
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja Beseda 
 

 

»Kdor ne sprejme svojega križa, 
ni vreden Kristusa.« 
 
 
 

Beseda o Besedi 
 

Dolgo sem bil negotov, s čim naj 
ponazorim besede iz naslova, ko sem 
prejel nalogo napisati uvodnik v naš list 
za 13. nedeljo med letom. Besede 
lahko imajo mnogoteren pomen pri 
razlagah nas vernikov. Pa sam sklenil 
opisati zgodbo daljnega znanca, ki je s 
svojo osebno držo predstavljal 
posebneža. Med vojno v letih 1941–
1945 je bil interniran v taborišče nekje 
na Nemškem. Življenje vsakega 
taboriščnika je zgodba zase. Mnogi so 
se zaobljubili storiti kakšno dobro delo, 
če se srečno vrnejo domov. Zato tudi 
na mnogih znanih Božjih poteh, recimo 
Brezje ali Trsat nad Reko, najdemo 
zahvale. Nekateri so postavljali kapele 
ali križe iz hvaležnosti Bogu in Mariji za 
srečno vrnitev ali ozdravitev. Naš 
znanec pa je sklenil, da se v primeru 
vrnitve ne bo bril, ne strigel, umival, 
minimalno oblačil in samo najnujnejše 
govoril. In je to tudi uresničil. Z leti 
mu zaradi nenavadne frizure in brade, 
ki je segala preko kolen, skoraj ni bilo  
mogoče videti in prepoznati obraza. Bil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

je res posebnež za vse, posebno pa je bil 
nenavaden za otroke, saj so jih starši z 
njim strašili, če niso bili pridni. Za 
mnoge, ki niso bili navdušeni nad 
njegovo pojavo in usodo pa je bila 
vprašljiva in skrivnostna drža obraza. Na 
začetku je dajal videz resnega in 
razočaranega človeka. Sčasoma pa je 
njegov obraz postajal vedno bolj 
neprijazen in sčasoma je priče odražati 
pravo zlobo. Ni mi znan njegov konec 
tuzemeljskega življenja, a gotovo ni 
sprejel svojega križa do konca. »Kdor vas 
sprejme, mene sprejme, in kdor sprejme 
mene, sprejme tistega, ki me je poslal.« 
Našega znanca so ljudje sprejemali 
kakršen je bil, toda on ni sprejemal njih. 
Ni govoril z njimi, kazal je skrajno 
nedostopni obraz. »In kdor da komu teh 
malih piti  le čašo hladne vode v ime 
učenca – resnično povem vam – ne bo 
izgubil svojega plačila.« Ali smo tudi mi 
pripravljeni vedno dati žejnemu piti, 
lačnemu jesti, utrujenemu nuditi 
počitek. Veseli smo, da je Jezus izjavil, 
da »kdor da, ne bo izgubil svojega 
plačila.« Ali pa se vedemo, kot da smo 
»kosmati« v svoji notranjosti. Za takšno 
držo ne bomo dobili plačila. Izraz na 
obrazu naj bo vedno odraz naše 
nesebične globine pa se nam ne bo treba 
pretvarjati z navidezno in namišljeno 
prijaznostjo. 
                                          Jože Križan 
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ZA OTROKE IN MLADE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SODOBNA METODA 
 
V starih časih so bile velike razlike 
med mestom in vasjo. Že oblačili so 
se drugače, ljudje v mestih bolj 
modno, oni na vasi pa so 
potrebovali oblačila za delo in tisto 
»ta boljšo« obleko za v mesto in za 
k maši so skrbno čuvali. Tudi po 
govorici so se ločili med seboj, pa 
saj to se še danes. Včasih je mestni 
človek prišel na vas in se je čudil 
šegam in običajem ter umirjenemu 
tempu življenja, kmeta pa si v 
mestu kaj hitro prepoznal po okorni 
hoji in blagi zmedenosti, kam se 
obrniti. No, danes ni temu več čisto 
tako. Razlik je vedno manj. A 
vendar se še vedno najdejo 
primeri, ko se mestni ljudje 
ponorčujejo iz podeželskih in 
obratno.  
Tako je pred mnogimi mnogimi leti 
živel zabukovski župnik, dobra 
kmečka duša. Njegove pridige so 
bile vedno malce posebne in 
vernikom jih je posredoval kar v 
domačem narečju. V sosednji 
župniji pa so živeli bolj omikani 
Sevničani. In so se dogovorili, da 
bodo odšli poslušat zabukovskega 
gospoda, da se nasmejijo. Napolnili 
so njegovo cerkev, v upanju, da jih  

