
Sv. maše v mesecu juliju   
 

 
 

14. NEDELJA MED LETOM, 3.7., 
Tomaž, apostol; 
9.30 – Stanko Črnčič 
 
TOREK, 5.7., 
Ciril in Metod, slovanska apostola, 
sozavetnika Evrope; 
19.00 + mož,oče,dedek Anton Robar 
in vsi + starši Škofič Robar 

 
PETEK, 8.7.,  
Frančišek, mučenec; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 9.7.,  
Veronika, opatinja; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 – v zahvalo Materi Božji in bl. 
A.M. Slomšku za zdravje  
 
15. NEDELJA MED LETOM, 10.7., 
Ljubica, redovnica; 
9.30 + starši Rozalija in David 
Križanec (obl. smrti) in + Ljudmila 
Križanec Murko  

 
PETEK, 15.7.,  
Bonaventura, škof in cerkveni 
učitelj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 16.7.,  
Karmelska Mati Božja; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 – 

 
 
 
 

Molitveni kotiček  
 
Molitev za počitniški čas  
 
Nebeški Oče,  
Ljudem daješ priložnost,  
da si vzamemo  
čas za počitek in okrevanje  
na naši  poti skozi življenje.  
 
Pomagaj nam, da nam bo ta 
počitniški čas prinesel  
novo zavest o dobrih stvareh v 
življenju  
in povečal hrepenenje o Tvoji 
skrivnostni navzočnosti v našem 
svetu.  
 
Po počitnicah nas pripelji srečno 
nazaj in nam pomagaj. Da bomo  
z vedrino in zagnanostjo izpolnili 
naše dolžnosti.  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda 
 

 

»Učite se od mene.« 
 

(Mt 11,29) 
 

Beseda o Besedi 
 

V današnjem evangeliju Jezus 
izreče naslednje besede: 
»Vzemite nase moj jarem 
in učite se od mene, ker sem krotak 
in v srcu ponižen, 
in našli boste počitek svojim 
dušam.« Jezus nam torej pravi, naj 
posnemamo njegovo ponižnost. 
Moram priznati, da me je nekoč 
zalezovala skušnjava, da bi Jezusu 
ugovarjal. Vprašal sem se: toda v 
čem je bil Jezus ponižen? Če 
prelistamo evangelije, na Jezusovih 
ustih nikoli ne najdemo niti 
najmanjšega priznanja krivde; niti 
takrat, ko govori z ljudmi, in ne, ko 
govori z Očetom. Svojim 
nasprotnikom reče: »Kdo izmed vas 
mi more dokazati greh?« (Jn 8,46). 
Samega sebe razglasi za Učitelja in 
Gospoda; pravi, da je več kot 
Abraham, Mojzes, Jona, Salomon; 
blagruje celo oči, ki so ga videle.  
Kje je torej Jezusova ponižnost, da 
lahko reče: »Učite se od mene, ker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

sem ponižen?« Tu glede ponižnosti 
odkrijemo nekaj pomembnega. 
Ponižnost ni predvsem v tem, 
da smo majhni in revni, kajti človek 
je lahko brez težav hkrati 
nepomemben in aroganten. Ni 
predvsem v tem, da 
se čutimo majhne in brez vrednosti, 
kajti to se lahko porodi tudi iz 
kompleksa manjvrednosti ali iz 
negativne podobe o sebi in vodi v 
depresijo ali v samopomilovanje 
namesto v ponižnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resnično ponižen je samo Bog. In 
prav to nenehno dela: ko je ustvaril 
svet, se je ponižal; ko je navdihoval 
Sveto pismo, je to delal kakor oče, ki 
se prilagaja blebetanju, da bi otroka 
naučil govoriti; v učlovečenju se 
poniža, v evharistiji se poniža. 
Zgodovina odrešenja je zgodovina 
Božjega spuščanja in ponižanja. 
                                   R. Cantalamessa 

Leto XII., 
štev. 87, 
14. nedelja 
med letom; 
3.7.2011  

 
 

14. nedelja med letom  

 Leto XII., 
 štev. 87, 
14. nedelja  
med letom; 
 3.7.2011 



SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 

 
V faberko me oča dajo,  
ino grejo žganja piti. 
Kavo kuhajo si mati, 

  jaz pa moram tukaj biti.  
 
 
Leto 1844 je v Slomškovem 
življenju spet zelo pomembno. Škof 
Ksaver Kutnar je Slomška imenoval 
za višjega šolskega nadzornika in 
stolnega kanonika v Št. Andražu. V 
letu in pol je tako Slomšek na 
področju šolstva naredil ogromno. 
Do konca leta 1846 je bilo v 
lavantinski škofiji ustanovljenih 110 
rednih in100 nadaljevalnih 
nedeljskih šol. Slomšek pa ob tem 
ni bil zadovoljen samo z 
ustanavljanjem novih šol, boril se 
je proti mehanističnemu – 
rutinskemu načinu počevanja.   
 
»Prizadevaj si in skrbi, da odstraniš 
iz šol svoje dekanije brezsmiselni, 
mrtvi način učenja, ki kakor rja 
razjeda vse dobro in povzroča, da 
so šole celo škodljive. Vcepi tvojim 
šolam novega duha in življenja« je 
pisal svojemu sošolcu Antonu 
Rojcu, dekanu v Vidmu ob Savi.  
 
