
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja Beseda  
 

 

»Jaz sem, ne bojte se!«  Mt 14, 27 

 

Beseda o Besedi 
 

Nismo gospodarji ne morja, ne 
sveta, potrebujemo pa, da nam Bog 
poguma in samozavesti da! 
 
»Ne bojte se, jaz sem, bodite brez 
skrbi.« Je Jezus miril učence, ki so 
prestrašeno vpili: »Prikazen je,« ko 
so ga videli hoditi po morju. Peter 
pa mu je rekel: »Gospod, če si Ti, 
ukaži mi priti k tebi po vodi.« Jezus 
ga povabi: »PRIDI.« Peter je izstopil 
iz čolna ter šel po vodi proti 
Jezusu. Tudi naš zavetnik, bl. 
Anton Martin Slomšek je ob svojem 
zadnjem potovanju v Rim leta 1862 
plul po morju na jadrnici. Z njim je 
bilo tudi nekaj francoskih 
duhovnikov. Ker je bilo morje 
nemirno in so se bali, so prosili 
škofa, da bi za srečno vožnjo zapel 
pesem »Zdrava morska zvezda« ali 
»Mirno nam plove čolnič življenja.« 
In so nato vsi peli in molili. Molitev 
in petje je  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bilo uslišano, plovba se je srečno 
končala. Ko je Peter med hojo po 
vodi k Jezusu zagledal vihar, se je 
ustrašil in se pričel potapljati. 
»Gospod, reši me,« je zavpil. Jezus 
je stegnil roko, ga rešil ter mu rekel: 
»Malovernež, zakaj si dvomil?« Veter 
je nehal, vsi, ki so bili v čolnu, so 
padli predenj in verjeli rekoč: 
»Resnično si Sin Božji.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nismo mar mi vsi Slomškovi župljani z 
našo gradnjo svetišča na vožnji z 
barko po morju? Ni mar vsak od nas  
v nekem smislu tudi Peter, ki se 
včasih ustraši, ki mu, … ki nam 
manjka poguma, zaupanja, vere v 
srečno plovbo, vere v dograditev 
naše cerkve. Zdaj je vendar cerkev 
otipljiv dokaz, da se bodo uresničile 
sanje in želje vseh nas, da bo cerkev 
stala, da bo cerkev živela. Jezus nam 
ponuja roko, mi pa ne bodimo 
maloverni, malodušni, Jezus ne bo 
dopustil utopitve.           Jože Križan 
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SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 

S SLOMŠKOM OD CELJA 
DO ŠT. ANDRAŢA 

 
»Kadar žalost nas obide, 
nikdar ne obupajmo! 
Saj za dežjem sonce pride, 
lepše sonce rumeno.« 
 

Ker je v 
Celju umrl 
celjski opat, 
je bil 
Slomšek 3. 
marca 1846 
imenovan na 

njegovo 
mesto. 

Službo je 
nastopil 25. 
aprila, že 
28. aprila pa 

je prejel nadškofovo pismo s 
povabilom naj zasede mesto škofa v 
Št. Andražu. Škof Kutnak je namreč 
8. marca umrl. Slomšek je še isti 
večer napisal nadškofu obširno 
pismo, v katerem je poudarjal 
predvsem svojo skromnost in Božjo 
previdnost. Nadškof iz  pisma ni 
vedel ali Slomšek mesto sprejema 
ali ne. Na ponovno pismo je 
Slomšek določneje odgovoril, da 
mesto škofa sprejme, če je takšna  
Božja volja. 30. maja je prejel 
pismo, da je imenovan za škofa in 
naj ukrene vse potrebno za vodenje 
škofije. 15. junija 1846 je zapustil 
Celje. Poslovil se je kleče na golih 
tleh v cerkvi pred oltarjem, kjer je 
molil. Posvečenje je bilo 5. julija v  
 

Salzburgu. Iz lavantinske škofije se je 
posvečenja udeležilo 12 duhovnikov. 
7. julija ga je v Celovcu sprejel krški 
škof, svečano pa so mu govorili in 
peli bogoslovci v latinskem, nemškem 
in slovenskem jeziku. Sledil je še 
sprejem v Št. Andražu. Po vseh farah, 
skozi katere se je peljal, pa so ga 
pozdravljali farani. Zvonili so 
zvonovi, streljali so iz številnih 
topičev. V njegovi lavantinski škofiji 
je bilo svečano ustoličenje 9. julija 
1846. Od takrat so k imenu Anton 
pisali še Martin, ki ga je povzel pa 
zavetniku rojstne župnije na Ponikvi. 
Ob nastopu škofovstva je napisal kar 
dve pastirski pismi, eno v latinščini 
za duhovnike, drugo v slovenščini in 
nemščini za vernike. V pismu 
duhovnikom je priporočal naj se 
nevedno ljudstvo, kjer ni pravih šol, 
vendar nekako izobrazi. Ustanavljajo 
naj se nedeljske šole. Pismo 
namenjeno vernikom pa je bilo 
obširno in že v začetku pisano v 
prispodobah, npr.: Slovencam lepšga 
ino bolj imenitnega dela ni kakor 
vinograd obdelovati. Vinograd 
gospodov obdelovati je moje delo, pa 
tudi vaša dolžnost meni pomagati, da 
bo gorica lavantinske cerkve, ki je 
zdaj meni od Boga gospoda vseh 
gospodarjev po njegovih višjih 
namestnikih v skrb izročena, podobna 
dobro obdelanemu vinogradu, v 
katerem žlahtno trsje lepo raste, 
dišeče cveti in obilnega sadja rodi. 
Pogovorimo se torej prav po domače, 
kako se bomo apostolskega dela 
lotili, da nam pojde veselo in prav 
uspešno od rok.« Prihodnjič pa nekaj 
o družbenih dogajanjih, ki so močno 
vplivala tudi na delovanje cerkve. 