bo uboga kmečka duša zabavala. 
Župnik je videl nenavadni prizor in 
vprašal mežnarja, kaj se dogaja. 
Temu ni preostalo nič drugega, kot 
da je župniku povedal kruto spletko 
sosedov. »A tako, » se je nasmehnil 
župnik in odšel na prižnico. Takrat so 
pridigali s prižnic, in sicer pred  
mašo. Mežnar pa se je izmuznil s 
cerkve. Pa je začel gospod 
zabukovski: »Verno ljudstvo, folk 
nazvano. Vi veste, da imam ponavadi 
kratke in nazorne pridige, ker vaše 
kmečke buče učenih in dolgih ne bi 
prenesle. Danes pa ne zamerite, da 
bo trajalo dlje, saj imamo polno 
cerkev romarjev, sosedje so nas prišli 
obiskat in prav je, da si obisk 
vtisnejo v misli in srca. Pa začnimo: 
zmolili bomo vse tri dele rožnega 
venca, pet litanij, križev pot in 
sedem spokornih psalmov. Sosedje, vi 
pa se nikar ne ozirajte k vratom, 
zaklenjena so.«  
Namesto kratkočasne pridige, ki 
morda ni bila estetsko in pravorečno 
najbolj dovršena, so v cerkvi molili 
cele tri ure. Nikoli več jim ni prišlo 
na misel, da bi se norčevali iz 
župnika, ki sicer ni bil najboljši 
govornik, a je v svojih dobrodušnih 
pridigah želel le dobro. Kazen je bila 
nenasilna, a izjemno vzgojna. 
 
Povzeto po: Franc Časl: Zgodbe z 
dolgo brado. 
 
Najbrž je zabukovski gospod recept 
za vzgojo posredoval naprej in se je 
ohranil do danes, saj tudi mi večkrat 
slišimo, kako bomo molili rožni 
venec, če se ne bomo v hipu umirili. 
Pomaga. 
 



O NAŠEM ORATORIJU  
 

 
V tednu, ki je za nami se je okrog 
naše nove cerkve slišal otroški hrup 
in veselje. Prvič doslej smo namreč v 
naši župniji organizirali poseben 
počitniški program za otroke, 
imenovan oratorij.  
 
Oratorij je pravzaprav že zelo stara 
oblika pastoralnega dela z otroki in 
mladimi, ki ga je začel sv. Filip Neri 
in kasneje don Bosco – ustanovitelj 
redovnikov Salezijancev. Cilj tega 
vzgojnega programa je vzgojno delo 
z otroki in mladimi in obenem tudi 
uvajanje v krščansko življenje.  
 
Tako smo v letošnjem oratoriju, ki je 
nosil naslov »Zidam, zidam dan na 
dan!« spremljali svetopisemsko 
zgodbo o Babilonskem stolpu. V 
različnih delavnicah, prepevanju, 
igri, izletu romanju na domačijo 
Slomškove matere, ter preživetju 
noči v lepi naravi Pohorja smo 
doživeli veliko lepega v upanju, da 
bo oratorij kmalu postal stalnica v 
našem župnijskem okolju za naše 
otroke in mlade. Nekaj utrinkov pa 
lahko vidite tukaj:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Preteklo nedeljo  je naš gospod 
župnik z mladimi v župniji 
Ludmansdorf na Avstrijskem Koroškem 
kjer prosil za duhovno in materialno 
pomoč za našo župnijo, tako smo 
prejeli 1200 EUR pomoči.   
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi, prosimo vas, da se vsak na 
svoj način udeležimo tega 
pomembnega dogajanja. 
 