Aprila 1846 je izšlo delo Drobtinice. 
»Učitelom in učencem, starišem ino 
otrokom v podučenje ino za kratek 
čas.« Drobtinice so tako postale 
osnova za Družbo Sv. Mohorja. Zdaj 
se začne uresničevati znamenita 
Slomškova pridiga: »Sveta vera bodi 
vam luč, materin jezik pa ključ, do 
zveličavne narodove omike.« 

 
Slomškov kritičen pogled za zidove 
tovarn, ki so nastajale tudi na 
Slovenskem. Delovnik v njih je trajal 
tudi po 16 ur. Posebno težaven je bil 
položaj mater in otrok, ki so jih brez 
milosti vključili v ta garaški stroj. 
Slomšek je zoper te krivice 
protestiral na različne načine, znana 
pa je tudi njegova pesem »Ubogi 
otrok v fabrkah« (kitica v naslovu 
članka).  
Z migracijskimi tokovi ljudi iz dežele 
v mesta se je rahljala tudi vera 
nekdaj podeželskih ljudi. Z rastočo 
industrijo so se vedno bolj večali tudi 
socialni problemi, ki jim je Cerkev 
skoraj gotovo posvečala premalo 
pozornosti, in je to izkoristila nova 
ideologija in sicer marksizem – kot 
vemo Cerkvi zelo sovražen – na kar je 
– zanimivo, že v svojem času 
opozarjal Slomšek.  
 
Decembra 1845 je oboleli škof Kutnar 
seznanil svojega nadškofa v Salzburgu 
s svojo boleznijo in opozoril na 
Slomška kot svojega primernega 
naslednika. Omenil je tudi, da mu 
oblasti očitajo slovenstvo. O tem je 
Slomšek pisal svojemu prijatelju 
Poklukarju takole: »Slovenka me je 
rodila, Slovenka me je dojila, naj me 
slovenščina tudi hvaležnega sina ima. 
Zemljo materno obdelovati želim, 
dokler nekdaj v materni zemlji 
počivam, oko bo Božja polja tako.«  
S to lepo domoljubno mislijo ko 
Slomšek zapiše »Slovenka« z veliko 
začetnico končujemo današnji 
prispevek. Prihodnjič bomo z njim v 
Celju. Vedno je lepo z njim. 
 

Jože Križan  

PRAZNIK PRESVETEGA 
SRCA JEZUSOVEGA  

 
 
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega 
telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev 
praznik Srca Jezusovega. Praznik skuša 
prodreti v globino in notranje jedro 
Kristusove skrivnosti, v jedro, iz katerega 
pritekajo vsa velika dela v naše 
odrešenje, posebno še Kristusova daritev 
na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila 
od vekov skrita v brezdanjih globinah 
troedinega Boga, ki pa si je prevzela 
našo človeško naravo in nas v Kristusu 
začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter 
dosegla svoj vrhunec v kalvarijski daritvi, 
ko so iz prebodene Kristusove strani 
začele teči reke žive vode, ki odslej 
nikdar več ne bodo usahnile. 
 
Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se 
začenja z apostolom Janezom, ki se je 
naslonil na Jezusove prsi (prim. Jn 13, 
15; 21, 20) in apostola Pavla, ki je svoje 
vernike imel rad v Ljubezni Jezusa 
Kristusa (prim. Flp 1, 8). 
Češčenje Jezusovega Srca so širili 
srednjeveški mistiki, posebno sveti 
Bernard, sveti Bonaventura in sveti 
Bernardin; v tem času so nastale 
priljubljene pesmi, litanije in podobe 
Jezusovega Srca. 
 
V 14. stoletju je ta pobožnost nekoliko 
pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 
17. stoletju, za kar ima velike zasluge 
Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. 
Imenoval začetnika, učitelja in apostola 
liturgičnega češčenja Srca Jezusovega, 
ker je leta 1670 napisal besedilo za 
molitveno bogoslužje (brevir) in za mašo 
v čast Srcu Jezusovemu. 
Leta 1672 in dalje pa so že smeli povsod 
v kongregaciji, ki jo je ustanovil, 
obhajati poseben praznik v čast Srcu 
Jezusovemu. 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Danes je prva nedelja v mesecu 

juniju, ko se vam še posebej 
zahvalimo za vaše darove za gradnjo 
naše nove cerkve, ki nam res zelo 
pomagajo. Bog vam povrni in se 
priporočamo!  
 

 Današnja nedelja je tudi 
»Nedelja Slovencev po svetu«, zato 
se danes še s toliko večjo 
hvaležnostjo zahvalimo vsem 
Slovencem bodisi iz Evrope bodisi iz 
ZDA, Kanade in Avstralije, ki so nam 
in nam še bodo pomagali s svojo 
pomočjo, pri gradnji naše nove 
Cerkve. Bog jim povrni in jih 
blagoslavljaj!  
 

 Pred nami je nadaljevanje del v 
naši cerkvi, prosimo vas, da se vsak 
na svoj način udeležimo tega 
pomembnega dogajanja. 
 

 Včeraj smo se udeležili 
molitvenega srečanja Slovencev in 
Hrvatov na Ptujski gori. Kot ste 
lahko slišali tudi po državnih medijih 
je srečanje lepo uspelo in naj 
pomaga k zbliževanju in sodelovanju 
med obema narodoma.  
 
 

 Bog vam povrni za vaše darove: 
13. nedelja med letom: 220 EUR; 
pred nami je nadaljevanje del na 
naši župnijski cerkvi, fasada in 

zaključna dela v župnišču; 
 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 

 


