
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi  

Smo pri zadnjih korakih 
bogosluţnega leta in Cerkev nas 
vabi, da usmerimo pogled naprej 
k poslednjim resnicam. Pavel v 
drugem berilu razlaga 
Tesaloničanom, kakšna mora biti 
drţa kristjana do smrti, Jezus pa 
nam v evangeliju govori, kako naj 
v tem pričakovanju ţivimo: 
»Bodite torej budni, ker ne veste 
ne dneva ne ure!« Res je, da 
ozadje prilike o desetih devicah 
ni smrt, ampak vrnitev Gospoda. 
V praksi pa za posameznega 
vernika ti dve stvari sovpadata. 
Razmislimo torej o temi smrti, ki 
je v mesecu novembru po malem 
v mislih nas vseh. Kristjanom, ki 
so v stiski zaradi smrti nekaterih 
njihovih dragih, apostol piše: 
»Nočemo pa, bratje, da ne bi vi 
ničesar vedeli o tem, kako je s 
tistimi, ki so zaspali, tako da se 
ne boste vdajali ţalosti kakor 
drugi, ki nimajo upanja. Če 
namreč verujemo, da je Jezus 

 

 

 

 

 

 
umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so 
zaspali po Jezusu, privedel skupaj 
z njim … S temi besedami se torej 
tolaţíte med seboj.« Kaj nam 
glede smrti govori krščanska vera? 
Nekaj zelo preprostega in 
veličastnega: smrt je dejstvo in je 
največja med našimi teţavami …, 
toda Kristus je smrt premagal! 
Človekova smrt ni več isto, kot je 
bila prej; nekaj odločilnega se je 
zgodilo. Izgubila je svoje ţelo, 
kakor kača, katere strup lahko 
ţrtev za nekaj ur le še uspava, ne 
more pa je ubiti. »Smrt je 
použita v zmagi. Smrt, kje je 
tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje 
želo?« (1 Kor 15,54-55). 

Toda kako je Jezus premagal 
smrt? Ne tako, da bi se ji izognil 
in jo vlekel za seboj kot nekaj, 
česar se je treba otresti. 
Premagal jo je tako, da jo je vzel 
nase in okusil vso njeno grenkobo. 
Premagal jo je od znotraj, ne od 
zunaj. Kristus je v svojem 
zemeljskem ţivljenju »daroval 
molitve in prošnje z močnim 
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vpitjem in solzami njemu, ki bi ga 
mogel rešiti iz smrti« (Heb 5,7). 
Resnično imamo velikega 
duhovnika, ki iz izkušnje pozna 
naš strah pred smrtjo. On dobro 
ve, kaj je smrt! V evangeliju 
trikrat beremo, da je Jezus jokal; 
dvakrat je jokal zaradi bolečine 
ob mrtvem človeku. V 
Getsemaniju je Jezus do zadnjih 
globin doţivljal našo človeško 
izkušnjo soočenja s smrtjo. 
»Začel se je ţalostiti in 
trepetati,« pravijo evangeliji. 
Jezus se ni soočil s smrtjo kot 
kdo, ki ima v rokah adut – 
vstajenje – in ga bo v pravem 
trenutku potegnil. Krik na kriţu: 
»Moj Bog, moj Bog, zakaj si me 
zapustil?« kaţe, da se je Jezus 
soočil s smrtjo kakor mi, kakor 
tisti, ki prestopa prag v temi in ne 
ve, kaj ga čaka na oni strani. 
Podpiralo ga je neomajno 
zaupanje v Očeta, h kateremu je 
zaklical: »Oče, v tvoje roke 
izročam svojega duha!« (Lk 
23,46). Toda kaj se je zgodilo, ko 
je prestopil ta temni prag? Ta 
človek je skrival v sebi Boţjo 
Besedo, ki ne more umreti. Smrt 
si je ob njem za vedno zdrobila 
zobe. Ni mogla »prebaviti« 
Kristusa in ga je morala vrniti v 
ţivljenje, kot je storila velika riba 
z Jonom (prim. Mt 12,40). Smrt ni 
več zid, pred katerim se vse 
zdrobi; je prehod, kar pomeni 
Pasha. Je neke vrste »most 
zdihljajev«, preko katerega se 

vstopi v ţivljenje, ki ne pozna 
smrti. Jezus namreč – in tukaj je 
veliko krščansko oznanilo – ni 
umrl le zase, nam ni zapustil le 
zgleda herojske smrti, kakor 
Sokrat. Storil je vse kaj drugega: 
»Eden je umrl za vse« (2 Kor 
5,14). »On je okusil smrt za 
vsakogar« (Heb 2,9). Ker mi ţe 
pripadamo Kristusu bolj, kakor 
nam samim (prim. 1 Kor 6,19 sl.), 
iz tega ţe sledi, da nam to, kar je 
Kristusovo, pripada bolj, kakor pa 
to, kar je naše. Njegova smrt je 
bolj naša kot naša lastna smrt. 
»Svet, ţivljenje, smrt, sedanjost, 
prihodnost: vse je vaše, ker ste vi 
Kristusovi,« pravi sv. Pavel (prim. 
1 Kor 3,22 sl.). Smrt je bolj naša, 
kakor smo mi odvisni od smrti; 
pripada nam bolj, kot mi 
pripadamo njej. V Kristusu smo 
tudi mi premagali smrt.                  
                                            R.C. 

