
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 beseda o Besedi 

Evangelij na današnjo predzadnjo 
nedeljo v bogosluţnem letu je 
klasično besedilo o koncu sveta. 
Prisluhnimo kratkemu odlomku: 
»Toda v tistih dneh, po tisti 
stiski, bo sonce otemnelo in luna 
ne bo dajala svoje svetlobe. 
Zvezde bodo padale z neba in 
nebeške sile se bodo majale. 
Tedaj bodo videli Sina 
človekovega priti na oblakih z 
veliko močjo in slavo.« V vsakem 
obdobju se je našel kdo, ki je 
grozeč prelistal te evangeljske 
strani pred svojimi sodobniki in 
tako podpihoval psihozo strahu. 
Pojav se redno okrepi v določenih 
obdobjih, kot je bil recimo 
nedavni prehod v drugo 
tisočletje. Svetujem vam, da 
ostanemo mirni in da se niti malo 
ne vznemirjamo zaradi teh 
napovedi katastrof. Dovolj je, da 
preberemo zadnji stavek 
današnjega evangeljskega 

 

 

 

 

 

 
odlomka: »Za tisti dan ali uro pa 
ne ve nihče, ne angeli v nebesih 
ne Sin, ampak samo Oče.« Če niti 
angeli in Sin (se razume, da kot 
človek, ne pa kot Bog) ne vedo za 
dan in uro konca, ali je mogoče, 
da ve zanjo in je pooblaščen, da 
jo razglasi, zadnji privrţenec 
kakšne sekte ali pa verski 
skrajneţ? V evangeliju nam Jezus 
zagotavlja, da se bo nekega dne 
vrnil in bo zbral svoje izvoljene z 
vseh strani neba; kdaj in kako bo 
prišel (na oblakih neba, ko bo 
sonce otemnelo in bodo padale 
zvezde), pa je del slikovitega 
jezika, ki je lasten literarni vrsti 
teh pripovedi.  

Še neka druga stvar nam lahko 
pomaga razloţiti določene 
evangeljske strani. Ko govorimo o 
koncu sveta, počnemo to v skladu 
z našo predstavo o času, zato 
takoj pomislimo na absolutni 
konec sveta, ki mu sledi le še 
večnost (ali pa nič, glede na vero 
posameznika). Sveto pismo pa 
razmišlja bolj v relativnih in 
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zgodovinskih kategorijah kot v 
absolutnih in metafizičnih. Ko 
torej govori o koncu sveta, ima 
zelo pogosto v mislih konkreten 
svet, tisti svet, ki obstaja in ga 
pozna določena skupina ljudi: 
tj. njihov svet. Gre torej bolj za 
konec nekega sveta kot pa za 
konec sveta, četudi se perspektivi 
včasih prepletata.  

Jezus pravi: »Ta rod nikakor ne 
bo prešel, dokler se vse to ne 
zgodi.« Se je zmotil? Nikakor, ni 
namreč prešla generacija, ki je 
Jezusa poslušala, kajti pred 
njihovimi očmi se je s tragičnim 
uničenjem Jeruzalema leta 70 po 
Kristusu zrušil njim znani judovski 
svet. Ko so leta 410 vandali 
napadali Rim, so mnogi veliki 
duhovi tistega časa mislili, da je 
prišel konec sveta. In niso se kaj 
dosti motili: ugašal je svet, ki ga 
je ustvaril Rim s svojim 
imperijem. To ne zmanjšuje, 
ampak celo poveča resnost 
krščanskega prizadevanja.  

Največja neumnost bi bila, če bi 
se tolaţili, rekoč: »Saj tako in 
tako nihče ne ve, kdaj bo konec 
sveta,« pri tem pa pozabili, da je 
zame lahko konec ţe to noč. Zato 
Jezus sklepa današnji evangelij s 
priporočilom: »Pazíte in bedite, 
ker ne veste, kdaj pride ta 
čas!« (Mr 13,33).                                             
                                            R.C. 

 Naša oznanila 

 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.  
 

 Danes vstopamo v teden 
molitve za osebe ki prestajajo 
zaporno kazen in vse, ki so z njimi 
kakorkoli povezani. Molimo zanje 
in za vse nas, da bi ţiveli, kot Bog 
od nas pričakuje!   

