
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Danes vse krščansko ljudstvo praznuje 
svojega Gospoda in Kralja. Njegovo 
kraljestvo današnji slavospev opisuje 
kot »kraljestvo resnice in ţivljenja, 
kraljestvo svetosti in milosti, 
kraljestvo pravičnosti, miru in 
ljubezni«.  
 
Današnji praznik je bil ustanovljen 
ne tako dolgo tega. Uvedel ga je 
namreč papeţ Pij XI. leta 1925 kot 
odgovor na ateistične in totalitarne 
politične reţime, 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«, ţivel, 
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. Slovesna izpoved vere: 
»Jezus je Gospod«, s katero so 
številni mučenci prvih stoletji odhajali 
v mučeniško smrt in so z njo izraţali 
svojo vdanost Kristusu, ki je nad 
vdanostjo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cesarju, je bila ţe v tej smeri. Takoj 
ko se je krščanska vera lahko svobodno 
izraţala v umetnosti, sta bili dve 
najljubši predstavitvi Kristusa prav 
tisti, ki jih najdemo v povezavi z 
današnjim praznikom: podoba Dobrega 
Pastirja in podoba Pantokratorja - 
vladarja vesolja.  
 
Sv. Pavel pravi, da obstajata dva 
moţna načina ţivljenja: ali »zase« ali 
pa »za Gospoda«. Piše: »Nobeden med 
nami ne ţivi zase in nobeden ne umira 
zase. Če namreč ţivimo, ţivimo za 
Gospoda; in če umiramo, umiramo za 
Gospoda. Naj torej ţivimo ali 
umiramo, smo Gospodovi. Kajti Kristus 
je umrl in oţivel prav zato, da bi 
gospodoval mrtvim in ţivim« (Rim 
14,7-9). Ţiveti »zase« pomeni ţiveti 
kot tisti, ki ima sam v sebi svoj izvor 
in svoj cilj; pomeni samo vase zaprto 
bivanje, ki teţi le k lastni potešitvi in 
lastni slavi, brez večnostne 
perspektive.  
Ţiveti »za Gospoda« pa, nasprotno, 
pomeni ţiveti iz Gospoda, iz ţivljenja, 
ki prihaja od njega, od njegovega Duha 
in ţiveti za Gospoda t.j. upoštevajoč 
njega, njemu v slavo. Gre za 
zamenjavo prevladujočega počela: ne 
več »jaz«, ampak Bog. 
                                R. Cantalamessa 
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Svetnik tedna 
 
Sveti Modest, misijonar in škof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O času in kraju Modestovega rojstva, 
kakor tudi o njegovem otroštvu in 
mladosti, pravzaprav ne vemo 
ničesar. Legenda, v kateri pa je 
zagotovo nekaj resnice, nam začne 
podrobneje odstirati njegovo 
ţivljenje šele v dobi, ko je ţe 
odrastel. Tako naj bi prosil za 
sprejem v neki samostan na Zahodu 
in tam po vsej verjetnosti dobil ime 
Modest. Menihi so ga sprejeli, ker je 
bil znan po bistrem razumu, lepem 
vedenju in hrepenenju po krščanski 
popolnosti. Vestno je izpolnjeval 

redovna pravila, bil pozoren in 
ustreţljiv do bratov, ubogljiv pa tudi 
pripraven za raznovrstna opravila. 
Vestno je opravil vsako delo, posebej 
pa sta mu bila pri srcu mir in samota. 
Vsak prost trenutek je porabil za 
molitev in raje poslušal kakor 
govoril. Bratje so ga spoštovali in 
cenili in bi mu sčasoma gotovo 
zaupali odgovorne naloge znotraj 
reda, če se ne bi njegovo ţivljenje 
nenadoma zasukalo v drugo smer. 
Zgodilo se je namreč, da se je nekoč 
v samostanu ustavil sveti Virgil, 
takrat opat in upravitelj škofije 
Salzburg. Menihom je pripovedoval in 
jih navduševal za misijonsko delo 
med ljudstvom, ki je ţivelo v njegovi 
soseščini, v Karantaniji. Hvalil jih je 
in zanje nabiral oznanjevalcev, ki 
bodo med njimi oznanjali Kristusov 
nauk. Modest se mu je takoj pridruţil 
in z dovoljenjem predstojnikov odšel 
s sv. Virgilom najprej v samostan sv. 
Petra v Salzburgu, nato pa na otok 
Awa na Chiemskem jezeru, da bi se 
pripravil na misijonsko delo in 
privadil ljudstvu in jeziku. Na otoku 
je ţe našel duhovnika Lupa, učitelja 
in botra karantanskih knezov 
Gorazda in Hotimirja, ki sta bila tu 
tudi krščena. Potem ko se je po 
Gorazdovi smrti v Karantanijo vrnil 
njegov bratranec Hotimir in bil 
postavljen za kneza, je Virgil na 
njegovo prošnjo leta 755 ali 757 kot 
svojega namestnika poslal med 
Slovence Modesta, takrat 
najverjetneje ţe škofa. Modest je 
tako postal prvi pokrajinski škof s 
stalnim sedeţem. Sprva se je 
nastanil na Krnskem gradu, kjer je ţe 
bila cerkev, a je kmalu na nasprotni 
strani Gosposvetskega polja sezidal 



novo, mogočno Marijino cerkev, 
predhodnico današnje Gospe Svete. 
Tu je imel svoj škofovski sedeţ. 
Kasneje je postavil še dve večji 
cerkvi: pri Špitalu ob Dravi in ob 
zgornji Muri; viri pa poročajo še o 
mnogih drugih. Med preprostim 
slovenskim ljudstvom se je Modest 
hitro udomačil in po njegovi zaslugi 
je tu krščanstvo pognalo globoke 
korenine, ki ga niti poznejši poskusi 
poganskih uporov po njegovi smrti 
niso mogli ogroziti. Po izročilu je 
umrl pri Gospe Sveti in je tam tudi 
pokopan.  
 
