
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Misli današnje nedelje so 
naravnane na hvaleţnost, zahvalo 
v prvi vrsti Bogu, pa tudi vsem, po 
katerih na Bog naklanja svoje 
darove. Marsikomu je v 
današnjem stehniziranem svetu 
računalništva, ko nam je dano 
uporabljati res občudovanja 
vredna odkritja človekovega 
uma, ta misel tuja in kvečjemu 
postavlja vprašanje, komu in 
čemu naj bi se sploh 
zahvaljevali.  

Marsikomu pa ţe "po naravi" 
beseda zahvale gre teţko z 
jezika. Pa vendar hvaleţnost 
spreminja svet: po njej postaja 
prijaznejši, bolj vesel, hvaleţnost 
opogumlja in ustvarja pristnejše 
medčloveške odnose. Mar nismo 
drug od drugega odvisni, mar 
nismo drug za drugega odgovorni: 
še en vzrok več za hvaleţnost.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Res se imamo Bogu za marsikaj 
zahvaljevati, ne le za sadove 
zemlje, ki nam dajejo vsakdanji 
kruh, ampak tudi za mnoge stvari, 
ki se nam navadno zde same po 
sebi umevne in morda sploh ne 
pomislimo, da bi se morali zanje 
zahvaliti: 
- da znamo in moremo delati: 
pomislimo na dobrine kot so 
zdravje, volja za delo, 
prizadevnost in vztrajnost; 
- da znamo in hočemo pošteno 
ţiveti: pomislimo na dobrine kot 
so vestnost, odgovornost, 
prizadevanje za pravičnost; 
- da so okoli nas dobri ljudje, 
pripravljeni prisluhniti in 
pomagati, dobri sosedje, s 
katerimi nam je dano ţiveti v 
prijateljstvu. 

Ne pozabimo: hvaleţnost gradi 
mostove med ljudmi, utira pot k 
Bogu. 

                       p. Metod Benedik 
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Sv. Martin 

Zavetnik: vojakov, konjenikov, 

jezdecev, konj, oroţarjev, 

kovačev, tkalcev, strojarjev, 

kovačev,hotelirjev, mlinarjev, 

sodarjev, vinogradnikov, 

pastirjev, gostilničarjev in 

abstinentov; domačih ţivali in 

gosi. 

 

Ob njegovem godu se pripravljajo 

Martinove pojedine s pokušino 

novega vina. 

 

Atributi: Obuja mrtvega dečka, 

deli plašč, gos 

 

Imena: Martin, Davorin 

Cerkve v Sloveniji/svetu: V 

ljubljanski škofiji mu je 

posvečenih enainštirideset 

cerkva, v mariborski devetnajst, v 

koprski osemnajst. 

 

Martin Tourski, galsko-frankovski 

narodni svetnik, se je rodil v času 

velikega duhovnega in 

cerkvenozgodovinskega preloma 

leta 316/317 v Sabariji (današnji 

Sombotel) v Panoniji. Takrat so 

minila tri leta, ko je krščanstvo v 

»milanskem ediktu« dobilo 

popolno svobodo in priznanje, 

kristjani pa dosegli svojo 

politično, drţavljansko in 

druţbeno enakopravnost. Ko je bil 

Martin star dvanajst let, je proti 

volji staršev prosil za sprejem 

med katehumene. Pozneje je 

postal vojak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţe tu je pokazal svojo dobrotljivo 

usmiljenost, ki je glavna poteza 

njegovega srca. Njegov 

ţivljenjepisec pripoveduje, kako 

je nekoč jahal s svojo četo in 

zagledal pred mestom napol 

oblečenega berača, ki je ves 

trepetal od mraza. Martinu se je 

siromak zasmilil. Denarja pri sebi 

ni imel, zato pa je potegnil meč, 



razpolovil svoj plašč, ga dal 

polovico beraču, z drugo polovico 

pa se je ogrnil sam. Ponoči se mu 

je prikazal Kristus, ogrnjen z 

darovano polovico plašča, in je 

rekel angelom, ki so ga 

spremljali: »S tem plaščem me je 

odel še nekrščeni Martin.« Ko je 

bil star osemnajst let, se je dal 

krstiti, kmalu po 20. letu pa se je 

izmotal iz neljube vojaške sluţbe 

in se oklenil škofa Hilarija, s 

katerim sta ustanovila samostan. 

