
 Sv. maše so v cerkvi  
 
 
30. NEDELJA MED LETOM, 28.10., 
žegnanjska nedelja, 
Simon in Juda Tadej, apostola;  
9.30 + Slavko Fidler 
 
 
PONEDELJEK, 29.10., 
Mihael Rua, redovnik; 
17.00    molitev na grobu  
             p. Francija Pivca  
18.00 + p. Franci Pivec  
             (4. obl. smrti) 
         +  Ivan Muster (7. dan) 
 
 
ČETRTEK, 1.11., prvi v mesecu,  
Vsi sveti; 
9.30 vsi + iz družin Kaučič, Perko in            
               Pivec  
 
 
PETEK, 2.11., prvi v mesecu, 
Spomin vseh vernih rajnih;  
18.30 – molitev za duše v vicah  
19.00 + župljani in dobrotniki naše  
            župnije 
 
 
SOBOTA, 3.11., prva v mesecu, 
Viktorin Ptujski, mučenec; 
19.00 –  
 
 
31. NEDELJA MED LETOM, 4.11., 
prva v mesecu,  
zahvalna nedelja;  
9.30 - 
 

 Molitev tedna  
  

LJUBITI NI LAHKO  
 

Ljubiti ni lahko, moj dragi.  
Pogosto mislite, da znate ljubiti, 

vendar ljubite le sami sebe  
ter vse pokvarite, vse uničite.  

Ljubiti pomeni srečati se;  
če se hočeš z nekom srečati,  

moraš biti najprej pripravljen iti iz 
samega sebe in se napotiti k 

drugemu.  
Ljubiti pomeni združiti se z drugim;  

če se hočeš z nekom združiti,  
moraš zaradi njega najprej pozabiti 

nase.  
Ljubiti je nekaj bolečega, kajti po 

prvem grehu,  
dobro me poslušaj,  

ljubiti pomeni dati se pribiti na križ 
za drugega.  

 
(Michel Quoist) 

 
 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda 
 
 »Le pogum!« 
                                          (Mr 10,49) 
 

Beseda o Božji besedi 
 
Ko je Jezus s svojimi učenci ter 
veliko množico ljudi odhajal iz Jerihe 
je ob poti sedel slepi Bartimaj in 
prosil vbogajme.  Slišal je da je z 
njimi Jezus in je začel vpiti: »Sin 
Davidov, Jezus, usmili se me!« Svarili 
so ga naj utihne, on pa je še bolj 
vpil. Jezus je dejal naj ga pokličejo. 
Ko je slišal vabilo je poskočil in prišel 
k Jezusu. Jezus ga je nagovoril: »Kaj 
hočeš da ti storim?« Slepec je 
odgovoril: »Daj da spregledam!«   
Ali se zavedamo, kakšno strašansko 
željo je imel slepi da bi spregledal 
kako goreče je prosil Jezusa in 
verjel, da ga lahko ozdravi. Tudi mi, 
vsak izmed nas, se kdaj znajde ali pa 
se bo znašel v situaciji, ko se mu – se 
nam kopica želja skrči, zmanjša le na 
eno željo. Ali smo doživeli, ko smo si 
le eno željo najiskreneje želeli in 
neomajno v rešitev verjeli?     
Imam prijatelja, vernega družinskega 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
očeta, ki je živel za družino za svoje 
poklicno delo ter za mnoga drobna 
opravila doma na majhnem posestvu. 
Posebno po upokojitvi je zares užival 
pri obdelavi njive, sadovnjaka in 
vinograda. Pa je nenadoma prišla 
srčna slabost, nujni prevoz v bolnico, 
preiskave, boleči posegi in na koncu 
tvegana operacija na srcu in 
vstavitev obvodov. V času bivanja v 
bolnici je bilo potrebno opraviti 
trgatev in vse kar sodi zraven, 
vključno s kletarskim delom. Vse to 
je bilo njegovo vsakoletno najljubše 
opravilo. V razgovoru v bolnici o teh 
delih smo opazili, da ga tudi to ni 
posebno zanimalo, videli smo, da ima 
le eno željo, da bi ozdravel.  
 
