vnaprej.   

Igor I. Novak,  
župnijski upravitelj                              



Naša oznanila  
 
 Na današnjo zahvalno nedeljo se 
zahvalimo za vaše darove, ki so še 
posebej namenjeni za našo cerkev. 
Lepo se zahvalimo bratom 
frančiškanom za njihovo pomoč, ko 
naš g. ţupnik danes v Sv. Jakobu v 
Slovenskih goricah prosi za 
materialno in duhovno pomoč pri 
gradnji naše nove cerkve.  
Hvala tudi vsem, ki ste pripravili 
mnoţico darov narave in polja, ki 
nam tako utrjujejo našo hvaleţnost 
do Boga.     
Z današnjo nedeljo se spet vračamo 
v Dom krajanov, kjer bodo sv. maše 
potekale kakor običajno. Če bomo 
kako nedeljo še imeli sv. mašo v 
cerkvi, bomo to pravočasno oznanili.  
 
 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. Joţe Deţman, dr. 
Mitja Ferenc, Pavel Jamnik in Joţe 
Moţina. Okroglo mizo bo vodil dr. 
Ivan J. Štuhec. Vabljeni!  
 
 V petek 12.11. 2010 po večerni 
sv. maši ob 19.30 bo v Domu 
krajanov seja Ţupnijskega 
pastoralnega sveta. Člani prosimo 
vzemite vabila v zakristiji po sv. 
maši. 
 
 Od 19. do 21. novembra bo v 
našem mestu potekalo duhovno  
srečanje mladih iz vse Slovenije po 
vzoru podobnih mednarodnih srečanj 

v evropskih mestih. Srečanje 
organizirajo redovni bratje iz kraja 
Taize v Franciji. To srečanje bo prvo 
take vrste v Mariboru. Mlade, ki bodo 
prišli iz vse Slovenije bodo sprejele 
druţine po naših ţupnijah. Ker ne 
vemo koliko jih bo prišlo,  naprošamo 
vsaj 5 druţin, ki bi bile mlade 
pripravljene sprejeti v svoj dom. Vse 
kar potrebujejo je samo prostor za 
spanje, vse drugo bo zanje urejeno v 
Škofijski gimnaziji na Vrbanski. 
Hvala. Tudi tako pokaţimo pristno 
štajersko gostoljubnost.      
 
 Kljub temu, da je mesec oktober 
za nami, nadaljujemo z molitvijo 
roţnega venca vsako soboto ob 18h 
– eno uro pred sv. mašo, vabljeni! 
 
 Cerkev na Slovenskem se ţe od 
osamosvojitve naprej zavzema, da bi 
bilo v medijskem prostoru več verskih 
in vzgojnih vsebin. Zelo uspešen 
projekt je Radio Ognjišče, ki ga prav 
gotovo mnogi poslušate. Poleg 
običajnega načina prenosa, ga lahko 
poslušate kjerkoli po svetu po 
internetu na:  www.radio.ognjisce.si 
 
V zadnjem času obstajajo tudi velika 
prizadevanja za katoliško televizijo. 
Ustanova ţe obstaja in se imenuje TV 
EXODUS. Dostop imate preko 
interneta: www.exodus.si oz. vsi ki 
imate sklenjene pogodbe s sledečimi 
TV ponudniki: ARIO, KRS, T2, 
TELEING, ELEKTRO TURNŠEK. 
Vabljeni k ogledu oddaj.    
 

 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja:   65 €   
   Bog povrni in se priporočamo! 

http://www.radio.ognjisce.si/
http://www.exodus.si/


Sv. maše v novembru 
 

 
Sv. maše bodo odslej  

spet v Domu krajanov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NEDELJA, 7.11., PRVA V MESECU, 
32. MED LETOM, ZAHVALNA  
9.30 -  Lovrenc, Janko, Ivana Kozar 
roj. Štrakl,  mama in oče Štrakl 
 
PETEK, 12.11. 
19 -  ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije  

 
SOBOTA, 13.11. 
19 -  moţ, oče in dedek Stanislav 
Soko,  starši Matičič in sorodniki 
Jamšek  
 
NEDELJA, 14.11.,  
33. MED LETOM 
9.30 -  moţ Ivan Šeruga (1. obl.) 
 
PETEK, 19.11. 
19 -  ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije  

 
SOBOTA, 20.11. 
19 -  mama Zalika in Ivan Pipan  
 
NEDELJA, 21.11.,  
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
9.30 -  moţ in oče Franc Osenjak in 
 iz druţine Osenjak 

Molitveni kotiček  
 

Psalm 23  
Dobri pastir in gostitelj 
 

GOSPOD je moj pastir, 
nič mi ne manjka. 
2 Na zelenih pašnikih mi daje leţišče; 
k vodam počitka me vodi. 
3 Mojo dušo poţivlja, 
vodi me po pravih stezah 
zaradi svojega imena. 
4 Tudi če bi hodil po  
globeli smrtne sence, 
se ne bojim hudega, ker si ti z menoj, 
tvoja palica in tvoja opora,  
ti me tolaţita. 
5 Pred mano pogrinjaš mizo 
vpričo mojih nasprotnikov; 
z oljem mi maziliš glavo, 
moja čaša je prepolna. 
6 Le dobrota in milina  
me bosta spremljali 
vse dni mojega ţivljenja; 
prebival bom v hiši GOSPODOVI 
vse dni ţivljenja.  

 

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 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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

