
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beseda o Besedi 

Prišli smo do zadnje nedelje 
bogosluţnega leta, ko obhajamo 
praznik Kristusa Kralja. V 
evangeliju smo priča poslednjemu 
dejanju človeške zgodovine: 
vesoljni sodbi.  

Kakšna razlika je med tem 
prizorom in onim, v katerem je 
sojen Kristus! Tam vsi sedijo – 
Ana, Kajfa, Pilat –, on pa, 
vklenjen v verige, stoji; tu pa vsi 
stojijo, le on sedi na prestolu. 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. Pritoţba ni moţna. On je 
najvišja instanca. To je 
nespremenljiva vera Cerkve, ki v 
svoji veroizpovedi še naprej 
ponavlja: »In bo spet prišel v slavi 
sodit ţive in mrtve. In njegovemu 
kraljestvu ne bo konca.« V 

 

 

 

 

 

 
mnogih tisočletjih ţivljenja na 
zemlji se je človek privadil skoraj 
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 ţejo 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. Prikaţe se 
čudovita skladnost: štiri vrste 
stebrov so kakor ena sama vrsta. 
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Čudeţ 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 Boţje 
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 
Boţja sodba.                         R.C. 

Svetnik tedna  

V četrtek 30. 11. goduje sv. 
Andrej, apostol in mučenec. Po 
Janezovem evangeliju je bil prav 
on prvi apostol, ki ga je poklical 
Jezus, nato pa je k njemu 
pripeljal še svojega brata Simona 
Petra. Jezus jima je dejal: 
»Hodita za menoj! Naredil vaju 
bom za ribiča ljudi.« (Mt 4,19, Mr 
1,17) Andreja Grki imenujejo tudi 
Protokletos, kar pomeni 
'prvopoklicani'. »Bratski odnos 
med tema dvema velikima 
apostoloma odseva v posebnem 
odnosu med sestrskima Cerkvama 
Rima in Carigrada,« je pri splošni 
avdienci 14. junija 2006 na Trgu 

sv. Petra v Rimu dejal papeţ 
Benedikt XVI. »Po nekaterih 
starodavnih izročilih je Andrej 
oznanjal evangelij med Grki, 
dokler ga niso kriţali. Njegov 
zgled nas navdihuje, da bi bili 
goreči Kristusovi učenci, druge 
vodili h Gospodu in sprejemali 
skrivnost njegovega kriţa, tako v 
ţivljenju in smrti.« Okoli leta 60, 
za časa cesarja Nerona, naj bi 
prišel pred sodišče v Patrasu, kjer 
ga je prokonzul Ageas obsodil na 
bičanje in smrt na poševno 
postavljenem kriţu. Na njem je 
privezan z vrvmi v mukah umiral 
dva dni. Njegove posmrtne 
ostanke so poloţili v cerkev 
apostolov v Carigradu, pozneje so 
jih prenesli v Amalfi, ki je juţno 
do Neaplja. Sv. Andrej 
je zavetnik Škotske, Rusije, 
Španije in Grčije.  

 

Naša oznanila 
 

 Ţupnijska Karitas Šentilj 
vabi na tradicionalni 12. 
dobrodelni koncert »Bodimo 
luč«, ki bo v nedeljo 26.11.2017 
ob 16h v kulturno prosvetnem 
domu Vlada Pipana Šentilj. 
Osrednji gost bo saksofonist Oto 
Vrhovnik. Vabljeni!  
 V petek 1. 12. 2017 ob 
17h naša ţupnija v sodelovanju 
z KUD Nedeljska šola vabi na 
adventne delavnice, ko bomo 
skupaj izdelovali adventne 
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venčke. Karkoli boste prinesli s 
seboj bo dobrodošlo! Vabljeni!  
 Ţupnija Maribor Košaki in 
KUD Nedeljska šola vabita v 
soboto 2.12.2017 ob 18h na 
Veliki koncert malih pevcev. 
Slomškovi pojoči malčki vam bodo 
zapeli njihove najljubše pesmice. 
Pomagali jim bodo Tilen Maček, 
Janja Kraner in Nina Pohleven. 
Sv. maša bo zato v soboto ob 9h. 
 Sv. Miklavţ nam je ţe 
sporočil, da bo našo ţupnijo 
obiskal 6.12.2017. Ob 19h bo 
večerna sv. maša, nato bo prišel 
s svojim spremstvom v našo 
ţupnijsko cerkev. Najprej bo 
obisk košaškega medvedka v 
izvedbi KUD Nedeljska šola, nato 
bo Miklavţev nagovor in skromno 
obdarovanje otrok. Vabljeni! 
 Za vse otroke, ki pridno 
zbirate podobice imate do 2. 
adventne nedelje (10.12.2017) 
še čas, da jih zberete vsaj 5. Če 
jih boste zbrali vsaj 5 ali več, se 
boste lahko udeleţili  »izleta v 
neznano« v nedeljo 10.12.2017. 
Dan bomo začeli ob 09.00 z 
nedeljsko  sv. mašo, nato bomo z 
brezplačnim avtobusom (stroške 
avtobusa krije ţupnija) odrinili na 
pot. Prosimo, da ima vsak s seboj 
10 eur. Lepo bo, če bodo skupaj z 
otroci tudi starši. Vrnili se bomo 
predvidoma do 17h.  
 Škofijska gimnazija 
Maribor vabi na Miklavţev 
dobrodelni koncert, ki bo v 

