
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                                              

Božja beseda 

 
»Ali nisi ti Mesija? « 
                                      (Lk 31,39) 

 
                                              

Beseda o Besedi 
 
 

 
Dragi bratje in sestre! 
Podobo Kristusa Kralja tokrat 
označujeta dve kroni: veličastna 
kraljevska in okrvavljena trnova 
krona. Kristus je kralj, ki ga je Oče s 
trpljenjem poveličal. Daljna 
predpodoba je David, v narodovem 
spominu ostane pojem pravičnega 
kralja; njemu je Gospod obljubil: ti 
boš knez čez Izraela; Pavlove besede 
Kološanom so visoka hvalnica 
Kralju, v katerem imamo odrešenje; 
On je podoba nevidnega Boga, 
prvorojenec vsega stvarstva, po njem 
je vse ustvarjeno, vse je v njem 
utemeljeno, On je prvi med vstalimi, 
po vstajenju Peter zatrjuje: Bog ga 
je določil za sodnika ţivih in mrtvih. 
Do Gospodovega kraljevanja vodi 
vmesna pot kriţa in trnove krone. 
 
Kako to, da desni razbojnik v tem 
poteptanem človeškem bitju vidi 
kralja: Jezus, spomni se me, ko 
prideš v svoje kraljestvo! Kaj mu je  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hodilo po glavi? Je morda bil med 
poslušalci, ko je Gospod 
govoril: blagor skromnim, preprostim,  
blagor krotkim, prišli bodo v nebeško 
kraljestvo; blagor usmiljenim, tudi 
sami bodo deleţni usmiljenja; blagor 
čistim v srcu, blagor tistim, ki delajo 
za mir, boţji prijatelji bodo, Gospod 
jih bo povabil v svoje kraljestvo. Je 
morda slišal klic: spreobrnite se, 
boţje kraljestvo se je pribliţalo! V 
zadnjem trenutku je prisluhnil tem 
trkajočim besedam, prosil je, vstopil v 
kraljestvo! Kaj je rimskega stotnika 
prisililo k ugotovitvi: resnično, ta 
človek je boţji Sin! Gospod nem je s 
svojim programom blizu, bliţe, kot si 
navadno predstavljamo. Če dan za 
dnem okušamo krivico, vidimo teptanje 
človekovih pravic, gledamo naduto 
uveljavljanje brezpravja, če je laţ in 
nasilje udomačeno pri tistih, ki naj bi 
bili voditelji naroda, je toliko 
vabljivejši program, ki se zavzema 
za kraljestvo resnice in ţivljenja, 
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni, 
za okolje medsebojnega spoštovanja, 
iskrene dobrohotnosti in prijaznosti.  
Obenem se končuje bogosluţno leto 
in nedelja, ki je pred nami je ţe 1. 
adventna nedelja. Naj bo čas milosti 
in boţjega blagoslova! 
 

                               p. Metod Benedik  

Leto XII., 
štev. 55 
34. nedelja 
»med letom« 

21.11.2010  

34. nedelja »med letom«, Kristus Kralj  

Leto XII., 
štev. 55 
34. nedelja 
»med letom« 
21.11.2010  

 



Podlistek otrok in mladih 
naše župnije 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
Kralj, ki je imel štiri ţene  
  
Nekoč je ţivel kralj, ki je imel štiri 
ţene. Četrto ţeno je najbolj ljubil in jo 
krasil z dragocenostmi ter gostil z 
najboljšimi slaščicami. Dajal ji je samo 
najboljše.  
Ljubil je tudi tretjo ţeno in jo je vedno 
razkazoval v sosednjih kraljestvih. 
Vendar se je bal, da ga bo nekega dne 
zapustila in odšla z drugim.  
Ljubil je tudi drugo ţeno. Bila je 
njegova zaupnica, vedno prijazna, 
pozorna in potrpeţljiva. Vedno, ko se 
je soočal s problemom, ji je lahko 
zaupal in ona mu je pomagala 
prebroditi teţke čase.  
Prva ţena je bila vdana druţabnica in 
je ogromno doprinesla h blagostanju 
njegovega kraljestva. Vendar prve 
ţene ni ljubil. Čeprav ga je ona 
globoko ljubila, se nanjo no oziral.  
 
