
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Današnji evangelij je del znanih 
govorov o koncu sveta, ki so značilni 
za zadnje nedelje bogoslužnega leta.  
 
Zdi se, da so bili v eni od prvih 
krščanskih skupnosti v Tesalonikah 
verniki, ki so iz teh Jezusovih 
govorov naredili napačen sklep: 
nesmiselno se je truditi, nesmiselno 
je delati in pridelovati, kajti vse 
mineva; bolje je živeti iz dneva v 
dan in ne sprejemati odgovornosti na 
daljši rok; dovolj je, če poskrbimo 
zgolj za skromno preživetje. Takim 
odgovarja sv. Pavel v drugem berilu, 
ki mu bomo tokrat namenili naše 
razmišljanje: 
 
»Slišimo namreč, da nekateri med 
vami živijo neredno, da nič ne 
delajo, ampak begajo sem ter tja. 
Takšne opozarjamo in opominjamo v 
Gospodu Jezusu Kristusu, naj v tišini 
delajo in jedo svoj kruh«. Na 
začetku odlomka sv. Pavel opozarja 
na svoj osebni zgled, ko pravi, da ni 
jedel svojega kruha zastonj, ampak  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da je noč in dan naporno delal, da ne 
bi bil nikomur v breme. Spominja 
tudi na navodilo, ki ga je dal 
kristjanom v Tesalonikah, ko je bil 
med njimi: 
»Kdor noče delati, naj tudi ne jé«.                       
 
Človek, ki je vse življenje zavzeto in 
pošteno delal, ima pred Bogom in 
ljudmi v rokah dragoceno dobrino. 
Prav to podeljuje vsakemu človeku 
njegovo dostojanstvo. Ni tako 
pomembno, kakšno delo posameznik 
opravlja, ampak koliko in kako ga je 
opravil. To vzpostavlja neko 
določeno ravnovesje glede na vse 
razlike (včasih nepravične in 
pohujšljive) glede kategorije in 
plačila za delo. Človek, ki je v 
življenju opravljal najpreprostejša 
dela, lahko »velja« veliko več od 
nekoga, ki je zasedal zelo prestižna 
mesta. V zgodovini Cerkve je polno 
svetnikov, ki so vse življenje 
opravljali najbolj ponižna dela. 
Naj nas današnja nedelja zato 
napolni s hvaležnostjo Bogu, da 
lahko delamo. Prosimo ga, da bomo 
vedno delali le dobro.  
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Praznik tedna 
 

Darovanje Device Marije, 21. 
november 
 
Nastanku tega praznika je botroval 
Jakobov protoevangelij,  
svetopisemskim knjigam podoben 
spis, ki pa ga Cerkev ni sprejela v 
svoj kanon – seznam svetopisemskih 
knjig, čeprav ni krivoverski. Iz njega 
izvemo za ime Marijinih staršev, 
Joahima in Ane. Vsebuje pa tudi tole 
pripoved: ko je Marija dosegla 
starost treh let, so jo njeni starši 
privedli v tempelj, da bi spolnili 
zaobljubo, ki so jo bili naredili v času 
pred njenim rojstvom, ker dolgo 
nista mogla imeti otrok. Vse 
jeruzalemske deklice, pripoveduje 
Jakobov protoevangelij, so s 
plamenicami spremljale deklico 
Marijo prav do templja, kjer jo je 
pričakal veliki duhovnik Zaharija. 
Tempeljski prostori so postali 
Marijino bivališče vse do dneva njene 
zaroke z Jožefom. 
 
Povod za Marijin praznik 21. 
novembra je bila posvetitev bazilike 
Svete Marije Nove v Jeruzalemu 
istega dne leta 543. To je bila svoj 
čas ena najlepših cerkva v 
Jeruzalemu in je stala v bližini 
razvalin jeruzalemskega templja. V 
dušah jeruzalemskih vernikov in 
romarjev, ki so to veličastno baziliko 
obiskovali, je to obujalo spomin na 
apokrifni spis iz Jakobovega 
evangelija, ki o Mariji pripoveduje: 
ko je Marija dopolnila tri leta, stajo 
starša Joahim in Ana pripeljala v 
tempelj, da bi izpolnila zaobljubo, ki 

stajo bila naredila v čast pred 
Marijinim rojstvom. 
Joahim in Ana sta bila namreč dolgo 
časa brez otrok, tako da bi jih, 
naravno gledano, sploh ne mogla več 
imeti. Joahimova žena je goreče 
molila, da bi dobila otroka; obenem 
pa seje zaobljubila, da ga bo 
darovala službi v templju. Molitev je 
bila uslišana in zdaj je bila obljuba 
izpolnjena. 
 
Spominjanje je polagoma privedlo do 
tega, da so se 21. nov. vsako leto ob 
praznovanju obletnice posvetitve te 
cerkve spominjali tudi Marijinega 
darovanja v templju. Sčasoma seje 
spomin posvetitve bazilike spremenil 
v praznik Marijinega darovanja. To je 
praznik posvetitve, s katero seje 
Marija popolnoma darovala Bogu že 
od prvih trenutkov svojega zvestega 
bivanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naša oznanila  
  
 
 Nadškofijska Karitas nas tudi v 
teh dnevih 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! 
 
 
  Danes 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.  
 
 
  Jutri v ponedeljek, 18. 11. 2013 
bo ob 19.30h v Domu krajanov v 
Košakih redno srečanje ŽPS, 
vabljeni!   
 
 
  Nikodemovi večeri v Mariboru 
2013:  Blagor čistim v srcu (Mt 5,8), 
18.–21. november ob 19.30, 
Slomškova dvorana, Slomškov trg 
20, Maribor.  

Organizatorji so zapisali:   
Na Nikodemovih večerih v Mariboru 
si prizadevamo odgovoriti na 
aktualna vprašanja. Zato smo se 
odločili, da bomo letos razmišljali o 
spolnosti in teologiji telesa. Naslov 
večerov bo »Blagor čistim v 
srcu« (Mt 5,8). Tudi letos bodo 
Nikodemovi večeri potekali v obliki 
okroglih miz, z izjemo zadnjega 
večera, ko bo predavanje. Povabili 
smo različne strokovnjake. 
Sodelovali bodo zakonci, pa tudi 
duhovniki in redovnice. Naš namen 
je opogumiti ljudi, da bi o spolnosti 
govorili bolj sproščeno in spoštljivo; 
da bi dali spolnosti v svojem 
življenju pravo mesto. 
 
Ponedeljek, 18. 11.: Spolnost – 
visoka pesem ljubezni 
 
Torek, 19. 11: Zakonska spolnost –
 med spoštovanjem in zlorabo 
 
Sreda, 20. 11: Zakaj ne, če se imava 
rada? 
 
Četrtek, 21. 11: V okovih spolne 
zasvojenosti. 
 

Organizator: 
Katoliški študentski center (KŠC) 

Sinaj 
Magdalenski trg 3, Maribor 

Tel: 041 286 352 
E-mail: ksc.sinaj@gmail.com 

 
------------------- 
Vabljeni na predavanja in okrogle 
mize! 
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  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

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

 
 
PETEK, 22.11., 
Cecilija, devica in mučenka; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
 
SOBOTA, 23.11., 
Klemen I., papež in mučenec; 
18.00 - molitvena ura  
19.00 + Vlado Miholic  
      (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
 

NEDELJA, 24.11., 
34. nedelja med letom, 
Nedelja Kristusa Kralja; 
09.00 + Jožef Čeh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove 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 
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