Svetnik tedna –  
Sv. Stanislav Kostka 

Poljski svetnik in zavetnik 
mladine je bil sin plemiških 
staršev. Ţe v otroških letih je bil 
tako srameţljiv, da ga je kar 
rdečica oblila, če je le slišal 
nespodobno besedo. Štirinajst let 
starega so poslali starši z bratom 
Pavlom na Dunaj v šole. Tam je 
stanoval v hiši nekega luteranca. 
Ko je nekoč hudo zbolel, gospodar 
ni pustil duhovnika v hišo, da bi 



bolniku prinesel obhajilo. Tedaj 
se je zatekel k sv. Barbari in 
pripovedujejo, da mu je svetnica 
v zamaknjenju v spremstvu dveh 
angelov prinesla sv. popotnico. 
 
Stanislav tedaj ni umrl. Po tistem 
ga je začelo vleči k jezuitom. 
Brat Pavel, ne sicer zloben, 
vendar pa ves posveten, ga je 
vedno navajal na posvetna pota. 
Stanko je odgovarjal: »Za nekaj 
višjega sem se rodil.« In ostal je 
stanoviten, dasi je od brata 
zaradi tega moral preslišati 
marsikatero grenko, celo trpeti 
udarce. Ko je nekoč brat spet z 
njim prav grdo ravnal, mu je 
Stanislav zagrozil, da bo pobegnil. 
»Le pojdi, kamor hočeš,« ga je 
zavrnil Pavel. Stanislav je porabil 
to priloţnost, da bi uresničil svoj 
sklep in stopil v Druţbo Jezusovo. 
Preoblekel se je v kmečkega 
fantiča in se odpravil peš na dolgo 
pot v Augsburg k provincialu 
jezuitskega reda v Nemčiji, sv. 
Petru Kaniziju. Ta pa se ga je bal 
sprejeti, ker je vedel, da bi starši 
ugovarjali. Zato je šel Stanislav v 
Rim k sv. Frančišku Borgiu, 
generalu reda. A le deset 
mesecev je bil jezuitski novinec. 
Na veliki šmaren 1568 je umrl, 
star še ne osemnajst let, kakor je 
bil sam prej napovedal. Na smrtni 
postelji so ga sobratje vprašali, 
ali je pripravljen umreti. 
Odgovoril je s psalmistom: 
»Pripravljeno je moje srce, o Bog, 

pripravljeno!« Pogosto ga kaţejo 
z detetom Jezusom, kar naj bi 
kazalo na njegova videnja. 
Goduje 13. novembra. 
 

Naša oznanila 
 
 

 
 
 

 Zavod Antona Martina Slomška 
– Škofijska gimnazija Maribor vabi 
na dobrodelni koncert, ki bo 
12.11.2017 ob 17h. Osrednja 
gosta bosta Adi Smolar in Oto 
Vrhovnik, vabljeni! 
 
 Vabimo na tradicionalne 
Nikodemove večere, ki bodo od 
13. do 16.11.2017 vsak večer od 
19.30 do 21.30 v Slomškovi 
dvorani – Škofijski avli, Slomškov 
trg 20, 2000 Maribor. Naslov 
letošnjih večerov je: »Slovenci 
med krščanstvom in vplivi od 
drugod.« Prisrčno vabljeni!  

 

 Ţupnijska Karitas Šentilj vabi 
na tradicionalni 12. dobrodelni 
koncert »Bodimo luč«, ki bo v 
nedeljo 26.11.2017 v kulturno 
prosvetnem domu Vlada Pipana 
Šentilj. Nastopili bodo: otroci 
vrtca Šentilj in Ceršak, Otroški 
pevski zbor OŠ Šentilj, Folklorna 
skupina Enote Polţ Šentilj, 
saksofonist Oto Vrhovnik. 
Vabljeni! 

 

 Zavod Antona Martina Slomška 
– Škofijska gimnazija Maribor 



vabi na dobrodelni koncert, ki 
bo danes, 12.11.2017 ob 17h. 
Osrednja gosta bosta Adi Smolar 
in Oto Vrhovnik, vabljeni! 

 
 V torek 14.11.2017 takoj po 
večerni sv. maši bomo imeli redno 
sejo ŢPS. Člani vabljeni! 
 

V Bogu je zaspal 
 

Gospod  
DRAGO BABIČ,  

stanujoč Frankolovska 23, Mb. 
Rodil se je 23.10.1923  

v Mariboru, umrl je 7.11.2017  
v UKC Mb – Slivniško Pohorje. 

Pogreb bo v ponedeljek 
13.11.2017 na pokopališču 

Pobreţje, sv. maša zadušnica bo 
takoj po pogrebu na Pobreţju.  

 

Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti;  

naj počiva  v miru, Amen.  
 

Sv. maše pred nami 
 
 

 

32. NEDELJA MED LETOM, 
12.11., Jozafat Kunčevič,  
škof, mučenec; 
09.00 + Rado Kmetec   
 
PONEDELJEK, 13.11.,  
Stanislav Kostka, redovnik;  
19.00 + po namenu Ţ.T.  
 
TOREK, 14.11.,  
Nikolaj Tavelić, mučenec;  
19.00 + ţupnik Karel Vogrin 

SREDA, 15.11.,  
Albert Veliki,  
škof in cerkveni učitelj; 
19.00 + Alojzija Kopše 
 
ČETRTEK, 16.11.,  
Marjeta Škotska, kraljica; 
19.00 + Janez Ajlec  
 
PETEK, 17.11.,  
Elizabeta Ogrska, redovnica ;  
19.00 + Joţe Serdinšek 
 
SOBOTA, 18.11.,  
Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla; 
18.30 – molitvena ura  
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije   
 
33. NEDELJA MED LETOM, 
19.11., Matilda,  
redovnica, mistikinja;  
09.00 + Rado Langundţin - Papi; 
         +  Sonja Krumpačnik 
 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija blaţenega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 0451 5000 3172 990 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 

 

Odgovarja: Igor I. Novak, dekan: 
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