
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Svetniki, ki jih v bogosluţju 
slavimo na praznik Vseh svetih, 
niso samo ti, ki jih je Cerkev 
razglasila za svete in so omenjeni 
v koledarjih. To so vsi odrešeni, t. 
i. poveličana Cerkev, nebeški 
Jeruzalem. Prvo berilo govori o 
»veliki mnoţici, ki je nihče ne bi 
mogel prešteti, iz vseh narodov, 
rodov, ljudstev in jezikov«. Vsi 
sveti niso le praznovanje niti 
samo klicanje na pomoč. Ko je sv. 
Bernard govoril o svetnikih, je 
rekel: »Mi smo počasni v 
posnemanju tistih,ki jih z 
veseljem slavimo.« To je torej 
idealna priloţnost, da razmislimo 
o »poklicanosti vseh kristjanov k 
svetosti«. V prvem Petrovem 
pismu beremo: »Bodite v vsem 
ravnanju tudi sami sveti, kakor je 
svet tisti, ki vas je poklical, saj je 
pisano: Bodite sveti, ker sem jaz 
svet« (1 Pt 1,15–16). Sprehodimo 
se skozi močne trenutke tega 
klica k svetosti, ki ga srečujemo v 

 

 

 

 

 

 
vsem Svetem pismu. Prvo, kar 
moramo storiti, ko je govor o 
svetosti, je, da to besedo rešimo 
strahu, ki ga vzbuja zaradi 
zgrešenih predstav, ki smo si jih 
ustvarili. Svetost lahko vsebuje 
izredne pojave, a se z njimi ne 
poistoveti. K svetosti smo 
poklicani vsi, ker je pravilno 
razumljena svetost vsem 
dosegljiva, je del normalnega 
krščanskega ţivljenja.  
Temeljna motivacija svetosti je 
vse od začetka jasna in je v tem, 
da je Bog svet. Svetost v Svetem 
pismu povzema vse Boţje 
lastnosti. Izaija imenuje Boga 
»Izraelov Sveti«. Vzkliki »Svet, 
svet, svet«, Qadosh, qadosh, 
qadosh so spremljali prikazen 
Boga v trenutku, ko je ta poklical 
preroka (prim. Iz 6,3). 

Glede vsebine ideje svetosti 
svetopisemskiizraz qadosh namigu
je na ločevanje, različnost. Bog je 
svet, ker je povsem drugačen 
glede na vse tisto, kar človek 
lahko misli, reče ali stori. Je 
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absoluten, v etimološkem 
smislu ab-solutus, ni vezan na nič 
drugega, je posebej. Je 
transcendenten, ker je nad vsemi 
našimi kategorijami. Ko 
poskušamo videti, kako človek 
vstopa v območje Boţje svetosti 
in kaj pomeni biti svet, se v Stari 
zavezi takoj pojavi premoč ideje 
obrednosti. Posredovalci Boţje 
svetosti so predmeti, kraji, 
obredi, predpisi. Tovrstna svetost 
se oskruni, če se kdo s telesno 
hibo pribliţa oltarju ali pa se je 
prej dotikal nečiste ţivali (prim. 3 
Mz 11,44; 21,23). Res je, da 
predvsem pri prerokih in v 
psalmih slišimo drugačne glasove. 
Na vprašanje: »Kdo se bo povzpel 
na Gospodovo goro, kdo bo stal na 
njegovem svetem kraju?« 
odgovarjajo z izbranimi moralnimi 
pojasnili: »Kdor je nedolţnih rok 
in čistega srca.« A to so osamljeni 
glasovi. Tudi v Jezusovem času še 
vedno prevladuje ideja, da 
svetost in pravičnost temeljita na 
obredni čistosti in izpolnjevanju 
Postave. Ko preidemo k Novi 
zavezi, vidimo, da je definicija 
»svet narod« hitro razširjena na 
kristjane. Za Pavla so krščeni »po 
poklicu sveti«, to je »poklicani, 
da bi bili sveti«. Krščene običajno 
poimenuje z izrazom »sveti«. 
Vernike je Bog izvolil, da bi bili 
»pred njegovim obličjem sveti in 
brezmadeţni« (Ef 1,4). Toda pod 
navidezno terminološko identiteto 
smo priča globokim spremembam. 

Svetost ni več obredno ali 
legalno, ampak moralno dejanje; 
ni več v rokah, ampak v srcu; ne 
odloča se zunaj, ampak znotraj 
človeka in je povzeta v 
darovanjski ljubezni. Svetost je 
predvsem dar, milost in je delo 
Svete Trojice. Ker bolj pripadamo 
Kristusu kot sebi, ker smo bili 
»odkupljeni za visoko ceno«, iz 
tega sledi, da nam je Kristusova 
svetost, nasprotno, bolj lastna kot 
naša.  To je v duhovnosti nenaden 
zasuk. Pavel nas uči, kako 
narediti ta »veliki met«, ko 
slovesno izjavlja, da ne stavi več 
na svojo pravičnost ali pa svetost, 
ki izhaja iz izpolnjevanja Postave, 
ampak le na tisto, ki izhaja iz 
vere v Kristusa. (prim. Flp 3,5–
10). Kristus, pravi, je postal za 
nas »pravičnost, posvečenje in 
odkupitev« (1 Kor 1,30).                 
                                            R.C.  