ponedeljek 4.12.2017 ob 18h na 
Vrbanski 30 v Mariboru. Vabljeni!  
 Pred nami je četrtek pred 
prvim petkom, prvi petek, 
sobota in nedelja v mesecu 
decembru z običajnimi 
poboţnostmi. Na prvi petek bo g. 
dekan obiskal starejše na domu. 
Bog lonaj za prvonedeljski dar za 
našo ţupnijo! 
 Današnji nedelja je za 
našo mlado ţupnijo nekaj 
posebnega. V ponedeljek 
20.11.2017 smo imeli namreč 
ustanovno sejo Kolpingove 
druţine Košaki. Gre za katoliško 
zdruţenje obrtnikov in 
rokodelcev. Prvo tako društvo oz.  
druţino, ki je imela zgolj 7 članov 
je 6. maja 1849 v Kölnu v Nemčiji 
ustanovil katoliški duhovnik, sedaj 
blaţeni Adolf Kolping. Njegovo 
delovanje je poznal tudi bl. škof 
A.M.Slomšek. Ustanova je 
postopno rasla in je danes zelo 
močna ne samo v germanskem 
okolju, temveč po vsem svetu. 
Veseli smo, da smo postali del te 
velike organizacije tudi člani naše 
ţupnije. Prvi predsednik 
Kolpingove druţine Košaki je g. 
Ivan Rantuša, podpredsedica 
gospa Marija Ajlec, tajnik pa naš 
arhitekt g. Ivo Goropevšek. Več o 
ustanovi bomo poročali tudi v 
prihodnjih številkah ţupnijskega 
lista. Naj ustanova deluje v čast 
Bogu in v pomoč in veselje ljudi! 
V tem smislu vabimo na adventno 
srečanje Kolpingove zveze 



Slovenije, ki  bo v soboto, 2. 
12.2017 v Kamnici. Ob 17.00 bo 
sveta maša, med katero bo 
moţnost svete spovedi, ob 18.00 
pa skupni ogled slovenskega filma 
Goreči škof, ki govori o 
ljubljanskem nadškofu Antonu 
Vovku. Po ogledu bo pogovor z 
reţiserjem Davidom Sipošem, 
nato druţenje. Vabljeni! 
 Današnja nedelja je tudi 
začetek tedna Karitas. Darovi so 
danes namenjeni Nadškofijski 
Karitas Maribor.  Prihodnjo 
nedeljo, 1. adventno nedeljo 
3.12.2017, bomo imeli blagoslov 
prostorov naše ţupnijske 
košaške Karitas. Po maši se bomo 
ustavili še ob pecivu in kozarčku 
vina. Prosimo pridne gospodinje, 
da prinesete sladke dobrote. Bog 
povrni! 
  

Sv. maše pred nami 
 
 

 

JEZUS KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA, 26.11.,  
Leonard Portomavriški, 
redovnik, misijonar; 
09.00 + Anton Krajnc;  
         + Ladislav Šiket   
 
PONEDELJEK, 27.11.,  
Modest in Virgil, škofa,  
apostola Karantanije;  
19.00 – po namenu darovalke 
 
TOREK, 28.11., Katarina 
Laboure, redovnica, mistikinja;  
19.00 + ţupnik Karel Vogrin 

SREDA, 29.11.,  
Filomen, mučenec; 
19.00 + Alojzija Kopše 
 
ČETRTEK, 30.11., pred prvim 
petkom, Andrej, apostol; 
19.00 + Janez Ajlec  
 
PETEK, 1.12., prvi v mesecu, 
Charles de Foucauld, redovnik;  
19.00 + po namenu Ţ.T. 
 
SOBOTA, 3.12., prva v mesecu,  
Vivijana, mučenka; 
09.00 + ţupljani in dobrotniki  
          naše ţupnije   
18.00 – koncert Slomškovih    
           pojočih malčkov 
 
1. ADVENTNA NEDELJA, 3.12., 
prva v mesecu, Frančišek 
Ksaverij, duhovnik, apostol;  
09.00 + Soko Stanislav, + starši 
Matičič, dva brata Matičič, 
sorodniki Jamšek in ostalo 
sorodstvo, + Helena Matičič  
 
 

Izdajatelj 
 

Ţupnija blaţenega škofa A.M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijambkosaki.wordpress.com 

e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
Hvala za Vaše darove za našo cerkev,  
ki jih prosimo nakaţite na  naš TRR: 

SI56 0451 5000 3172 990 

Slomškov glas je uradno ţupnijsko glasilo 
Ţupnije  Maribor–Košaki, izhaja tedensko. 
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