 

 VABIMO NA NIKODEMOVE 
VEČERE V MARIBOR – ŠKOFIJSKA 
AVLA, PROGRAM: 

PONEDELJEK, 19. novembra,  
ob 19.30 
Pogovor z irskim jezuitom 
Brendanom Mc Manusom na temo 
romarske poti v Kompostelo, ob 



komentiranju njegove knjige 
 »Odrešilna pot«. 

TOREK, 20. novembra, ob 19.30 
Večer pričevanja z glasbeno 
skupino Skromni bend za mlade 

SREDA, 21. novembra, ob 19.30 
Večer pogovornih miz, kjer je 
udeleţenec vsak obiskovalec; 
pogovorni večer ob mizah; vodijo 
študenti Univerzitetne ţupnije 
Maribor 

 Pred nami je teden Karitas, ki 
se začne prihodnjo nedeljo.  
 
Kot uvod v teden Karitas, 
Ţupnijska Karitas Košaki vabi na 
prvo srečanje starejših naše 
ţupnije, ki bo to soboto 
24.11.2018 in se bo pričelo s 
sveto mašo v naši ţupnijski 
cerkvi ob 10. Uri. Med sv. mašo 
bo mogoče prejeti tudi 
zakrament sv. maziljenja in sv. 
spoved.  
 
Srečanje bomo nadaljevali z 
druţenjem v atriju našega 
ţupnijskega doma. Vabljeni, s 
seboj prinesite pecivo! 

 

 Danes so lokalne volitve, ko 
volimo novega ţupana našega 
mesta. Naša dolţnost je, da 
gremo na volišče, volimo pa tiste 
ljudi, ki so nekaj za naše mesto 

ţe naredili in ne tistih, ki imajo 
polna usta obljub.  

 

 Bog povrni vsem, ki ste prinesli 
darove na zahvalno nedeljo. 
Bodisi darove s katerimi smo 
okrasili oltarni prostor, bodisi 
tiste, s katerimi bomo pomagali 
ljudem v stiski. Tudi danes je po 
sv. maši na razpolago kruh.     

 

 V torek 20.11.2018 ob 19.30h 
bo redno srečanje ŢPS. Člani 
dobite vabila in zapisnike po e-
pošti. Udeleţba je obvezna, saj 
smo v pripravi na Boţični praznik 
in na misijon!  

 

V Bogu je zaspala 

 

Gospa MARIJA KLEMENČIČ,  
rojena DUH. 

Rojena 4.8.1927 v Močni,  
umrla 13.11.2018 v UKC Maribor. 
Stanujoča V zavoju 2, Maribor. 

Pogreb je bil 16.11.2018 ob 
13.45h na Pobreţju.  

 
*** 

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

 
*** 

 



Sv. maše pred nami 
 

 

33. NEDELJA MED LETOM, 
18.11, Posvetitev bazilik sv. 
Petra in Pavla; 
09.00 + Sonja Krumpačnik 
 
PONEDELJEK, 19.11.,  
Matilda, redovnica, mistikinja;  
19.00 + Marija Kuzmič 
 
TOREK,20.11.,  
Edmund, kralj;  
19.00 – po namenu (H.P.) 
 
SREDA,21.11.,  
Darovanje Device Marije; 
19.00 – po namenu (T.K.) 
 
ČETRTEK,22.11.,  
Cecilija, devica in mučenka; 
19.00 – po namenu (J.Š.) 
   
PETEK,23.11.,  
Klemen I., papeţ, mučenec;  
19.00 + Marija Klemenčič  
 
SOBOTA, 24.11.,  
Andrej Dung-Lac duhovnik in 
drugi vietnamski mučenci ; 
18.30 - molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije  
 
NEDELJA JEZUSA KRISTUSA 
KRALJ VESOLJSTVA, 25.11., 
Katarina Aleksandrijska,  
devica in mučenka – začetek 
tedna Karitas;  
09.00 + iz druţine Jagačič 

Molitev tedna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Izdajatelj 
 

 

Ţupnija Maribor-Košaki,  
Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: zupnijakosaki.wodpress.com 
e-pošta: zupnija.kosaki@gmail.com 
TRR: SI56 0451 5000 3172 990 
Igor Ignacij Novak, dekan: 
00386/041-868-298 
Uradne ure: takoj po sv. maši. 
Bog povrni za Vaše darove za našo ţupnijo! 
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