
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

beseda o Besedi 
 

 

Današnji praznik Kristusa Kralja 
vesoljstva je bil ustanovljen ne 
tako dolgo tega. Uvedel ga je 
papež Pij XI. leta 1925 kot 
odgovor na ateistične in 
totalitarne politične režime, ki so 
zanikali pravice Boga in Cerkve.  
 
Ozračje, v katerem je nastal 
praznik, je izpričano na primer z 
mehiško revolucijo, ko so številni 
kristjani šli v smrt in vse do konca 
vzklikali: »Viva Cristo rey«, 
živel, Kristus kralj! 
Čeprav je praznik eden mlajših, 
pa ni tako z njegovo vsebino in 
osrednjim sporočilom; to je 
namreč zelo staro in lahko bi 
rekli, da se je rodilo s 
krščanstvom.  
 
Ganljivo je zaznati neko stvar iz 
današnjega evangelija. Odlomek 
poroča, da je ob smrti nad 
Jezusovim križem visel napis: »Ta 
je judovski kralj« in zraven  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stoječi so ga izzivali, naj odkrito 
pokaže svoje kraljevanje: »Če si 
judovski kralj, reši samega  
sebe«. Mnogi, tudi prijatelji, so v 
zadnjem trenutku pričakovali 
veličasten dokaz njegovega 
kraljevanja. On pa se je odločil, 
da bo pokazal svoje kraljevsko 
dostojanstvo s tem, da se bo 
zavzel za enega samega človeka, 
ki je za povrhu še hudodelec: 
»'Jezus, spomni se me, ko 
prideš v svoje kraljestvo!' In on 
mu je rekel: 'Resnično, povem 
ti: Danes boš z menoj v raju'«. V 
tej perspektivi ni 
najpomembnejše vprašanje, ki 
naj bi si ga zastavili na praznik 
Kristusa Kralja, ali on kraljuje na 
svetu ali ne, marveč, ali kraljuje 
v meni ali ne; ni pomembno, če 
države in vlade priznavajo 
njegovo kraljevanje, ampak, če 
ga jaz priznavam in živim.  
Ali je Kristus Kralj in Gospod 
mojega ţivljenja? Kdo vlada v 
meni, kdo določa cilje in 
postavlja prioritete: Kristus ali 
kdo drug? Bog daj, dragi bratje in 
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sestre, da bi lahko na to temeljno 
vprašanje naše vere, mogli 
odgovoriti, da je resnični vladar 
našega življenja Jezus Gospod. 
 
 

Svetnica tedna 
 

 
22. novembra obhajamo god 
mučenke sv. Cecilije. Rimska 
mučenka Cecilija predstavlja eno 
od najznačilnejših podob iz 
prvega obdobja krščanstva. 
Verodostojna pričevanja o 
njenem mučeništvu niso 
ohranjena, obstaja pa pasijon iz 
5. stoletja, po katerem naj bi 
Cecilija živela v času papeža 
Urbana I. (222–230). Zanesljivo pa 
je, da mučenka ni legendarna 
oseba, kajti v Kalistovih 
katakombah so našli njen grob 
poleg kripte papežev. 
Cecilija se je poročila s poganom 
Valerijanom. Prosila je soproga, 
naj sprejme vero v enega Boga in 
se da krstiti. Valerijan je ubogal, 
ko pa se je vrnil k svoji ženi, je 
zagledal ob njej angela, ki ji je 
podajal venec iz lilij in vrtnic. 
Valerijan je pridobil za krščanstvo 
tudi svojega brata Tiburcija. Oba 
sta se ponudila, da bosta 
pokopala mučence, ki jih je dal 
usmrtiti mestni prefekt. Bila sta 
izdana, mučena in obglavljena. 
Oblastnik je Cecilijo hotel 
pridobiti za odpad od krčanske 
vere. Ko se mu to ni posrečilo, jo 
je dal sežgati, vendar je iz 

plamenov prišla nepoškodovana, 
zato je ukazal, naj jo obglavijo.  
Pasijon pravi, da jo je rabelj 
trikrat udaril z mečem, vendar je 
ostala živa še tri dni. V tistem 
času naj bi razdelila svoje 
premoženje. Papeža Urbana je 
prosila, naj njeno hišo spremeni v 
cerkev. 
V 15. stoletju so začeli sv. 
Cecilijo častiti kot zavetnico 
glasbe, ker je, kakor pripoveduje 
pasijon, na poročni slovesnosti v 
svojem srcu opevala Boga. 
Aleksander Marino je leta 1584 v 
Rimu ustanovil bratovščino sv. 
Cecilije kot organizacijo 
glasbenikov. Tudi francoski 
glasbeniki so od 16. stoletja dalje 
Cecilijo častili za svojo patrono in 
njen god vsako leto obhajali 22. 
novembra. Kot zaščitnica glasbe 
je bila prvič upodobljena leta 
1420 na sliki, ki jo hranijo v 
Frankfurtu.  
Njena najbolj znana upodobitev 
je Raffaellova slika iz leta 1516 v 
galeriji v Bologni, ki prikazuje 
svetnico z raznimi glasbili ob 
nogah. 
Župnijska cerkev sv. Cecilije v 
Celju je edina v Sloveniji, ki ima 
sv. Cecilijo za svojo zavetnico. 

