
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Prišli smo do zadnje nedelje 
bogoslužnega leta, ko obhajamo 
praznik Kristusa Kralja. V 
evangeliju smo priča poslednjemu 
dejanju človeške zgodovine: 
vesoljni sodbi. Na tem svetu 
ljudje in zgodovina sodijo 
Kristusa; tisti dan pa bo Kristus 
sodil ljudi in zgodovino. On 
»tehta« ljudi in narode. Pred njim 
se odloči, kdo obstane in kdo 
pade. Pritožba ni možna. On je 
najvišja instanca. V mnogih 
tisočletjih življenja na zemlji se 
je človek privadil na vse; 
prilagodil se je vsakemu 
podnebju, postal je odporen na 
bolezni. Na eno stvar pa se ni 
nikoli privadil: na krivico. Še 
naprej jo čuti kot nekaj 
neznosnega. Upiramo se misli, da 
bi zlo, nasilje ostala nekaznovana 
in bi za vedno zmagala. Prav na 
to žejo po pravičnosti bo 
odgovorila sodba. Enkrat za vselej 
bo vse jasno! Brez vere v vesoljno 
sodbo bi bil ves svet in vsa 

 

 

 

 

 

 
zgodovina nerazumljiva, 
pohujšljiva. Obiskovalci, ki 
pridejo na Trg sv. Petra v Rimu in 
se zagledajo v Berninijeve 
kolonade, dobijo najprej vtis 
precejšnje zmede. Stebri, 
razvrščeni v štirih vrstah, ki 
obdajajo trg, se zdijo 
»razmetani«. Vendar vemo, da je 
nekje na tlaku s krogom označena 
točka, na katero se je potrebno 
postaviti in slika se hipoma 
popolnoma spremeni. Prikaže se 
čudovita skladnost: štiri vrste 
stebrov so kakor ena sama vrsta. 
Čudež perspektive. To je podoba 
tistega, kar se dogaja na mnogo 
večjem trgu, ki je svet. V njem se 
nam zdi vse zmedeno, 
nesmiselno, prej posledica 
muhavosti naključja kot pa Božje 
previdnosti.  

Treba se je postaviti na pravo 
točko, da se ne bi zgubili in bi 
tako lahko za vsem videli določen 
red; ta prava točka je Božja 
sodba.            R. Cantalamessa 
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  214. Slomškov rojstni dan 

Približno 15 km od Celja ob 
železniški progi proti Mariboru 
leži častitljivo stara fara sv. 
Martina na Ponikvi. Kraj se lahko 
pohvali z neolitskimi najdbami. 
Skozenj je vodila rimska cesta kot 
priključek na pomembno cesto 
Celeia Petovio. Pokrajina je zelo 
slikovita. Množica gričkov, 
poraslih s sadnim drevjem in 
vinsko trto, daje občutek 
umirjene razgibanosti. Nedaleč 
od župnijske cerkve najdemo 
zanimivo rastišče velikonočnice, 
ki je izredno redka in lepa, v 
zgodnji pomladi rastoča travna 
cvetlica.  
Ponikva spada med zelo zgodnja 
krščanska naselja na Slovenskem. 
Omenja jo tudi listina sv. Eme 
Krške iz leta 1043, s katero 
zapušča na novo ustanovljenemu 
samostanu več krajev. Kmalu po 
prelomu tisočletja najdemo tukaj 
samostojno pražupnijo, ki je 
obsegala vse ozemlje sedanje 
šmarske dekanije. Prvotna cerkev 
se ni ohranila - bila je majhna, 
zato so jo v 12. stoletju povečali. 
A tudi o njej ni več sledu. Okoli 
nje so namreč med leti 1732-1758 
sezidali novo cerkev, današnjo 
lepo baročno zgradbo. Njeno 
notranjost je mojstrsko opremil 
znani rezbar Janez Jurij Mersi. 
Bogastvo verske in umetniške 
vrednosti visoke stopnje je tukaj 
vpijal že mladi Slomšek.  

 
Pravijo, da so domačini videli 
tistega 26. novembra 1800 
čuden sijaj nad kmečko hišo na 
Slomu, ko je v njej globoko verna 
mati Marija roj. Zorko, priženjena 
s Črešnjic nad Frankolovem, 
rodila svojega prvorojenca 
Antona. Je bilo res kakšno 
znamenje z neba? Bog ve. Dejstvo 
pa je, da je s prvorojencem 
prisijala svetla zarja ne le nad 
rojstni Slom, ampak nad vso 
slovensko zemljo. Še isti dan sta 
ga botra Uršula Zabukovšek in 
Simon Korže odnesla v župnijsko 
cerkev, kjer je pri krstu dobil ime 
Anton.  
Slomški tedaj niso bili siromaki 
niti po materialni niti po duhovni 
plati. Zemlja, ki so jo imeli 
(dobrih 50 ha), je omogočala 
dostojno življenje; dva strica 
duhovnika pa sta dokazovala, da v 
njihovi družini vera in kultura še 
zdaleč nista bili nepomembni 
sopotnici. Oče Marko je spadal 
med trdne kmečke gospodarje, ki 
ljubijo svojo zemljo in veliko 
vlagajo vanjo, da bi iz nje še več 
dobili. V svojem prvem sinu 
Antonu je videl dobrega 
naslednika. Božja previdnost pa 
je vse človeške načrte popolnoma 
spremenila in nam v Slomšku dala 
prvega domačega vzornika 
svetosti.  
Slomšek je umrl  24. septembra 
1862 v Mariboru in bil v Mariboru 
na tedanjem mestnem 