Nekega dne je kralj zbolel in vedel je, 
da se bliţa njegov konec. Razmišljal je 
o svojem razkošnem ţivljenju in 
osupnjeno ugotovil: “Imam štiri ţene, 
vendar , ko bom umrl, bom popolnoma 
sam.”  

Četrto ţeno vpraša:” Najbolj sem te 
ljubil, te obdarjal z najboljšimi 
oblekami in ti izkazoval pozornost.” 
Sedaj ko umiram, ali boš šla za mano in 
mi delala druţbo ?”  "Ni govora!” je 
odgovorila četrta ţena in odšla brez 
besed. Njen odgovor je zarezal kot 
oster noţ v njegovo srce.  
 
Ţalostni kralj vpraša tretjo ţeno: „Vse 
ţivljenje sem te ljubil. ”Sedaj ko 
umiram, ali boš šla z mano in mi delala 
druţbo?” “Ne”, je odgovorila tretja 
ţena. „ Ţivljenje je predobro. Ko boš 
umrl, se bom ponovno poročila.“  
 
Potem je vprašal drugo ţeno:”Vedno 
sem se obračal nate in vedno si mi 
pomagala.” Ko bom umrl, ali boš šla z 
mano in mi delala druţbo ?”  ”Ţal mi 
je, tokrat ti ne morem pomagati, 
odvrne druga ţena. Kar lahko storim 
je, da te pokopljem.“ Njen odgovor je 
kralja zadel kot puščica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potem je zaslišal glas: “ Šla bom s tabo 
in ti sledila kamor koli boš šel.”  
Kralj se je ozrl in pred njim je stala 
njegova prva ţena. Bila je suha od 
podhranjenosti in zapuščena. “Ko sem 
imel priliko, bi moral bolj skrbeti 
zate,“ reče z veliko bridkostjo kralj.  
 
V resnici imamo vsi v ţivljenju štiri 
ţene. Naša četrta ţena je naše telo. 
Ne glede na to koliko napora vloţimo v 
nego in skrb za telo, nas bo zapustilo, 



ko bomo umrli. Naša tretja ţena so 
posest, poloţaj in bogastvo. Ko 
umremo, ga podedujejo drugi. Naša 
druga ţena so druţina in prijatelji. Ne 
glede na to koliko so nas ljubili,z nami 
bodo ostali samo do groba.  
In naša prva ţena je naša duša.  
Mnogokrat zapostavljena v teţnji po 
pridobivanju bogastva, moči in uţitkov. 
Vendar je duša edina, ki nam bo 
sledila, kamorkoli bomo šli. Neguj jo, 
krepčaj in varuj jo sedaj, saj je 
edina, ki ti bo sledila pred boţji 
prestol in bo ostala z tabo v večnosti. 
 
 

Naša oznanila  
 
 Na današnjo nedeljo Kristusa Kralja 
vesoljstva je naš gospod ţupnik z 
mladimi na obisku v ţupniji Ruše, kjer 
prosi za duhovno in materialno pomoč 
za našo ţupnijo. Danes je zato med 
nami gospod Mihael Ignatijev, prisrčno 
se mu zahvaljujemo za pomoč.   
 
 Od 19. novembra  do danes v 
našem mestu poteka duhovno  
srečanje mladih iz vse Slovenije. 
Pričakovali smo okrog 500 
udeleţencev, v petek jih je v Maribor 
prispelo okrog 150. Zahvalimo se vsem 
druţinam, ki ste se prijavile, da lahko 
mladi prespijo pri vas. Upamo, da bo 
podobno srečanje kmalu, ko bodo 
mladi lahko okusili tudi naše 
gostoljubje. Bog povrni! 
 
 Kljub temu, da je mesec oktober za 
nami, nadaljujemo z molitvijo roţnega 
venca vsako soboto ob 18h – eno uro 
pred sv. mašo, vabljeni! 
  
 Od 21.-27. novembra v Vesoljni 
Cerkvi obhajamo »Teden zaporov« - 

to se pravi, da se spominjamo vseh, ki 
so v zaporih, njihovih druţin, ţrtev  in 
trpljenja, ki je povezano s 
prestajanjem zaporne kazni. Vabljeni k 
molitvi.  
 