Naša oznanila 

 Pred nami so še trije oktobrski 
dnevi. Ker je mesec oktober 
mesec roţnega venca, vabimo 
vse tri dni, pol ure pred večerno 
sv. mašo k molitvi roţnega 
venca: 

ponedeljek: člani ŢPS, Kolping  

torek: druţine, starši, stari 
starši, veroučenci, ministranti 

sreda: pevci, KUD Nedeljska šola 

 



 Danes 28.10.2018 ob 16h se v 
Šentilju srečamo medjugorski 
romarji.  Dobrodošli! 
 

 Hvala vsem, ki ste se udeleţili 
fotografske razstave gospe Anite 
Kirbiš. Bil je to zelo lep dogodek, 
ki naj bo zares začetek novih 
kulturnih dogodkov v atriju 
našega ţupnijskega doma.   
 

 V organizaciji Kolpingove 
druţine Šentilj v Slovenskih 
goricah Vabimo na romanje v 
Salzburg ob 200 letnici znane 
pesmi Sveta noč, ki bo 
15.12.2018. Odhod avtobusa bo 
ob 5.45 iz Košakov – ţupnijsko 
parkirišče. Prispevek za prevoz je 
35 eur, kosilo je v lastni reţiji in 
ni všteto v ceno.  Ogledali si 
bomo Salzburg, stolnico, poslušali 
petje različnih slovenskih otroških 
in odraslih pevskih zborov, imeli 
bomo slovensko sv. mašo. Obiskali 
bomo tudi cerkvico Oberndorf pri 
Salzburgu, kjer je bila leta 1818 
prvič zapeta pesem Sveta noč.     

Čim prej se prijavite v 
ţupnijskem domu.  

 

 Jutri, v ponedeljek 
29.10.2018 se spominjamo 10. 
obletnice smrti našega 
blagopokojnega prvega 
košaškega ţupnika, frančiškana 
p. Francija Pivca. Tako bomo 
kot vsako leto obiskali njegov 

grob. Letos bo to v sredo 
31.10.2018 ob 16h. Sv. maša 
zanj pa bo na praznik Vseh 
svetih, 1.11.2018 ob 9h. 
Vabljeni!     
 

 Pred nami je praznik vseh 
svetih in Vernih duš dan. Prav 
gotovo bomo izpolnili pogoje za 
prejeme popolnega odpustka za 
naše rajne, ki ga Cerkev naklanja 
v prvih osmih dneh novembra. 
Potrebno je iskreno prizadevanje 
za spreobrnjenje in svetost 
ţivljenja, kar pomeni, da smo v 
teh dneh pri sv. spovedi, 
prejmemo sv. obhajilo, ter 
molimo Vero in Očenaš po 
namenu sv. očeta.  

Na vse svete in na Vernih duš 
dan lahko odpustek prejmemo v 
vsaki cerkvi, na druge dneve je 
potreben tudi obisk pokopališča.   

Ob obisku grobov naših pokojnih 
se nanje najprej spomnimo z 
molitvijo, šele nato s svečami in 
cvetjem.   

 

 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota v mesecu z 
običajnimi poboţnostmi. Na prvi 
petek bo g. ţupnik obiskal in 
obhajal starejše na domu.       

 Na dan Spomina vernih duš, 
2.11.2018 bomo po  večerni sv. 
maši molili za duše v vicah, 
vabljeni! 



 Pred nami je zahvalna nedelja, 
prosimo za pomoč pri zbiranju 
pridelkov narave za okrasitev 
naše cerkve. Javite se pri gospe 
Mileni Šopinger.  
 

 Ţupnijska Karitas v sodelovanju 
z Nadškofijsko Karitas Maribor 
vabi: 

- po sv. maši lahko prejmete 
kruh, ki ostaja v trgovskih 
centrih kot višek 

- po sv. maši vzemite vrečke 
Karitas. Vrečke prosimo 
napolnite z različnimi 
dobrinami in jih nato na 
zahvalno nedeljo 4.11.2018 
prinesite k sv. maši. Karitas 
bo dobrine razdelila med 
najbolj potrebne pomoči.  

- po sv. maši lahko prejmete 
sveče Karitas, priporočeni 
dar je 2 EUR, tako delujete 
dobrodelno. 

-  

Sv. maše pred nami 
 

 

 
 

30. NEDELJA MED LETOM, 
28.10., Simon in Juda Tadej, 
apostola;  
09.00 + iz druţine Pavlin 
 
PONEDELJEK, 29.10.,  
Mihael Rua, duhovnik, redovnik;  
19.00 + Tilka Zobec 
 
TOREK,30.10.,  
Marcel, mučenec;  
19.00 + Petra Šintler 

SREDA, 31.10.,  
Bolfenk, škof; 
19.00 – v blagoslov 
 
ČETRTEK,1.11., prvi v mesecu,  
VSI SVETI,Vigor, škof; 

09.00 + p. Franci Pivec  

   
PETEK,2.11., prvi v mesecu,  
SPOMIN DUŠ V VICAH, 
Malahija, škof;  
19.00 + Marija Kuzmič  
(daroval sina Zlatko z družino) 
- po sv. maši molitev roţnega 
venca za duše v vicah 
 
SOBOTA, 3.11., prva v mesecu, 
Viktorin Ptujski, škof, mučenec; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
 
31. NEDELJA MED LETOM – 
ZAHVALNA, prva v mesecu, 
4.11, Karel Boromejski, škof; 
09.00 + Franc Verdnik 
 
 
 

Izdajatelj 
 

 

Ţupnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Mb. 
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