Jezus je rekel slepemu človeku: 
»Pojdi, tvoja vera te je ozdravila!« In 
takoj je spregledal in šel za njim.  
Tudi prijatelj je srečno prestal 
zahtevno operacijo, verjel je, da se 
bo dobro končalo. Zdaj se mu doma 
tisti edini želji pridružujejo počasi 
nove želje. Verjame, da ga je zraven 
zdravnikovih rok ozdravila tudi vera. 
Vera v Boga, vera v zdravnike, 
skratka vera v vse dobro.   
                                   Jože Križan  

Leto XII., 
štev. 156, 
30. nedelja  
med letom; 
28.10.2012  

 

30. nedelja med letom – žegnanjska 

 Leto XII., 
 štev. 156, 
30. nedelja  
med letom; 

 28.10.2012 



Praznik vseh svetih   
 

 
V Vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju 
praznovali spomin vseh svetih 
mučencev. Obhajali so ga spomladi v 
povezanosti z veliko nočjo, ker so se 
zavedali, da k dovršitvi Kristusovega 
poveličanja spada tudi poveličanje 
njegovih udov. Pod vplivom Vzhodne 
Cerkve so proti koncu 6. stoletja 
uvedli 
praznik vseh mučencev tudi v Rimu. 
Papež Bonifacij IV. pa je 13. maja 
leta 610 rimski tempelj Pantheon 
posvetil Devici Mariji in vsem 
mučencem. Misel o praznovanju vseh 
svetnikov (in ne več samo mučencev) 
je dobila oprijemljiv izraz, ko je 
papež Gregor III. (731-741) pri sv. 
Petru v Rimu posvetil posebno kapelo 
v čast Odrešeniku, njegovi Materi, 
vsem apostolom,  mučencem in vsem 
svetnikom. 
 
Papež Gregor IV. (827-844) je praznik 
izrecno iz 13. maja preložil na 1. 
november in ukazal, naj se slovesno 
praznuje v vesoljni Cerkvi. Prvo 
pričevanje, da so v Rimu praznik vseh 
svetnikov obhajali 1. novembra, pa 
imamo že iz časa pred letom 800. 
Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla 
praznik vseh svetih, nastajajo že 
kmalu po uvedbi: število svetnikov je 
tako naraslo, da se ni bilo več 
mogoče spominjati vsakega posebej v 
bogoslužju. Na praznik vseh svetih se 
spominjamo predvsem tistih neštetih 
nebeških izvoljencev, ki na zemlji 
njihove skrite, a pred Bogom in v 
resnici velike svetosti nihče ni poznal 
in priznal. Morda so živeli med nami, 

pa nismo vedeli, kaj je v njih 
ustvarila Božja milost. Ti so namreč 
znali z Božjo pomočjo tisto 
posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, 
v življenju ohranjati in izpolnjevati 
(prim. C 40). 
Praznik vseh svetih je vesel praznik, 
ki vlije vsako leto veliko tolažbe in 
poguma vsem, ki so podali na pot 
Kristusovih blagrov, da morejo s 
potrpežljivostjo in ljubeznijo 
zmagovati nad svojimi notranjimi in 
prav tako zunanjimi bridkostmi in 
težavami (prim C 8). 
 

(F. Oražem, Leto Kristusove 
skrivnosti, 111-113) 

 
 
POPOLNI ODPUSTEK 
 
Prav gotovo bomo tudi izpolnili 
pogoje, ki so potrebni za prejem 
popolnega odpustka za naše rajne,  
ki jih Cerkev naklanja v prvih osmih 
dneh novembra. Potrebno je iskreno 
prizadevanje za spreobrnjenje srca in 
svetost življenja, kar pomeni,  
da smo v teh dneh pri sveti spovedi, 
prejmemo sveto obhajilo ter 
molimo Vero in Očenaš po namenu 
svetega očeta. Na Vse svete, na 
Vernih duš dan, ter na današnjo in 
nedeljo lahko odpustek prejmemo v 
vsaki cerkvi, na druge dneve je 
potreben tudi obisk pokopališča. 
 