 Za nami je šolsko in veroučno leto. 
Hvala vsem ki ste pomagali pri 
različnih programih za otroke in mlade 
in pri programih, ki nas še čakajo.  
 
 Vabimo vas na srečanje Slovencev 
in Hrvatov na Ptujsko goro, ki bo v 
soboto 2. julija ob 11h. Če bo dovolj 
velik interes bomo organizirali tudi 
avtobus. Vabljeni! 
 
 V petek bo g. župnik obiskal in 
obhajal bolne in ostarele na domovih. 
Na prvi petek in soboto pa obhajamo 
pobožnosti po ustaljenem redu.  
 
 G. župniku prisrčno čestitamo ob 
njegovi 5. obletnici duhovniškega 
posvečenja in 31. rojstnem dnevu in 
mu voščimo veliko poguma in Božjega 
blagoslova! 
 
 Bog vam povrni za vaše darove: 

Nedelja Sv. Trojice: 80 EUR; 
pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču; 
 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

 



Sv. maše v juniju   
 

 
13. NEDELJA MED LETOM, 26.6., 
Vigilij, zavetnik škofije Trident; 
9.30 + Stanko Črnčič 
 
SREDA, 29.6., 
Slovesni praznik apostolov  
sv. Petra in Pavla;   
19.00 - + p. Franci Pivec OFM  

 
PETEK, 1.7.,  
Srce Jezusovo, slov. praznik; 
13 - 18.30: ORATORIJ  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 2.7.,  
Srce Marijino; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Zdravko Tanasić 
 
14. NEDELJA MED LETOM, 3.7., 
Tomaž, apostol; 
9.30 – Stanko Črnčič 

 
 

Molitveni kotiček  
 
Molitev za Slovenijo ob 20. obletnici 
naše samostojne države  

 
Dobri Jezus, z ljubeznijo poglej na 
našo domovino. Obračamo se k tebi, 
ker je naša dežela v težavah, v veliki 
moralni, ekonomski in duhovni krizi. 
Spodbuja nas tvoje povabilo, naj 
pridemo k tebi vsi, ki smo obteženi in 
utrujeni. Kam naj se zatečemo, če ne 
prav k tebi? Ti nam moreš podeliti 
blagoslov za resnično prenovo 
življenja.  V moči tvoje milosti se 
želimo z molitvijo in postom boriti 
proti vsemu, kar nas odvrača od 
resnice in odločitve za dobro.  
Marija, Božja in naša Mati, tvoja 
materinska roka je varovala naše 

prednike skozi zgodovino, zato se ti  še 
posebej priporočamo. Izročamo ti sebe, 
naše družine, mladino, duhovnike in 
redovnike, družbene delavce in 
gospodarstvenike, delavce v tovarnah in 
starejše ljudi, rojake in tujce,  naše vasi 
in mesta, vso našo domovino in tudi 
ekumenski dialog ter prizadevanje za 
spravo v družbi.  
Ob tvojem varstvu prosimo 
vsemogočnega Boga za darove Svetega 
Duha, da se bo v našem času pokazala 
moč molitve. Naj spoznamo pomen 
krščanskih vrednot in kreposti, naj 
izprosimo blagoslov za življenje v 
domovini. Prav tako se priporočamo 
vsem svetnikom, ki so kdaj živeli ali 
delovali na našem narodnostnem 
ozemlju, blaženim in našim svetniškim 
kandidatom ter vsem angelom in 
svetnikom, še posebej zavetniku  
domovine svetemu Jožefu, krstnim 
zavetnikom ter našim pokojnim, naj nam 
pri Bogu izprosijo darove Svetega Duha 
za duhovno, moralno in vsestransko 
prenovo naše domovine. Amen. 
 
 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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