     Jože Križan 



ZA OTROKE IN MLADE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gradovi iz Peska 
 
Judovski Rabin Harold Kushner je 
opazoval otroka, ki sta ob vodi 
zidala gradove iz peska. Ko sta 
ravno končala umeten grad, za 
katerega sta potrebovala veliko 
časa in potrpljenja, je prišel val in 
ga zravnal s tlemi. Rabin je 
pričakoval solze in jezo. Otroka pa 
sta se usedla, se prijela za roke in 
se smejala. Kmalu sta začela 
graditi nov grad. Dejal je: "Spoznal 
sem, da sta me naučila pomembne 
lekcije. Vse stvari v našem 
življenju, ki jih ustvarjamo s toliko 
časa in energije, so zgrajene v 
pesku. Trajni so samo naši odnosi 
z ljudmi. Prej ali slej bo prišel val 
in odnesel tisto, kar smo zgradili s 
toliko truda. Ko se bo to zgodilo, 
se bo lahko smejal samo tisti, ki 
se bo imel s kom drţati za roke." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAŠA OZNANILA  
  

 
 Prisrčno se zahvalimo našim 
gostom - slovenskemu pevskemu 
zboru »Slovenski cvet« iz Nemčije. 
Lepo je, da smo jih podprli z našim 
obiskom, tako drug drugega 
opogumljamo pri naši zvestobi do 
domovine in vzgajamo v vseh nas čut 
medsebojne povezanosti in 
solidarnosti. 
Z vašimi darovi ste zelo pomagali h 
gradnji naše nove cerkve.  
Bog daj, da bi cerkev z župnijskim 
pastoralnim centrom pred zimo 
zaživela.  
Bog vam povrni! 
 
 Zaradi tiskarskega škrata se 
opravičujemo za nesporazumček;  
ponovno vabimo na ţupnijsko 
romanje, ki bo, kot smo rekli na 
predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja TO SE PRAVI V 
NEDELJO 14. 8. 2011. Datum je 
povezan tudi z rojstnim dnevom 
naše ţupnije, ki letos na 15. 
avgusta obhaja svoj 13. rojstni dan. 
Avtobus bo odrinil iz parkirnega 
prostora pred našo novo cerkvijo ob 
17.30. Prispevek za romanje je 10 
eur, čimprej se prijavite g. župniku 
(041 868 298).      
Ob 9.30 bo v naši ţupnijski cerkvi v 
Košakih redna nedeljska sv. maša! 
 
 Pred nami je nadaljevanje del v 

naši cerkvi. Bog vam povrni  
za vaše darove: 

18. nedelja med letom: 180 EUR; 
 

Iskreno vas prosimo  
za vašo pomoč! 



Sv. maše v avgustu   
 

 
19. NEDELJA MED LETOM, 7.8.,  
PRVA NEDELJA V MESECU 
Sikst II., papeţ, mučenec; 
9.30 + starša Zorman Elica in Jožef 

 
PETEK, 12.8.   
Ivana Šantalska, redovnica; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije  
 
SOBOTA, 13.8.,  
Bernard, opat in cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Angela Požgan 

 
20. NEDELJA MED LETOM, 14.8., 
Maksimiljan Kolbe, mučenec; 
9.30 + starša Marija in Valter 
Pavalec 
 
PONEDELJEK, 15.8., 
MARIJINO VNEBOVZETJE,  
slovesni praznik; 
9.30 + starši Fekonja, Črnčec,  
        + brat in sestra 
 
PETEK, 19.8.   
Janez Eudes, duhovnik; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 

 
SOBOTA, 20.8.,  
Bernard, opat in cerkveni učitelj; 
18.00 – molitev sv. rožnega venca  
19.00 – za duše v vicah  
 
21. NEDELJA MED LETOM, 21.8., 
Pij X., papeţ; 
9.30 + starši Jagačič 

 

Molitveni kotiček  
 

Zahvaljujem se ti Gospod 
za preteklo noč in za dan,  
ki se budi, dobri Bog.  
Vesel sem, da ga smem začeti s 
teboj. Pred mano se kopičijo 
številne naloge. Bom kos vsem 
nalogam, ki mi pridejo na pot?  
Namesto da se izgubim v dvomih,  
te prosim za Svetega Duha.  
Bog, bodi prisoten v mojem 
življenju in vodi danes moje  
korake. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izdajatelj 
 

 
Ţupnija 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, ţupnijski 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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