
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 

Danes sklepamo teden, v katerem 
smo se spominjali naših dragih rajnih 
in Božja beseda nam ob tej 
priložnosti spregovori nekaj zelo 
pomembnega prav glede tega 
vprašanja. 
Nekega dne so prišli k Jezusu 
nekateri saduceji z namenom, da bi 
se posmehovali nauku o vstajenju od 
mrtvih (za razliko od drugih verskih 
skupin tistega časa, saduceji niso 
verovali v angele in v vstajenje od 
mrtvih). Pripovedovali so mu zgodbo, 
za katero ne vemo, ali je bila 
resnična ali izmišljena. Neka ženska 
se je poročila z moškim, ki je umrl, 
ne da bi zapustil potomstvo. Iz 
spoštovanja do Mojzesove postave jo 
je za ženo vzel njegov brat, ki ga je 
zadela ista usoda; tako se je zgodilo 
tudi s preostalimi petimi brati, 
dokler ni končno umrla tudi žena. In 
sedaj je tu zahrbtno vprašanje: 
komu od sedmih bratov bo pripadla 
ta žena ob vstajenju? V odgovoru 
Jezus znova potrdi predvsem dejstvo 
vstajenja in istočasno popravi 
materialistično in karikirano 
predstavo, ki so jo imeli 

 

 

 

 

 

 
saduceji: »Sinovi tega veka se ženijo 
in možijo, tisti pa, ki so vredni, da 
dosežejo oni vek in vstajenje od 
mrtvih, se ne bodo ne ženili ne 
možile. Tudi umreti ne morejo več; 
enaki so namreč angelom in so Božji 
sinovi, saj so sinovi vstajenja«. 
Jezus nam tukaj poda krščansko 
predstavo o onstranstvu, ki se zelo 
razlikuje od tiste, ki je zaznamovala 
nekatera verovanja.   

Pavel vse to oriše s primerom 
semena: Kar ti seješ, ne oživi, če ne 
umre. In to, kar vseješ, ni telo, ki bo 
nastalo, ampak golo zrno, bodisi 
pšenice ali česa drugega … Tako je 
tudi z vstajenjem mrtvih. Seje se v 
propadljivosti, obuja pa v 
nepropadljivosti. Kar se seje v 
nečasti, vstaja v veličastvu. Kar se 
seje v slabosti, vstaja v moči. Seje 
se duševno telo, vstaja duhovno 
telo. Če obstaja duševno telo, 
obstaja tudi duhovno« (1 Kor 
15,35.42-44).  
Bog daj ,dragi bratje in sestre, da bi 
vsi mi torej živeli in delali le za to 
kar ostane in ne zato kar bo izginilo 
v prah in pepel! 

      R. Cantalamessa 
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Svetnik tedna 
 
V Katoliški Cerkvi bomo 11. 
novembra praznovali god sv. 
Martina, škofa v Toursu v Franciji. 
 
Življenjepis 
Martin se je rodil leta 316 ali 317 po 
Kr. v rimski provinci Panoniji, na 
ozemlju današnje Madžarske. Oče je 
bil rimski vojak in je svojemu sinu 
dal ime Martinus, kar v prevodu 
pomeni mali Mars, v čast bogu vojne 
Marsu. Še kot otrok je prišel v Pavio, 
kamor je bil prestavljen njegov oče, 
in je tam odrasel. V Paviji je Martin 
zaprosil za sprejem v krščanstvo, 
toda kot sin vojaškega veterana je 
imel življenjsko kariero že začrtano. 
Pri 15. letih ga je oče prisilil, da je 
dal vojaško prisego, ker je izgubil 
potrpljenje zaradi sinovega odpora 
do vojaške službe in njegove 
nagnjenosti h krščanskemu 
meniškemu življenju. Tako se je 
Martin začel pripravljati na vojaško 
kariero in hkrati na prejem krsta. 
Krst je prejel za veliko noč leta 339, 
ko je služboval v garniziji v Amiensu. 
Po krstu je Martin ostal v vojaški 
službi še 20 let, ki jih je preživel kot 
pravi kristjan in dober vojaški 
tovariš. 
Pri štiridesetih se je odločil, da bo 
zapustil vojsko in oživil svoj 
mladostni projekt: postati menih. 
Odšel je v Poitiers k svojemu 
prijatelju Hilariju, ki je bil izvoljen 
za škofa. Ta ga je postavil za 
eksorcista, kar sicer ni bila posebej 
priljubljena služba, vendar je 
Martinu dala možnost, da se je 
izobrazil v teologiji pod vodstvom 

tega velikega škofa, ki ga je Cerkev 
priznala za cerkvenega učitelja. 
Neke noči je Martin sanjal, da mora 
spreobrniti svoje starše, zato je 
odšel v Panonijo in spreobrnil svojo 
mater, pri očetu pa ni imel uspeha. 
V panonski provinci je prevladoval 
arianizem, zato je moral kmalu 
zapustiti deželo. Odšel je v Milano, 
nato v Ligurijo in na otok Gallinaro, 
naposled pa se je vrnil v Poitiers, 
kjer ga je škof Hilarij znova z 
veseljem sprejel, ga posvetil v 
diakona in nato v duhovnika. Hilarij 
je v bližini Poitiersa imel vilo, kamor 
se je Martin umaknil in postal menih. 
Kmalu so se mu pridružili učenci, s 
katerimi je evangeliziral okoliške 
prebivalce. Tako je nastal samostan 
v Ligugèju, najstarejši znani 
samostan v Evropi. 
Martin je v Ligugèju ostal približno 
deset let, dokler kristjani iz Toursa 
niso bili poklicani, da izvolijo novega 
škofa. Meščani so ga hoteli izvoliti za 
škofa, vendar se je izvolitvi upiral, 
zato so ga ti z zvijačo zvabili iz 
njegovega samostana in privedli v 
Tours ter izvolili za škofa z 
aklamacijo. Martin se izvolitvi ni 
mogel upreti, zato je bil domnevno 
4. julija 371 posvečen za škofa v 
Toursu. Škofovsko službo je opravljal 
26 let. Bil je dejaven škof in 
energičen razširjevalec vere. 
Gorečnost za vero in strastno 
zavzemanje za pravičnost sta ga 
pripeljali do tega, da je postal 
misijonar med pogani, zaščitnik 
zatiranih in razsodnik v sporih med 
verniki, cesarskimi uradniki in 
samimi cesarji. Toda za 
evangelizacijo so bili potrebni dobro 
pripravljeni duhovniki. Zato je 



