
 Sv. maše so v cerkvi  
 
33. NEDELJA MED LETOM, 18.11., 
Posvetitev bazilik sv. Petra in 
Pavla;  
9.30 + starši Prša in Miholic  
          (darovala družina Miholic) 
 
PETEK, 23.11.,  
Klemen I., papež in mučenec;  
SV. MAŠE DOMA NE BO, POROMALI 
BOMO V STOLNICO KJER BO SV. 
MAŠA OB: 
18.00 + župljani in dobrotniki naše  
            župnije 
 
SOBOTA, 24.11.,  
Cvetka in Marija, mučenki; 
19.00 + Franc Verdnik (darovala  
           družina Šopinger Darko) 
 
34. NEDELJA MED LETOM, 25.11., 
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 
Katarina Aleksandrijska,  
devica, mučenka;  
9.30 + Slavko Fidler  
         (darovala družina Sajko) 
 
ČETRTEK, 29.11., četrtek pred prvo 
soboto v mesecu, 
Filomen, mučenec; 
19.00 -  
 
PETEK, 30.11., petek pred prvo 
soboto v mesecu, 
Andrej, apostol; 
19.00 + župljani in dobrotniki naše  
            župnije 
 
SOBOTA, 1.12., prva v mesecu, 
Cvetka in Marija, mučenki; 
19.00 + p. Franci Pivec 
 

 Molitev tedna  
  

MOLITEV PO SV. OBHAJILU  
 
Ljubi Jezus,  
v svetem kruhu  
v mojo dušo si prišel.  
Ti edini veš,  
kako sem danes srečen in vesel.  
 
Sveti angeli pred Tabo  
si zakrivajo obraz.  
Z njimi molim Te ponižno  
in zahvalim tudi jaz.  
 
Blagoslovi sveto Cerkev,  
varuj nam duhovnike,  
čuvaj naše ljube starše,  
brate in sorodnike.  
 
Pojdi z mano, ljubi Jezus  
in v življenju me krepčaj,  
ko pa pride zadnja ura,  
pelji me v nebeški raj.  
Amen.  
 

 
 

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 

 
 »Moje besede ne bodo prešle!« 
                                          (Mr 13,31) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Zakaj mora priti konec? Ali je Bog 
ustvaril svet zato, da ga bo uničil? Ali 
je nebeške sile utrdil zato, da jih bo 
razmajal?  Se človek muči zato, da bo 
nekoč vse propadlo?  Če je tako, imajo 
prav oznanjevalci nesmisla in preroki 
niča. K sreči pa so stvari precej 
drugačne. Konec, ki ga omenja 
evangelij je le prehod v drugačno, v 
novo bivanje. Novi prevod Svetega 
pisma ne govori več o » koncu« sveta, 
temveč o njegovi »dovršitvi«. Sedanji 
svet bo prenehal, zato bosta lahko 
vzpostavljena novo nebo in nova 
zemlja. Sile neba se bodo torej majale 
zato, da se ustalijo nove, trdnejše, 
večne. Tisti, ki nam je ustvaril telo in 
vdihnil dušo, nas bo zbral z vseh štirih 
vetrov in nas naselil na novi zemlji pod 
novim nebom. Žalovanja in bolečine ne 
bo več. Smrt bo za vselej premagana. 
To se bo zgodilo ob drugem 
Kristusovem prihodu. Kdaj bo Kristus 
spet prišel, ve samo Oče v nebesih, da  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bo zanesljivo prišel, pa veruje in ve 
vsak kristjan. Pri vsaki maši v molitvi 
po očenašu prosimo, naj nas Bog varuje 
vsakega nemira, ker »polni blaženega 
upanja pričakujemo prihod našega 
Odrešenika Jezusa Kristusa«. Jezusov 
prihod v slavi poslednji dan bo 
veličasten vstop v neminljivo življenje 
in srečo z Bogom. 
To življenje in ta sreča bosta 
podarjena vsem tistim, ki se na tem 
zemeljskem življenju trudijo za 
zvestobo Bogu v majhnih vsakdanjih 
rečeh. Zvestoba bo nagrajena in za 
trud na zemlji bomo prejeli večne 
dobrine. 
V dobrem in plemenitem pa lahko 
zorimo samo v tem življenju. Naša 
usoda se torej odloča tukaj in zdaj. 
Zato misli na smrt ne smemo odganjati 
od sebe. Zavemo se, da je zemeljsko 
življenje kratko in ga moramo 
napolnjevati z dobroto, z vero in 
zaupanjem, z odpuščanjem – v zavesti, 
da bodo samo dobra dela odločala o 
tem ali bomo poslednji dan postavljeni 
na desno stran. In Jezusova beseda 
»Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, 
prejmite kraljestvo, ki vam je 
pripravljeno od začetka sveta« bo 
veljalo tistim na desnici.  
                                Terezija Miholic 

Leto XII., 
štev. 159, 
33. nedelja  
med letom; 
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Molitvena zveza za 
duhovne poklice (MZDP) 
Nadškofije Maribor  

 
Kako lahko postanem molivec a 
nove duhovne poklice? 
  
Kdo lahko postane molivec za 
duhovne poklice?  
Pri molitvi za duhovne poklice 
lahko sodeluje vsak vernik, ne 
glede na stan, poklic ali starost. 
Lahko sodelujete kot posameznik 
ali v skupini: 
 
Molite lahko tako otroci, kakor 
mladi, odrasli, bolni, ostareli, 
invalidi. Lahko se za to molitev 
odločite celotne družine, različne 
župnijske skupine (npr. ministranti, 
pevci, bralci…), ali pa že obstoječe 
skupine molivcev. 
 
