
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 
»Še las z glave se vam ne bo izgubil« 
                                      (Lk 21,18) 

 
                                              

Beseda o Besedi 
 
 

 
Dragi bratje in sestre! 

Boţja beseda nam proti koncu 
bogosluţnega leta predstavlja 
trenutke, ki jih v svoji zavesti radi 
odrivamo od sebe, ki se jim pa nihče 
ne more izogniti. Gre namreč za čas 
soočenja z Gospodom, čas, ko bo 
treba brez sprenevedanja, 
olepševanja, prikrivanja ali 
opravičevanja dati račune o našem 
zemeljskem ţivljenju. 
Apokalipsa, konec, spada med stalne 
kategorije človekovega razmišljanja. 
Vedno znova se pojavljajo govorice o 
koncu, npr. pred začetkom novega 
tisočletja. To misel človek rad odriva 
v svet utvar, čeprav ve, da se tudi 
njegovi najsmelejši podvigi ne 
morejo izogniti vprašanju trajnosti, 
propada, konca. Apostol Pavel 
opozarja zato za pravilno ravnoteţje 
sedanjostjo ter neminljivostjo, prvo 
je naravnano na drugo; Kristus po 
zadnji večerji učence  

 

 

 

 

 
umirja in pripravlja: vaše srce naj se 
ne vznemirja, verujte v Boga in vame 
verujte, odhajam, da vam prostor 
pripravim, v hiši mojega Očeta je 
veliko bivališč. Bog je z nami, zdaj, 
tukaj, On nam je pripravil tudi 
»prostor nesmrtnosti«. 

 

 
 
 
 

 

 
 
Pavel zelo preprosto pove, kako naj 
vsakdanjost oblikujejo v nenehno 
pripravljanje za bivanje v hiši Očeta. 
Naj v miru delajo: brez pretiravanja, 
grabeţljivosti in pohlepa. Naj jedo svoj 
kruh: kruh, ki ga bodo zasluţili z delom 
svojih rok, ne z izkoriščanjem drugih, 
ne s krivičnim jemanjem, naj z lenobo 
ne bodo v breme drugim, naj se 
zavedajo odgovornosti zase in za 
druge. Evangelij nikoli ne zagovarja 
izkoriščanja! Moder človek zna najti 
ravnoteţje med sedanjostjo in 
prihodnostjo: notranjega miru in 
jasnega pogleda se ne da pridobiti z 
lenobo, ampak z odgovornim delom  
                               p. Metod Benedik  

33. nedelja »med letom«   

Leto XII., 
štev. 53 
32. nedelja 
»med letom« 
7.11.2010  

 

 
Leto XII., 
štev. 54 
33. nedelja 
»med letom« 
14.11.2010  

 



Podlistek otrok in mladih 
naše župnije 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
Kdo je stric NIMAM ČASA?  
 
Prav v breme mi je ţe, ker me vedno 
pogosteje obiskuje stric z imenom 
NIMAM ČASA. No, priznam, včasih mi 
pa vendarle pride tudi zelo prav tale 
stric NIMAM ČASA.  
 
NIMAM ČASA me opraviči,  
NIMAM ČASA mi pomaga, da se izognem 
neprijetnim srečanjem,  
NIMAM ČASA me razrešuje 
obveznosti...  
Pravzaprav je ta stric zares čudovit, 
pred marsikatero godljo me obvaruje. 
Toda kaj se mi je zadnjič zgodilo, kaj 
sem videl? Neverjetno!  
Zalotil sem gospodično LAGODNOST in 
to ravno v trenutku, ko si je nadevala 
na obraz masko NIMAM ČASA. 
Presenetil sem jo in razkrinkal. Aj, 
kako je zardela! Odtlej sem bolj 
pazljiv: pozorno preverjam, s kom 
imam v resnici opraviti, ko me obišče 
NIMAM ČASA. In koga vse sem ţe srečal 
pod masko NIMAM ČASA?  
Srečal sem ţe omenjeno gospodično 
LAGODNOST, gospoda EGOIZEM, pa 
gospo LENOBO, smrkljo 

NEODGOVORNOST, frkljo 
NEZANESLJIVOST, mulca po imenu 
STRAH, njegovo veličanstvo NAPUH, 
njeno veličanstvo SEBIČNOST, tetko 
NEVOŠČLJIVOST in strička PREZIR in še 
en kup njihove ţlahte ...  
 
Odkril sem, da je bil le redko pri meni 
resnični stric NIMAM ČASA, pa še to 
nisem več popolnoma prepričan, če 
vendarle ni bil v resnici prikrit kdo 
drug, nekdo, ki zelo, zelo močno drţi 
na sebi masko NIMAM ČASA.  
 
Slomškovi glaski imamo ogroomnoo 
časa, a ţal pogosto le za tisto, kar nam 
”paše”. 
 
