
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

 »Moje kraljestvo ni od tega sveta!« 
                                          (Jn 18,36) 
 

Beseda o Božji besedi 
 

V evangeliju Pilat sprašuje Jezusa: »Si 
ti judovski kralj?« Jezus mu odgovarja: 
»Ti praviš, da sem kralj.« Malo pred 
tem ga je Kajfa spraševal isto, le da z 
drugimi besedami: »Si ti Mesija, Božji 
Sin?« Tudi njemu je pritrdil: »Sem!« 
Jezus v evangeliju po Marku še 
podkrepi ta odgovor z besedami iz 
preroka Danijela, ki jih naobrača na 
sebe: »Poslej boste videli Sina 
človekovega sedeti na desnici Moči in 
priti na oblakih neba.« Zato je kot prvo 
berilo za današnje praznično 
bogoslužje izbran odlomek iz 
Danijelove knjige, od koder je vzet 
tudi ta navedek. V kontekstu je govor o 
tem, kako so si sledila človeška 
kraljestva, ki jih predstavljajo štiri 
zveri, ko izmenjaje meljejo in teptajo 
ljudi in stvari. Dolg niz nasilja, ki ga 
beremo z istim občutkom teže in 
vdanosti v usodo, kakor poslušamo pri 
večernih poročilih ponavljajoče se 
zgodbe o nasilju in trpljenju v svetu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenadoma pa se zgodi sprememba v 
dogajanju in pride na vrsto odlomek, ki 
ga beremo v prvem berilu: »V nočnih 
videnjih sem gledal: Glej, skupaj z 
oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin 
človekov; dospel je do Staroletnega in 
privedli so ga predenj. Njemu je bila 
dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa 
ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. 
Njegova oblast je večna oblast, ki ne 
preide, in njegovo kraljestvo, ki ne bo 
uničeno.« Dejstvo, da se je Jezus pred 
velikim zborom poistovetil s tem Sinom 
človekovim, iz tega besedila izvabi 
izredno svetlobo. Učlovečenje, 
Kristusova vloga, njegova navzočnost v 
zgodovini in nad njo, njegova časnost 
in večnost: vse je vsebovano tu; poleg 
tega je tu še izjemna moč izziva 
prerokbe in simbola, ki presega moč 
same zgodovinske pripovedi. Ko o tem 
beremo na praznik Kristusa Kralja, 
čutimo, kako gre skozi nas močno 
občutje kakor takrat, ko se na 
prizorišču nepričakovano pojavi naš 
junak in najraje bi vzkliknili: »Hura!« 
Ta Danijelov primer pa je seveda le 
eden izmed mnogih. Vse Sveto pismo 
nam posredno ali neposredno govori o 
Kristusu, vladarju zgodovine. 
Izročimo mu torej svoje življenje, da 
bomo deležni večnosti! 

R. Cantalamessa 
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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…  

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


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 
 
 V sredo bodo k nam na poti na 
Ponikvo poromali sodelavci 
župnijske Karitas iz župnije Sv. 
Benedikt v Slovenskih goricah. 
Njihovega obiska se prisrčno 
veselimo.  
 
 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 tudi praznik zelo 
pomembnega svetnika, ki je velik 
prijatelj otrok in mladih. Škof sv. 
Miklavž, kot vsi dobro vemo goduje v 
četrtek 6. decembra. Na njegov god 
bomo obhajali sv. mašo za nove 
duhovne poklice, po sv. maši bo sv. 
Miklavž obdaril odrasle. Otroke bo 
sv. Miklavž obdaril na 2. adventno  
nedeljo po sv. maši, ko nas bo vse 
tudi obiskal v naši župnijski cerkvi. 
Ker zaradi težkih lasov tudi sv. 
Miklavž težje kakor lani pripravlja 
darila, prosimo starše, da ob 
njegovem obisku z vašim 
prostovoljnim darom pomagate 
poravnati stroške za obdarovanje 
otrok. Bog vam povrni! 
 
 Pred nami je prvi četrtek, petek, 
sobota in nedelja z ustaljenimi 
pobožnostmi. Posebej močno nas 
nagovarja 1. adventna nedelja. Pri 
sv. maši bodo še posebej sodelovali 
naši veroučenci, med sv. mašo pa bo 
tudi blagoslov adventnih venčkov. 
Vabljeni!   
 
 Sv. adventni čas je milostni čas 
duhovne priprave na obhajanje 
Božičnega praznika. Zato bo vsako 
soboto v adventnem času pol ure 
pred sv. mašo g. župnik na 
razpolago za sv. spoved, vabljeni!  
 
 Nabirka pretekle 33. nedelje med           
    letom: 154 eur; Bog vam povrni! 
 

http://cdp.nadskofija-/


 Sv. maše so v cerkvi  
 
34. NEDELJA MED LETOM, 25.11., 
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 
KONEC CERKVENEGA LETA,  
Katarina Aleksandrijska,  
devica, mučenka;  
9.30 + Slavko Fidler  
         (darovala družina Sajko) 
 
ČETRTEK, 29.11., četrtek pred prvo 
soboto v mesecu, 
Filomen, mučenec; 
19.00 + Jože Kaučič  
     in + p. Franci Pivec  
     (darovala gospa Zofija Kaučič) 
 
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; 
18.30 – molitev sv. rožnega venca in  
            možnost za sv. spoved  
19.00 + p. Franci Pivec 
 
1. ADVENTNA NEDELJA –  
NEDELJA KARITAS, 
Vivijana, mučenka;  
9.30 + starši Križanec,  
        brata sestri in + starši Kopše 
        (darovala družina Kopše) 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com
http://sl-si.facebook.com/people/%C5%BDupnija-Ko%C5%A1aki/100003711166751
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