
 Sv. maše v novembru  
 so v Domu krajanov 
 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 13.11.,  
Stanislav Kostka, redovnik; 
9.30 + starši Jožef in Elizabeta 
Zorman in + mož Zdenko Rožman 
 
ČETRTEK 17. 11., 
Elizabeta Ogrska,  
kraljica in redovnica; 
19.00 + Jakob Fekonja,  
         + starši, brat in svakinji 
 
PETEK, 18.11.,   
Posvetitev bazilike  
sv. Petra in Pavla;  
19.00 + Anton in Alojzija Kacjan; 
         + Stanislav Soko,  
        starši  Matičič, sorodniki Jamšek  
        in ostalo sorodstvo  
 
SOBOTA, 19.11.,  
Neža Asiška, sestra sv Klare; 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
 
34. NEDELJA MED LETOM, 20.11.,  
Nedelja Kristusa Kralja,  
konec cerkvenega leta; 
9.30 + Jože Kaučič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Molitev tedna  
 

»Jezus, 
daj, da bi govorila vedno tako, 
kakor bi bila to zadnja 
beseda, ki jo izrekam. 
Daj, da bi delala vedno tako, 
kakor bi bilo to zadnje 
dejanje, ki ga izvršujem. 
Daj, da bi trpela vedno tako, 
kakor bi bilo to zadnje 
trpljenje, ki Ti ga lahko darujem. 
Daj, da bi molila vedno tako, 
kakor bi bila to zadnja 
priložnost, 
ki jo imam tu na zemlji, 
da se pogovarjam s Teboj.«  

Chiara Lubich 
 

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  
 

Igor Novak, župnijski 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 nakažete 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 župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Zvestoba v malem bo 
nagrajena.«  

(Mt 25, 14–30) 
 

 

Beseda o Božji besedi 
 

 
Služabnik se boji strogega 
gospodarja, zaradi strahu ne naredi 
ničesar in na koncu je kaznovan. 
Napačna bi bila razlaga o Bogu, ki 
samo čaka, kdaj bo za kak prekršek 
kaznoval človeka, blagoslavljal pa 
tiste, ki se znajdejo in so uspešni. 
Jezus govori o talentih in smisel teh 
prilik je, da nas spodbudi k 
čuječnosti, kajti nihče ne ve za 
svojo zadnjo uro, ko se bo srečal s 
Kristusom – torej, bodimo čuječi. 
Drugi namen je opozorilo, da ni 
važno, kakšne in koliko darov je 
kdo prejel, ampak kako ravna z 
njimi. Marsikdo je nevoščljiv 
bližnjemu, češ, če bi jaz imel te 
darove, bi … Bogu očita, da ni 
pravičen, ker ga ni obdaroval. Bog 
ne zahteva, da uporabimo tiste 
darove, ki jih  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nimamo, ampak da razvijamo sebe v 
okviru, ki nam je dan. Prav to nam 
sporoča prilika o tretjem služabniku, 
saj Gospodar ni zahteval, da bi mu iz 
enega pridobil pet talentov, ampak 
da bi s tistim talentom, ki mu ga je 
dal, trgoval umno. Bog torej od 
človeka ne zahteva nič nemogočega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zavedati se moramo, da smo 
dragoceni v Božjih očeh, da na Bog 
ljubi in spremlja z očetovsko roko. 
Ne ceni nas zaradi uspehov, želi le, 
da se mu odpremo in storimo, kar je 
v naši moči. Če pri bratu opazimo 
slabost, ni v Kristusovem duhu, da bi 
jo izkoreninili, ampak naj bo izziv, da 
mu s svojim talentom priskočimo na 
pomoč. Tako bo naš talent res dar. 
Živeti z odprtimi rokami, dajati 
naprej, kar smo od  Boga prejeli. 
 
                                  Rezka Miholic 
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ZA OTROKE IN MLADE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLOMŠEK IN OTROCI 
 
V literaturi zasledimo, da je 
Slomšek prav otrokom in mladim 
posvetil precej časa. V času 
službovanja v Vuzenici (1938–1944) 
je ob večerih napisal znani učbenik 
za nedeljsko šolo (izobraževanje 
otrok po nedeljski maši) BLAŽE IN 
NEŽICA V NEDELJSKI ŠOLI, 1842. V 
njem je pokazal zelo široko znanje 
in čut za otroke. Knjiga je polna 
topline in lepega odnosa do 
mladine (to mamo mi radi). 
Doživela je veliko ponatisov in šla 
prek meja; prevedena je bila v 
češki jezik in celo v daljni Rusiji so 
jo uporabljali kot pomožni učbenik. 
Imela je velik vpliv na kasnejše 
šolstvo pri nas. Človek se kar čudi 
širini Slomškovega znanja za tisti 
čas. Prav tako nas preseneti, koliko 
stvari je hotel naučiti otroke v 
nedeljski šoli; poleg branja in 
pisanja še matematiko (ne bi bilo 
treba), osnove nemščine (ja, gut), 
seveda verouk, pa o higieni, 
botaniki (to so rože in ostalo 
rastlinstvo), o nebesnih planetih,  
 
 

sadjarstvu, prvi pomoči (pazi pa se ti 
ne bo nič zgodilo) … Skratka, prava 
mala enciklopedija znanja.  
 