pokopališču (sedaj nogometni 
stadion »Ljudski vrt«) tudi 
pokopan. Mnogi ljudje so  videli v 
njem SVETNIŠKO OSEBNOST že 
začasa njegovega življenja in 
kmalu po smrti so začeli z mislijo 
na beatifikacijo.   
Postopek je zaradi težavnih 
okoliščin  tekel počasi. Končno se 
je dokončal in 19.9.1999 je škofa 
A. M. Slomška božji služabnik 
papež Janez Pavel II. v Mariboru 
na Betnavski poljani razglasil za 
blaženega.  Tako je škof A. M. 
Slomšek postal svetnik, in kot tak 
največji sin slovenskega naroda. 
Molimo pa, da bi dosegel še drugo 
stopnjo iste svetosti, da bi kmalu 
bil razglašen za svetega, kar 
pomeni, da bo kot svetnik 
predstavljen in čaščen ne samo 
med Slovenci, ampak v vsej 
Vesoljni Cerkvi. 
 
 

 Naša oznanila 
 
 Danes ob 15. uri bo v 
ljubljanski stolnici prejel 
škofovsko posvečenje novo 
imenovani ljubljanski nadškof in 
metropolit, p. Stane Zore.  
Novega ljubljanskega nadškofa 
se prisrčno veselimo, obenem 
pa molimo tudi za čimprejšnje 
imenovanje novega 
mariborskega nadškofa in 
metropolita.  
 

  Srečanje biblične skupine bo 
v četrtek, 27. 11. 2014 ob 18. 
uri. Prisrčno vabljeni vsi, ki želite 
prebirati Božjo besedo in polno 
zaživeti iz tega vrelca milosti. Še 
posebej se priporoča bralcem 
beril. 
 
 Pred nami je 1. adventna 
nedelja. Pri sv. maši bomo 
blagoslovili adventne venčke. 
Kakor vsako leto bo delavnica za 
adventne venčke v soboto 
29.11.2014 ob 14h v Domu 
krajanov v Košakih. Prisrčno 
vabljeni! 
 
 Pred nami je sv. adventni čas 
in Božično praznovanje. To je 
tudi čas poglobljenega 
bogoslužnega in molitvenega 
dogajanja. Zato vabimo k 
cerkvenemu pevskemu zboru 
nove člane, pevce in pevke.  
V soboto so naši pevci tudi 
praznovali svoj praznik ob godu 
sv. Cecilije zavetnice cerkvenega 
petja in glasbe.  
Gospem se za njihov trud in 
požrtvovalnost iskreno zahvalimo. 
Zelo želimo in vabimo, da se 
ženskemu petju v našem zboru 
pridruži tudi moško petje. Pevski 
zbor ima vaje vsako sredo ob 19h 
oziroma po sredini večerni sv. 
maši.  Prav tako vabljeni tudi k 
sodelovanju v otroški in mladinski 
pevski zasedbi naše župnije. 
 



 Kot ste najbrž brali v časopisu 
Večer se premika tudi na 
področju reševanja finančne 
situacije glede naše cerkve. Bog 
daj, da bi solidarnost Cerkve na 
Slovenskem obrodila konkretne 
sadove in tako prav na primeru 
naše župnije postala dokaz 
povezanosti vseh katoličanov na 
Slovenskem. Obenem si 
prizadevamo, da bi čimprej 
pridobili tudi uporabno dovoljenje 
za našo cerkev. Kot so povedali 
pristojni na Upravni enoti v 
Mariboru, bi naj v tednu, ki je 
pred nami, z njihove stvari bilo 
vse pripravljeno. Bog daj, da bi se 
tudi ta dolgotrajna zgodba 
čimprej zaključila, da se bomo 
lahko tako neovirano vsak dan 
zbirali k obhajanju sv. bogoslužja 
v naši cerkvi. Naj vsa ta 
prizadevanja podpira naša obilna 
molitev.    
 Danes vstopamo v Teden 
Karitas. Naj bo dobrodelnost 
način našega življenja! 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
34. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA KRISTUSA KRALJA 
VESOLJSTVA, 23.11.; 
09.00 + Milan Robar  
(darovala družina A. Arnuš) 
 
SREDA, Slomškov rojstni dan, 
Valerijan Oglejski,škof,26.11.; 
19.00 + Ema Plemenitaš 

  ČETRTEK, 27.11., 
  Modest in Virgil, škofa,   
  apostola Karantanije;  
  19.00 + Zofija Karner 
  (daroval mož Andrej) 
 
PETEK, 28.11., 
Katarina Laboure,  
redovnica, vidkinja;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 

 
SOBOTA ,29.11 .,  
Filemon, mučenec;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Anica Škofič  
            (darovala  
            Terezija in Janez Fradl) 

 
1. ADVENTNA NEDELJA – 
NEDELJA KARITAS, 30.11., 
Andrej, apostol;  
09.00 + starši Marija in Franc    
            Osenjak 

 
 

 

 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  
Igor Novak, župnijski 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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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