Martin v Marmoutieru ustanovil to, 
kar bi lahko imenovali prvo središče 
za vzgojo duhovnikov v Galiji. 
Med obiskom v podeželski župniji 
Condate, kamor je pozno jeseni 397 
odšel mirit sprto duhovščino, so mu 
moči pošle in zbolel je za mrzlico. 
Umrl je 8. novembra 397. Njegovo 
truplo so po Loari z ladjo prepeljali 
nazaj v Tours in ga pokopali v 
skromen grob, kjer je kmalu zrasla 
velika bazilika. Baziliki, ki je zrasla v 
Toursu v čast Martinu, se je pozneje 
pridružil samostan, kamor je 
frankovsko in merovinško plemstvo 
pošiljalo vzgajat in izobraževat svoje 
otroke. God sv. Martina obeležujemo 
11. novembra. 
 
Praznik sv. Martina 
Po nekaterih deželah je god sv. 
Martina povezan z ljudskim 
praznikom, imenovanim praznik sv. 
Martina, martinovanje, Martinstag ali 
Martinmas. Izročilo izvira iz Francije, 
v 16. stoletju pa se je razširilo tudi v 
Nemčijo in pozneje v Skandinavijo 
ter baltske države. Martinovo ima 
dva pomena: po kmetijskem 
koledarju zaznamuje konec dela na 
polju, po časovnem koledarju pa 
naravni začetek zimskega časa. 
Od poznega 4. stoletja pa do 
poznega srednjega veka se je po 
večjem delu zahodne Evrope z 
Martinovim začelo obdobje postenja, 
ki je trajalo 40 dni in se je zato 
imenovalo Quadragesima Sancti 
Martini (štiridesetdnevnica sv. 
Martina). To obdobje je bilo v 
cerkvenem koledarju kasneje 
skrajšano in imenovano advent 
(prihod) in zaznamuje obdobje 

pričakovanja rojstva Jezusa Kristusa 
na božični praznik. 
 
Čeprav sv. Martin nima posebne 
povezave z gojenjem trte, se mu po 
izročilu vendarle pripisuje 
pomembna vloga pri širjenju 
vinogradništva po tourinški regiji. Od 
tod tudi povezovanje praznika tega 
svetnika z zorenjem mladega vina. 
 
 

Naša oznanila  
  
 
 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.  
 
 Kulturno umetniško društvo 
Nedeljska šola v sodelovanju z našo 
župnijo pripravlja ustvarjalne 
delavnice za otroke. V mesecu 
novembru bodo potekale vsako 
soboto od 10. do 12. ure. Prisrčno 
vabljeni! 
 
  V nedeljo 17.11.2013 ob 15h bo 
v župnijski cerkvi sv. Jožefa na 
Studencih revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov dekanije 
Maribor. Tudi iz naše župnije bodo 
nastopali  naši otroci in mladi.  
 
Vabljeni k prireditvi na Studence, da 
naše mlade podpremo pri njihovem 
prizadevanju za razvoj lepega 
cerkvenega petja v naši župniji.  
 
  Gospod župnik je danes s skupaj 
z našimi mladimi v župniji Sv. Jurij 



ob Ščavnici, kjer prosi za duhovno in 
materialno pomoč za našo župnijo. 
Med nami pa danes prvič 
pozdravljamo našega novega 
duhovnega pomočnika, dr. 
Maksimiljana Matjaža in mu želimo, 
da bi se med nami dobro počutil. 
 
 Nabirka 32. nedelje med letom: 

300 eur; Bog vam povrni! 
 

 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 10.11., 
32. nedelja med letom, 
Leon Veliki, papež  
in cerkveni učitelj; 
09.00 + Stanislav Soko, starši   
            Matičič, sorodniki Jamšek   
            in brat Tonček  
        (darovala gospa Zofija Soko) 

 
PETEK, 15.11., 
Albert Veliki, škof,  
cerkveni učitelj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
SOBOTA, 16.11., 
Otmar, opat; 
18.00 - molitvena ura  
19.00 + Vlado Miholic  
      (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
NEDELJA, 17.11., 
33. nedelja med letom, 
Elizabeta Ogrska, redovnica; 
09.00 + starši Črnčec in   
Fekonja,brata in sestra  
      (darovala družina Fekonja) 

 

Molitev tedna  
 

O Jezus, blagoslovi me, 

odpusti grehe moje; 

po svoji ljubi Materi 

me sprejmi v srce svoje. 

Naj v tvojem svetem varstvu spim, 

v ljubezni tvoji se zbudim; 

in v zadnji uri milost daj, 

da pridem k tebi v sveti raj. 

Vse dobro staršem vračaj, 

v nebesih jim poplačaj. 

In vernih duš usmili se, 

da bodo tebe gledale. 
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