Kmalu pa sta duhovščina in 

ljudstvo izvolila Martina za škofa 

v Toursu. 

Tudi kot škof je ţivel samostarsko 

ţivljenje. S svojimi menihi je 

odpravljal ostanke poganstva po 

tedanji Franciji in izkazoval 

dobroto in usmiljenje, čeprav za 

to ni vedno ţel priznanja. Martin 

se je ţivo zavedal svoje 

apostolske naloge. Zato je 

razumljivo, da je pri 

dušnopastirskem delu imel pred 

očmi skrb za zveličanje vernikov 

in verovanje pravega nauka. Umrl 

je 8. novembra leta 397. – V 

ljubljanski škofiji mu je 

posvečenih enainštirideset 

cerkva, v mariborski devetnajst, v 

koprski osemnajst. 

Goduje 11. novembra. 

 

 
 

 Naša oznanila 
 
 
 Danes na zahvalno nedeljo se 
vam prisrčno zahvalimo za vašo 
dobroto, ki jo izkazujete skozi 
vse leto. Hvala tudi za darove, 
ki ste jih danes prinesli in mo z 
njimi okrasili oltarno mizo. 
Darove izročamo naši ţupnijski 
Karitas, ki jih bo izročila pomoči 
potrebnim v naši ţupniji, Bog vam 
povrni! 
 
 Za nami je prvi četrtek, petek 
in sobota z običajnimi 
poboţnostmi. Na prvi petek je g. 
ţupnik obiskal in obhajal ostarele 
in bolne na domovih.  
 
 
 Jutri v ponedeljek 
10.11.2014 ob 19.30 bo redno 
srečanje ŢPS. Člani vzemite 
vabila v zakristiji, vabljeni! 
 
 
 Ţupnijska Karitas Šentilj Vas v 
nedeljo, 16. novembra, ob 17. 
uri vabi v Prosvetni dom Šentilj 
na tradicionalni deveti 
dobrodelni koncert z naslovom 
"BODIMO LUČ". Zbrana sredstva 
bodo namenjena pomoči 



druţinam v stiski. Na koncertu 
bodo nastopili otroci vrtcev 
Šentilj in Ceršak ter OŠ Šentilj, 
Ljudski pevci in godci iz Svečine 
ter Pevski oddelek Glasbene in 
baletne šole A. M. Slomška 
Maribor z glasbeno pravljico "Koga 
se strah boji". Vabljeni! 
 
 

K Bogu je odšla 

 

Zofija Karner, roj. Dimnik  
rojena 8.5.1936 v Grušovi. 

Stanujoča Počehova 43,  
2000 Maribor.  

Pogreb je bil v petek 7.11.2014 
ob 13.45 na pokopališču Pobreţje. 
 

Gospod, daj ji večni pokoj  
in večna luč naj ji sveti,  
naj počiva v miru, amen. 

 
 
 

  Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  
 
 
32. NEDELJA MED LETOM – 
ZAHVALNA, Ursin, škof, 9.11.; 
09.00 + Osenjak Marija  
(darovala družina Mlakar) 

 
  ČETRTEK, 13.11., 
  Stanislav Kostka, redovnik;  
  19.00 – za zdravje  
 (darovala gospa Marta Nikitenko) 
 

PETEK, 14.11., 
Nikolaj Tavelić, mučenec;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 

 
SOBOTA ,15.11 .,  
Albert Veliki, škof in  
cerkveni učitelj;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 + Zofija Karner 
 
 
 
33. NEDELJA MED LETOM, 
16.11., Marjeta Škotska, 
kraljica;  
09.00 + moţ in starši Matičič, 
sorodniki Jamšek, brat Tonček in 
vso ostalo sorodstvo  
(darovala gospa Zofka Soko) 

 
 
 
 

 
 

 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  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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