 

ODLIČNOST 
 
»Vsak človek je za nekaj nadarjen. 
Ugotoviti moramo samo, za kaj.«  
 
Jana je prišla na našo šolo sredi 
šolskega leta. Ravnatelj ji je povedal 
samo to, da je prejšnja učiteljica 
nenadoma odšla in da bo poučevala 
»posebne« učence. V razredu je vladal 
pravi kaos. Po zraku so letele 
papirnate kroglice, otroci so imeli noge 
na klopeh, hrup je bil neznosen. Jana 
je stopila h katedru in odprla dnevnik. 
Ob vsakem imenu so bile številke od 
140 do 169. »Oh,« je pomislila sama pri 
sebi, »ni čudno, da so tako veseli, saj 
imajo izjemen inteligenčni kvocient«. 
Nasmehnila se je in jih umirila. 
Sprva so se steţka lotili dela, naloge so 
reševali hitro in površno. Govorila jim 
je, da pričakuje od njih glede na 
njihovo prirojeno inteligentnost in 
nadarjenost samo odlično opravljeno 
delo. Nenehno jih je opozarjala na 
njihovo  odgovornost, da izkoristijo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posebno bistrost, ki jim jo je podaril 
Bog.  
Stvari so se začele spreminjati. Otroci 
so sedeli vzravnano in pridno delali. 
Bili so ustvarjalni, natančni in izvirni. 
Nekega dne je prišel mimo ravnatelj in 
pogledal v razred. Opazoval je učence, 
ki so bili zatopljeni v pisanje spisa. 
Kasneje je poklical Jano v svojo 
pisarno. »Kaj neki ste naredili s temi 
otroki«, je vprašal. »Neverjetno so 
izboljšali svoje dosedanje ocene.« 
»Ja, kaj pa ste pričakovali? Saj so 
nadarjeni, ne?« 
»Nadarjeni? To so otroci s posebnimi 
potrebami – z vedenjskimi motnjami, ki 
se teţko učijo.« 
»Zakaj pa so potem njihovi inteligenčni 
kvocienti tako visoki, kakor piše na 
seznamu?« 
»Tisto niso njihovi inteligenčni 
kvocienti, ampak številke njihovih 
omaric« 
»Pa kaj še,« je pripomnila Jana. 

Naša oznanila  
 
 Prejšnjo zahvalno nedeljo je g. 
ţupnik skupaj s »Slomškovimi glaski« 
obiskal ţupnijo Sv. Jakob v Slovenskih 
goricah. Tamkajšnje občestvo na čelu 
z g. ţupnikom in naddekanom 
Francem Markovičem, je bilo zelo 
veselo obiska in je za našo cerkev 
darovalo 770 EUR. Bog jim povrni!   
 
 V petek 12.11. 2010 po večerni sv. 
maši smo imeli sejo ŢPS. Načrtovali 
smo pripravo na boţični praznik.  
 
 Od 19. do 21. novembra bo v 
našem mestu potekalo duhovno  
srečanje mladih iz vse. Hvala tistim 
druţinam, ki ste pripravljene na svoj 
dom sprejeti mlade. O dogajanju 
bomo še poročali. 
 
 Kljub temu, da je mesec oktober 
za nami, nadaljujemo z molitvijo 
roţnega venca vsako soboto ob 18h – 
eno uro pred sv. mašo, vabljeni! 
 
 Jutri se začnejo ţe tradicionalni 
»Nikodemovi večeri«, ki bodo od 
ponedeljka do četrtka ob 19.30 v 
Škofijski avli na Slomškovem trgu 20. 
Spored okroglih miz je sledeč:  
 
Ponedeljek: Počivanje v Duhu 
Torek: Ločitev-rešitev? 
Sreda: Cerkev in spolne zlorabe 
Četrtek: Vstajenje in reinkarnacija 
 

Vabljeni! 
 

 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja:   300 €   
   Bog povrni in se priporočamo! 

 



Sv. maše v novembru 
 

 
Sv. maše bodo odslej  

spet v Domu krajanov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NEDELJA, 14.11.,  
33. MED LETOM 
9.30 -  moţ Ivan Šeruga (1. obl.) 
 
PETEK, 19.11. 
19 -  ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije  

 
SOBOTA, 20.11. 
19 -  mama Zalika in Ivan Pipan  
 
NEDELJA, 21.11.,  
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
9.30 -  moţ in oče Franc Osenjak in 
 iz druţine Osenjak 
 
PETEK, 26.11. 
19 -  ţupljani in dobrotniki  
naše ţupnije  

 
SOBOTA, 27.11. 
19 -  v zahvalo za 70. let ţivljenja 
 
NEDELJA, 21.11.,  
1. ADVENTNA NEDELJA 
9.30 -  mama Otilija Škrobar in  
 brat Stanko  

Molitveni kotiček  
 

Psalm 1 
Dvoje poti življenja 
 

1 Blagor človeku, 
ki ne hodi po nasvetu krivičnih, 
ne stopa na pot grešnikov 
in ne poseda v druţbi porogljivcev, 
2 temveč se veseli v 
GOSPODOVI postavi 
in premišljuje njegovo postavo podnevi 
in ponoči. 
3 Tak je kakor drevo, 
zasajeno ob vodnih strugah, 
ki daje svoj sad ob svojem času 
in njegovo listje ne ovene; 
vse, kar dela, uspeva. 
4 Ni pa tako s krivičnimi, 
temveč so kakor pleve, 
ki jih veter raznaša. 
5 Zato krivični ne bodo obstali ob 
sodbi, 
ne grešniki v zboru pravičnih. 
6 Zakaj GOSPOD pozna pot pravičnih, 
pot krivičnih pa vodi v pogubo. 
 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