Seveda najprej računamo na vas: 
redovniki in redovnice, duhovniki, 
kateheti in katehistinje, člani 
župnijskih svetov in drugi pastoralni 
sodelavci.  
 
PRIDRUŽI SE ŠE TI  
 
Vir: http://cdp.nadskofija- 
maribor.si/index.php?option=com_
content&task=view&id=90&Itemid=
72 
 
Kako lahko sodelujem? (navodila)  
Moja molitev naj bo:  
• Najprej zahvala Bogu za vse, ki so 
že odgovorili na Božji klic.  
• Slavljenje ter poveličevanje Boga 
za vse, kar dela v našem osebnem  

življenju, v družini, v narodu… po 
duhovnikih, redovnikih, redovnicah in 
vseh drugih, ki so se popolnoma 
posvetili službi Bogu in ljudem.  
• Goreča prošnja, da bi Bog med 
nami obujal nove, svete duhovniške, 
redovniške in misijonske poklice.  
• Prošnja za milost, da bi poklicani, 
ki jih je Bog izbral, na njegov klic 
velikodušno odgovorili, ter ostali 
zvesti do konca. 
V molitev stopam:  
• Z odprtostjo, razpoložljivostjo in 
velikodušnostjo – da Bog lahko 
pokliče tudi mene, ki molim ali koga 
mojih najbližjih: v moji družini, 
župniji…   
 
Molitev za velikodušnost 
 
• S hvaležnostjo – za vse, kar sem v 
svojem življenju že prejel in še bom 
po ljudeh v duhovnih poklicih. 
• Z zvestobo - če molitev kakšen dan 
pozabim, jo naslednji dan 
nadomestim. 
V ta namen lahko molim na različne 
načine:  
• Katero izmed molitev, ki je na 
spletni strani ali druge podobne 
molitve  
• Kratke vzklike (npr.: Gospod, pošlji 
delavce na svojo žetev! Ali: Gospod, 
daj nam dobre duhovne poklice!).  
• Ves rožni venec ali samo desetko, 
bodisi sam ali skupaj z drugimi  
• Rožni venec Božjega usmiljenja  
• Obiščem Jezusa v cerkvi ali se 
udeležim češčenja Najsvetejšega.  
• Se udeležim delavniške svete maše  
• Zmolim križev pot  
• Grem na romanje  
•    S pesmijo, ki jo vsak dan pojem…  

V ta namen pa lahko tudi:  
• Obiščem bolnika, osamljenega ali 
ostarelega človeka  
• Naredim kakšno drugo dobro delo.  
• Darujem svojo bolezen, trpljenje, 
osamljenost, svoja premagovanja, 
učenje, delo…  
               Vir: http://cdp.nadskofija- 
maribor.si/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=89&Itemid=72 
 

Naša oznanila 
 
� Hvala vsem, ki ste v petek tako 
lepo pospravili kletne prostore 
župnijskega doma in cerkev »zimsko« 
opremili s tepihi. Hvala g. Mirku 
Šenvetru z ekipo, ki ste oleandre in 
druge rože v naši cerkvi pripravili na 
zimo, Bog vam povrni. 
 
� Včeraj so bili pri nas na romanju 
romarji iz župnije Sv. Vid nad 
Valdekom. Pri nas so obhajali sv. 
mašo in polni lepih vtisov odšli naprej 
po svoji romarski poti.  
 
� 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. Bog povrni! 
 
� Pred nami je tudi teden Karitas, ki 
bo trajal od 26. 11. do 2.12. 2012, ko 
smo še posebej povabljeni k pomoči 
našim bližnjim. V tednu Karitas bo 
več dogodkov na vseslovenski ravni:  

- sreda 28.11.: romanje 
prostovoljcev Karitas na Ponikvo, 
kjer bo sv. maša, ki jo bo daroval 
predsednik slovenske Karitas msgr. 
dr. Marjan Turnšek; nato bo ob 16.00 
javna generalka tradicionalnega 
dobrodelnega koncerta »Klic 
dobrote« v dvorani celjskega sejma, 
ki je za Karitasove prostovoljce 
brezplačen; ob 20.00 pa bo 
neposredni tv in radijski prenos 
istega koncerta; 
 
� Zavod Antona Martina Slomška 
vabi na dobrodelni Miklavžev 
koncert, ki bo v četrtek 6. 
decembra ob 18. uri v športni 
dvorani na Vrbanski cesti 30 v 
Mariboru. Iz zbranih darov bodo 
prejeli štipendije dijaki in dijakinje 
Škofijske gimnazije iz socialno 
šibkejših družin, vabljeni! 
 
� Pred nami je sklep Slomškovega 
leta, ki bo v nedeljo 25. novembra v 
mariborski stolnici. Skozi vse 
Slomškovo leto so bila vsakega 23. v 
mesecu posebna nočna bdenja, ki se 
jih organizirano iz naše župnije nismo 
udeleževali. Ker je tokrat iz petka 
na soboto iz 23 na 24 novembra 
torej, še zadnje celonočno 
češčenje, v petek 23. 11. 2012 ne 
bomo imeli sv. maše doma, temveč 
bomo poromali v stolnico, kjer bo 
sv. maša ob 18h in jo bo daroval 
generalni vikar g. kanonik Janez 
Lesnika. Po sv. maši se bomo vsak po 
lastni želji udeležili molitvenega 
programa na Slomškovem grobu, 
VABLJENI!  
� Nabirka pretekle 23. nedelje med 
letom: 233 eur; Bog vam povrni! 

http://cdp.nadskofija-maribor.si/index.php?option=com_facileforms&Itemid=161
http://cdp.nadskofija-maribor.si/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=155