Tudi po selitvi v Št. Andraž je 
Slomšek nadaljeval s svojim 
pedagoškim udejstvovanjem: za 
šolarje je napisal dva molitvenika.  
 
V tistem času pa se je precej 
ukvarjal tudi s petjem in izdal je 
pesmarico: ŠOLA VESELEGA PETJA 
ZA PRIDNO ŠOLSKO MLADINO, 1853. 
(Najbrž je že takrat čutil, da se bo 
nekaj takega dogajalo v njegovi 
župniji ☺). 
Očitno je bil naš Slomšek ful faca, 
kaj vse je znal in koliko so mu 
pomenili mladi. Hvala, to cenimo! 
(Povzeto po: Blaženi A. M. Slomšek, 
Maribor 1999) 

 
 

KEMIKOVE OČI 
 

Bila je žena slavnega in častitljivega 
znanstvenika, kandidata za Nobelovo 
nagrado za kemijo. Bila pa je 
osamljena in žalostna ženska, kajti 
mož je bil nenehno odsoten, saj je 
skakal z letala na letalo in hodil z 
ene konference na drugo. 
Vedno ko je našel ženo objokano, je 
profesor reagiral trdo in zoprno. 
Nekega dne, ko je videl solze na 
ženinih licih, je šel s prstom grobo 
čez njeno lice in pobral eno solzo. 
Prst je približal ženinemu obrazu in ji 
hladno rekel: »Kaj ti pomaga ta jok? 
Poglej: solze so sestavljene malo iz 
albumina, natrija, kalcija, glukoze, 
nekaj beljakovin, ogljika … v smešnih 
količinah. Kaj je solza?  

Nepotrebno izločanje umazane 
vode.« 
Prepogosto gledamo na druge z očmi 
kemika, znanstvenika. S tega zornega 
kota imajo prav tisti, ki pravijo, da 
je človeško telo samo skupek 
maščobe, dovolj, da iz nje pridobimo 
sedem kosov mila, malenkost železa, 
da izdelamo srednje velik žebelj, 
nekaj gramov fosforja, ki zadostuje 
za dva tisoč vžigalic, dovolj žvepla, 
da se rešimo pred ušmi … 
Sledi, da je tudi ljubezen samo 
kemijska reakcija, neke vrste 
bolezen, človeška bitja so zgolj 
osebki, potrošniki, duhovni svet pa 
neke vrste neumnost. 
Lahko pa se v kapljici solze skriva vsa 
ljubezen … 

 
 

NAŠA OZNANILA  
  
 
 

 Naš g. župnik je bil prejšnjo 
nedeljo z mladimi v župnijah 
Senovo in Koprivnica, kjer so prosili 
za pomoč za našo novo cerkev. 
Prejeli so 1615 eur finančne 
pomoči, Bog povrni našim 
prijateljem iz obeh župnij! 
   

 V soboto 19. novembra bo 
nadškofijsko romanje po 
Slomškovih poteh v Št. Andraž, 
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. župniku, takoj po sv. 
maši ali po telefonu. ZELO 
PRIPOROČAMO!!!  

  V Petek 18. novembra po sv. maši 
bo redno srečanje ŽPS v Domu 
krajanov, vabljeni! 
 
  V četrtek 24. novembra ob 19h bo 
v Škofijski avli na Slomškovem trgu v 
Mariboru dobrodelni koncert za 
Salomonove otoke, ko bomo zbirali 
sredstva za uršulinko s. dr. Snežno 
Večko, ki za nekaj mesecev odhaja v 
misijone na Salomonove otoke, 
vabljeni!  
 

 Vabljeni na predvolilno omizje, ki 
ga organizira Radio Ognjišče in bo v 
sredo 16. novembra od 17h do 19h na 
Vrbanski c.30 (Škofijska gimnazija). 
Program bo neposredno prenašan po 
valovih Radia Ognjišče.   
 
  
  PRED NAMI JE ZELO POMEMBEN 
DOGODEK PARLAMENTARNE VOLITVE 
2011. GLAVNA OVIRA ZA VEČJI 
DRUŽBENI IN SOCIALNI  RAZVOJ IN 
PRAVIČNOST V SLOVENIJI JE 
MORALNO ZLO.  KAJ LAHKO STORIMO? 
ZDRUŽIMO SE V VERIGO MOLITVE IN 
ŽRTVE. PREDLAGAMO, DA V  URI 
BOŽJEGA USMILJENJA (VSAK DAN OD 
12 DO 16 URE) SREDI DNEVNIH 
DOLŽNOSTI  KLIČEMO K BOŽJEMU 
USMILJENJU. NAŠ SKUPNA MOLITEV BI 
BILA: »MOLIMO TE KRISTUS IN TE 
HVALIMO, KER SI S SVOJIM KRIŽEM 
SVET ODREŠIL« 
     (Svet katoliških laikov Slovenije) 
 

Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka 32. 
nedelje med letom: 200 EUR; Bog 
vam povrni, iskreno vas prosimo 
pomoč! 

 