  Pred nami je letošnji teden 
Karitas, ki  bo potekal od ponedeljka, 
22. do nedelje, 28. novembra 2010 
pod naslovom: Nič revščine, 
ukrepajmo zdaj!   
Posebej ga bo zaznamovala 20-letnica 
delovanja Karitas v Sloveniji. Z 
različnimi aktivnostmi in dogodki se bo 
v evropskem letu boja proti revščini in 
socialni izključenosti ter pastoralnem 
letu krščanske dobrodelnosti in 
solidarnosti Karitas pridruţila tudi 
prizadevanjem za večjo ozaveščenost o 
revščini v Sloveniji in Evropi.  
 
 Društvo Slomškova romarska pot 
ob 210. obletnici rojstva bl. škofa A. 
M. Slomška na več romarskih shodov. 
Naša ţupnija se bo v celoti udeleţila 
romarskega shoda v mariborski 
stolnici, ki bo v petek 26.11.2010, 
OB 18. URI, KO BO SLOVESNO 
SOMAŠEVANJE IN PO NJEM ZELO LEP 
SLOMŠKOV RECITAL. ZATO V PETEK 
NE BO SV. MAŠE V KOŠAKIH, AMPAK 
BOMO VSI POROMALI V STOLNICO. 
LEPO VABLJEN IN POKAŢIMO, DA SMO 
SLOMŠKOVI ŢUPLJANI! 
 
 Na 2. adventno nedeljo imamo v 
naši ţupniji goste, in sicer tri pevske 
zbore iz Šentilja, ki bodo s svojim 
petjem sodelovali pri sv. maši in nato 
imeli še kratek dobrodelni koncert za 
gradnjo naše cerkve.  
Sv. maša bo v novi cerkvi. Vabljeni!  
 
 Nabirke: 
         - prejšnja nedelja:   115 €   
   Bog povrni in se priporočamo! 

http://www.zeropoverty.org/sl
http://www.zeropoverty.org/sl
http://www.zeropoverty.org/sl
http://aktualno.rkc.si/?id=10446&fmod=0
http://aktualno.rkc.si/?id=10446&fmod=0
http://aktualno.rkc.si/?id=10446&fmod=0
http://aktualno.rkc.si/?id=10446&fmod=0


Sv. maše  novembru 
 

 
Sv. maše so odslej redno 
spet v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEDELJA, 21.11.,  
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
9.30 -  moţ in oče Franc Osenjak in 
 iz druţine Osenjak 
 

PETEK, 26.11.; 
SV. MAŠE V KOŠAKIH NI  - 

POROMAMO V STOLNICO, KJER 

BOMO SKUPAJ Z VSEMI 

MARIBORSKIMI ŢUPNIJAMI OB 18h 

OBHAJALI SV. MAŠO  
V SPOMIN NA 210. OBL.  
ROJSTVA BL. ŠKOFA SLOMŠKA  

 
SOBOTA, 27.11. 
19 -  v zahvalo za 70. let ţivljenja 
 
NEDELJA, 28.11.,  
1. ADVENTNA NEDELJA 
9.30 -  mama Otilija Škrobar in  
 brat Stanko  

Molitveni kotiček  
 

Psalm 15 
Gost na sveti gori 
 

1 GOSPOD, kdo sme biti gost v tvojem 
šotoru,kdo sme prebivati  
na tvoji sveti gori? 
2 Kdor hodi v popolnosti, 
ravna pravično 
in govori resnico v svojem srcu. 
3 Ne obrekuje s svojim jezikom, 
ne počne bliţnjemu nič slabega, 
ne kliče zasramovanja proti svojemu 
bliţnjemu. 
4 Zavrţeni je v njegovih očeh vreden 
prezira, 
a izkazuje čast tistim, ki se bojijo 
GOSPODA. 
Če je prisegel v svojo škodo, tega ne 
preklicuje. 
5 Svojega denarja ne daje za obresti, 
zoper nedolţnega ne sprejema 
podkupnine. 
Kdor tako dela, 
ne bo omahnil na veke. 
 

Izdajatelj 
 
Ţupnija 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, ţupnijski 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