 

 
 
 
 
 



Naša oznanila 

 
 Letošnji »Teden Karitas« bo 
potekal od ponedeljka, 21. 11. 
2016 do nedelje, 27. 11. 2016 
pod geslom »V objemu 
dobrote«. Ob letošnjem geslu 
Tedna Karitas 2016 z deli in 
odnosom dobrote pomagamo, 
podpiramo in opogumimo človeka 
v stiski. 
Žal se tudi v Sloveniji v zadnjih 
letih zaradi slabših družbenih 
razmer, brezposelnosti, nerednih 
ali prenizkih dohodkov, še vedno 
poglablja stiska družin in 
posameznikov. Posledično so 
temu pridružene bolezni, različne 
duševne motnje in zadolženost. 
Karitas preko svoje mreže pomaga 
več kot 100.000 ljudem v stiski, 
med njimi je preko 20.000 
družinam, ki kljub prejemanju 
denarnih socialnih pomoči ne 
morejo samostojno preživeti. Ob 
vsej materialni pomoči pa je 
izredno pomembna tudi človeška 
bližina preko 11.000 
prostovoljcev.  

TEDEN KARITAS:21.–27.11.2016 

23. 11.:  Romanje sodelavcev 
Karitas na Ponikvo ob 11h 
molitvena ura, ob 12h sveta 
maša, ob 14h kosilo v Celju 
23. 11.:  Dobrodelni koncert Klic 
dobrote ob 16h javna generalka 
in ob 20h koncert s prenosom na 

TV SLO in Radio Sloveniji in 
Ognjišče. 
 
 V petek 25.11.2016 ob 17h 
bomo imeli v Domu krajanov 
adventno delavnico. S seboj po 
možnosti prinesite material za 
ustvarjanje: zelenje, sveče… 
Vabljeni! 
 
 V soboto 26.11.2016 

praznujemo 216 rojstni dan.  
našega župnijskega zavetnika bl. 
škofa Antona Martina Slomška.  
Odločili smo se, da prav na ta dan 
organiziramo slovesno sv. mašo,  
ki jo bo vodil upokojeni g. 
mariborski nadškof metropolit 
msgr. dr. Franc Kramberger. Pri 
sv. maši se bomo Bogu zahvalili za 
našo župnijo in za našo Slomškovo 
cerkev. Obenem bo g. nadškof 
blagoslovil kamnito ploščo z 
latinskim napisom - kronogramom 
o ustanovitvi naše župnije 
15.8.1998. K sv. maši so 
povabljeni vsi, še posebej pa vi, 
drage botre in botri,  
ki ste in še boste s svojimi darovi 
pomembno prispevali  
k dokončanju naše župnijske 
cerkve v Košakih.  
 

Slovesna sv. maša bo v soboto 
26.11.2016 ob 15h. 

Po sv. maši bo za vse navzoče 
skromna pogostitev s pecivom in 
vinom v ţupnijskem atriju. Zato 
prosimo, da pridne gospodinje 



prinesete domače dobrote kar k 
sobotni sv. maši. Bog povrni! 
 

Prisrčno vabljeni! Večerne sv. 
maše zato v soboto ne bo. 

 
 V četrtek, 24.11. 2016 ob 
19.30 v Slomškovi dvorani v 
Mariboru bo predstava Gregorja 
Čušina: »Evangelij po Čušinu«. 
Vabljeni!   
 

V Bogu je zaspal 
 

g. SLAVKO DUGI,  
rojen 20.4.1941,  

stanujoč Na prehodu 15, Maribor.  
Pogreb je bil v četrtek 17.11.2016 

na pokopališču Pobrežje.  
--- 

Gospod, daj mu večni pokoj,  
in večna luč naj mu sveti,  
naj počiva v miru, amen! 

 

Sv. maše pred nami 
 

NEDELJA KRISTUSA KRALJA, 
20.11., Lenart, opat; 
09.00 + Sonja Krumpačnik  
  in + iz družin Golija Krumpačnik 
 
PONEDELJEK, 21.11., 

Darovanje Device Marije;     
19.00 – v zahvalo 
 
TOREK, 22.11.,  
Cecilija, devica, mučenka;     
19.00 - za blagoslov naših 
cerkvenih pevk in pevcev  

SREDA, 23.11.,  
Klemen I., papeţ; 
19.00 + Rado Kmetec (osmina) 
 
ČETRTEK, 24.11., Andrej, 
duhovnik in drugi vietnamski 
mulenci; 
19.00 + Slavko Dugi (osmina) 
 
PETEK, 25.11., Katarina 
Aleksandrijska, mučenka;  
19.00 + Stanislav Soko, starši 
Matičič in bratje, sorodniki 
Jamšek in ostalo sorodstvo 
 
SOBOTA, 26.11.,  
Valerijan Oglejski, škof; 
15.00 + ţupljani in dobrotniki   
naše ţupnije: SLOVESNA SV. 
MAŠA, KI JO BO VODIL UP. MB. 
NADŠKOF KRAMBERGER 
 
1. ADVENTNA NEDELJA, 
NEDELJA KARITAS, 27.11., 
Modest in Virgil, apostola 
Karantanije; 
09.00 + Ivan Rozman 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija blaţenega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta:   zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakažite na  naš TRR: 

SI56 24100-9104344610 

Slomškov glas je uradno župnijsko glasilo 
Župnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 

 

Odgovarja: Igor I. Novak, dekan: 
(00386 41-868-298) 

Oblikovanje: M. Luketič, univ.dipl.inž.arh. 