Pri obisku pokopališč in grobov 
izpovedujmo vero in krščansko 
kulturo, zlasti tako, da ob grobu 
najprej pomolimo za rajne, nato 
urejamo grobove. 
 

Naša oznanila 
 
� Danes na 30. nedeljo med letom 
se prisrčno zahvalimo p. Jožetu 
Urbaniji, da vodi današnjo sv. 
mašo. Naš g. župnik je na gostovanju 
v župniji Juršinci, kjer prosi za 
duhovno in materialno pomoč za našo 
župnijo.   
 
� V  soboto 13. 10. so bili na obisku 
v naši župnijski cerkvi romarji iz 
Črne na Koroškem, v soboto 20.10. 
pa romarji iz župnije Grad v 
Prekmurju.  V petek 26.10. so si 
našo župnijsko cerkev ogledali 
študentje Katoliškega študentskega 
centra (KHG) iz avstrijskega Gradca. 
Vsem se prisrčno zahvalimo za njihov 
obisk v želji, da bi romarji vedno z 
veseljem prihajali med nas.   
 
� Prav tako se prisrčno zahvalimo   
pevskemu zboru Delavskega 
prosvetnega društva Pobrežje in 
obenem za vaše darove za našo novo 
cerkev.  
 
� Skupnost molitev in beseda 
Slovenija vabi na hagioterapevtske 
večere, ki bodo v župnijskem domu 
Stolne župnije v Mariboru in sicer 
vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu ob 
19h. Vabljeni! 
 
� Katehetsko pastoralna šola, ki 
ponuja programe izobrazbe za 
veroučitelje vabi k vpisu novih 
kandidatov. Več o vpisu na oglasni 
deski.  
 
� Danes ob 15. uri pri sveti Mariji v 
Puščavi prejme diakonsko 

posvečenje kandidat za duhovnika, 
gospod Jure Sojč, doma iz župnije 
Puščava na Pohorju. Lepo bo če se 
slovesnosti udeležimo in tako še bolj 
poglobimo našo molitev za nove 
duhovne poklice in svetost 
poklicanih. 
 
� Pred nami je praznik vseh svetih, 
ko bodo v župnijski cerkvi na 
Pobrežju sv. maše kot ob nedeljah, 
sv. mašo ob 10h bo daroval nadškof 
metropolit dr. Marjan Turnšek. Na 
pokopališču Dobrava bo molitev pred 
križem in nato blagoslov grobov ob 
14h. Vabljeni!  
 
� Ker v mesecu novembru še 
posebej molimo za naše rajne, je to 
za vse nas spodbuda, da radi 
darujemo za sv. maše in se tako ne 
bo nikoli zgodilo, da bo sv. maša 
obhajana brez mašnega namena. 
Obenem je potrebno tudi razumeti, 
da z mašnim namenom finančno 
vzdržujemo domačega župnika. Ne 
samo v tujini, tudi v Sloveniji velja, 
da župnija, ki ni v stanju vzdrževati 
svojega domačega župnika, ga tudi 
ne more imeti. Zato hvala za vaše 
darove in Bog vam povrni!    
 
�  Jutri v ponedeljek 29.10. se 
spominjamo 4. obletnice smrti 
našega prvega župnika p. Francija 
Pivca. Ob 17h se bomo zbrali v 
molitvi na njegovem grobu, večerna 
sv. maša pa bo izjemoma ob 18h v 
župnijski cerkvi. Vabljeni!  
 
� Nabirka pretekle nedelje: 365 eur;     

Bog vam povrni! 
 