Ime: Izhaja iz latinskega imena 
Modestus, ta pa iz latinske besede 
modestus »zmeren, skromen, 
poniţen; dobrosrčen, nraven, čist in 
pošten«.Rodil se je v 8. stoletju na 
Irskem,umrl pa 3. decembra 772 pri 
Gospe Sveti na Koroškem. 
Druţina: O njegovem rodu, rojstnem 
kraju in mladih letih ni zgodovinskih 
poročil. Imel pa je odlično vzgojo in 
izobrazbo. 
Zavetnik: Koroške, študentskega 
doma Korotan na Dunaju in na neki 
način tudi Slovencev. 
Upodobitve: Upodabljajo ga v 
škofovskih oblačilih, večinoma z 
modelom cerkve, ki opozarja na 
graditev Gospe Svete. Upodabljajo 
ga tudi skupaj s knezom 
Hotimirjem.  
Goduje: 27. novembra (v avstrijskih 
deţelah), ponekod tudi 31. marca.  
 

Naša oznanila  
  
 Za nami je teden, ko smo še 
posebej molili za vse, ki prestajajo 

zaporno kazen in za njihove svojce 
- tako imenovani »Teden zaporov«.  
Molimo tudi za voditelja pastorale 
zapornikov in zaposlenih v zavodih za 
prestajanje zaporne kazni v RS 
gospoda Roberta Friškovca, da bi z 
Boţjo pomočjo zmogel uresničevati 
to zahtevno poslanstvo.  
Danes pa stopamo v Teden Karitas.  
pod geslom »Verjamem vate«. V 
evropskem letu aktivnega 
drţavljanstva in letu vere Karitas 
spodbuja vsakega posameznika, da 
verjame v sočloveka, zaupa vanj in 
mu pomaga, verjame pa tudi v 
dobrodelnost in solidarnost ljudi. 
Prostovoljci in vsi drţavljani skupaj 
gradimo našo prihodnost, skupaj si 
pomagamo, skupaj iščemo najboljše 
v nas in drugih. 
Slovenska karitas vabi na Ponikvo v 
sredo, 27. novembra 2013, kjer se 
bo srečalo okoli 2.000 sodelavcev in 
prostovoljcev Karitas.  Ob 20.00 bo 
ţe 23. dobrodelni koncert »Klic 
dobrote«, ki bo potekal v dvorani 
Golovec v Celju pod 
geslom Verjamem vate. Neposredni 
TV prenos koncerta bo na I. 
programu TV Slovenija, Radia 
Slovenija in Radia Ognjišče. 
Vstopnice so na voljo na sedeţih 
škofijskih Karitas, v Ljubljani na 
sedeţu Slovenske karitas, v Celju v 
knjigarni Celjske Mohorjeve 
druţbe in na bazenu pri 
dvorani Golovec. 
 
Teden karitas bomo sklenili 
z nedeljo Karitas, 1. decembra 
2013, ki jo še posebej v ţupnijah 
obeleţujejo ţupnijske karitas. 
 
 



 Kulturno umetniško društvo 
Nedeljska šola v sodelovanju z našo 
ţupnijo pripravlja ustvarjalne 
delavnice za otroke. V mesecu 
novembru bodo potekale vsako 
soboto od 10. do 12. ure.  
V soboto pred nami bomo skupaj s 
starši in otroki izdelovali adventne 
venčke. Prisrčno vabljeni, s seboj 
prinesite čim več materiala za 
izdelovanje venčkov! 
 
 
  Naši otroci in mladi se prisrčni 
zahvaljujejo vsem, ki ste jih 
prejšnji o teden s svojo 
navzočnostjo na reviji otroških im 
mladinskih pevskih zborov na 
Studencih tako lepo podprli in 
opogumili. Korajţno naprej!   
 
  
 V četrtek 28. 11.2013 0b 19h bo 
v Škofijski avli na Slomškovem trgu 
20 v Mariboru Zbor kristjanov in 
drugih ljudi dobre volje. Glavna 
gosta bosta Jan Zlobec in dr. Ivan 
Kreţe, vabljeni! 
 
 
 

  Sv. maše so v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
 
 
NEDELJA, 24.11., 
34. nedelja med letom, 
Nedelja Kristusa Kralja; 
09.00 + Joţef Čeh 
         - za zdravje  
         (darovala družina Robar) 

 

 
 
PETEK, 29.11., 
Radogost, škof; 
19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 

 
 
SOBOTA, 30.11., 
Andrej, apostol; 
18.00 - molitvena ura  
19.00 + Vlado Miholic  
      (darovala družina Arnuš) 

 
 

NEDELJA, 1.12., 
1. adventna nedelja, 
Karel de Foucauld, redovnik; 
 09.00 + Vlado Miholic  
         (darovali člani ŽPS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija 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, ţupnijski 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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


