
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Sv. Pavel nas v drugem berilu 
uvede v ozračje krščanske 
skupnosti, ki je ţe organizirana, z 
vsemi problemi, ideali in 
napetostmi. Ena od teh napetosti 
zadeva pravilno spolno ţivljenje. 
Začetek verovanja in krst na tem 
področju ne izničita naravnih 
teţenj, vzgibov in večnega boja 
med mesom in duhom. V Korintu, 
poganskem mesto ob morski 
obali, se zdi, da so bile tovrstne 
teţave posebej hude. Potreba, da 
bi obrzdal zlorabe, daje apostolu 
priloţnost za čudovito katehezo o 
čistosti. Spolnost postane 
»nečista«, ko drugega (ali pa 
lastno telo) zoţi na predmet, na 
stvar, a to je tisto, kar tudi 
resnično zavrača. Številna 
pretiravanja na tem področju 
imajo nekaj umetnega, so 
posledica vsiljevanja od zunaj, 
narekujejo jih trţni in potrošniški 
razlogi. Še zdaleč niso, kot bi nas 
radi prepričali, »spontan razvoj 
navad«. Eno od 

 

 

 

 

 

 
opravičil, ki najbolj prispevajo k 
pospeševanju greha nečistosti v 
splošni miselnosti in odvezujejo 
od vsake odgovornosti, je v tem, 
da to nikomur ne škodi, ne dela 
nasilja nad pravicami in svobodo 
drugih, razen če gre za posilstvo 
ali nasilje. Toda ne bo drţalo, da 
se greh nečistosti ustavi pri 
človeku, ki ga stori. Vsaka 
zloraba, kjerkoli in kdorkoli jo ţe 
stori, onesnaţi človekovo moralno 
okolje, ima za posledico 
propadanje vrednot in ustvarja 
tisto, kar sv. Pavel imenuje 
»postava greha« in opiše njegovo 
strašno moč, ki povleče ljudi v 
propad. Prva ţrtev vsega tega je 
druţina. In končno vsem ljudem 
čistost zagotavlja 
najdragocenejšo stvar na svetu: 
moţnost, da se pribliţamo Bogu. 
»Blagor čistim v srcu, kajti Boga 
bodo gledali.« Ne bomo ga videli 
šele nekega dne, po smrti, ampak 
ţe sedaj. Videli ga bomo v lepoti 
stvarstva, človeškega obličja, v 
umetniškem delu; videli ga bomo 
v lastnem srcu. R. Cantalamessa 
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 Molitvena osmina za 
edinost med kristjani 

2. vatikanski vesoljni cerkveni 
zbor (1962–1965) je v Odloku o 
ekumenizmu zapisal: 
»Pospeševati obnovitev edinosti 
med vsemi kristjani, to je eden 
izmed glavnih ciljev koncila. 
Kristus Gospod je namreč 
ustanovil eno in edino Cerkev … 
Razdeljenost čisto gotovo 
nasprotuje Kristusovi volji, je 
svetu v pohujšanje in v škodo 
najsvetejši stvari, namreč 
oznanjevanju evangelija vsemu 
stvarstvu« (E 1). 
 
Koncil je posebej izpostavil 
pomen »duhovnega 
ekumenizma«, ki vključuje 
»spreobrnjenje srca in svetost 
ţivljenja skupaj z zasebnimi in 
javnimi molitvami za edinost 
kristjanov«. Duhovni ekumenizem 
je »duša vsega ekumenskega 
gibanja«. 
 
Ko se torej leto za letom v 
molitveni osmini zbiramo k maši 
in molitvam, izpolnjujemo ţeljo 
celotne Cerkve. Srečujemo se 
tudi z verniki in predstavniki 
drugih Cerkva, saj je »dovoljeno 
in celo zaţeleno, da se katoličani 
zdruţujejo k molitvi« skupaj z 
njimi (E 8). 
  
Ţe več kot sto let kristjani 
obhajamo molitveno osmino za 

edinost. Ta lepa navada v dneh 
med 18. in 25. januarjem vsako 
leto poveţe med seboj kristjane 
vseh veroizpovedi, ko se 
srečujemo, premišljujemo Boţjo 
besedo in skupaj molimo. Ob tem 
doţivljamo predokus tiste popolne 
edinosti, ko bomo zbrani tudi 
okoli istega oltarja. 
 
V mariborski nadškofiji bo tudi 
letos v ekumenskem tednu 
potekala molitev za edinost in 
razna dogajanja, kot si lahko 
preberete:  
 
TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI V 
MARIBORU 2015: 
Jezus je rekel Samarijanki: »Daj 
mi piti!« (Jn 4,7) 
 
 
NEDELJA, 18. januar 2015 
ob 18.30 začetno slovesno 
evharistično bogosluţje v 
mariborski stolnici, ki ga vodi 
škof, apostolski administrator dr. 
Stanislav Lipovšek, nato ob 19.15 
ekumenska molitev ob 
sodelovanju predstavnikov 
katoliške, pravoslavne, 
evangeličanske in binkoštne 
Cerkve 
 
PONEDELJEK, 19. januar 2015 
ob 18.00 Cerkev sv. Cirila in 
Metoda, Tezno, Vrablova ul. 21, 
evharistično bogosluţje z 
ekumenskim govorom (stolni 
dekan msgr. Joţe Goličnik) 



 
TOREK, 20. januar 2015 
ob 18.00 Ţupnijska cerkev sv. 
Rešnjega telesa, Cesta zmage, 
evharistično bogosluţje z 
ekumenskim govorom (prof. dr. 
Avguštin Lah) 
 
SREDA, 21. januar 2015 
- ob 19.30 Maribor – Sv. 
Magdalena, Magdalenski trg 3, 
ekumenski slavilni večer mladih 
(pripravlja Center Sinaj v 
sodelovanju z mladimi iz drugih 
krščanskih Cerkva)  
 
- ob 19. 30 Andreanum, velika 
predavalnica, Slovenska ul. 17, 
Od konflikta do občestva. Dialog 
med katoliško in luteransko 
teologijo. (organizira Inštitut 
Stanka Janeţiča za ekumensko 
teologijo in medreligijski dialog, 
sodelujejo: škof dr. Stanislav 
Lipovšek, ev. škof 
Geza Filo, dr. Avguštin Lah in dr. 
Bogdan Dolenc) 
 
ČETRTEK, 22. januar 2015 
ob 18.00 Ţupnijska cerkev Marije 
Matere Cerkve Maribor – 
Pobreţje, Kosovelova ul. 1a, 
evharistično bogosluţje z 
ekumenskim govorom (Igor Novak, 
dek. referent za ekumenizem) 
 
PETEK, 23. januar 2015 
ob 18.30 Maribor - Sv. Kriţ, 
Ertlova 4, evharistično bogosluţje 

z ekumenskim govorom (stolni 
kanonik Bernard Geršak) 
 
SOBOTA, 24. januar 2015 
ob 18.30 Bazilika Matere 
usmiljenja (frančiškani), Ul. škofa 
M. Drţečnika 7, evharistično 
bogosluţje z ekumenskim 
govorom (stolni kanonik Janez 
Lesnika) 
 
NEDELJA, 25. januar 2015 
ob 10. uri Srbska pravoslavna 
cerkev, Trţaška cesta 13, 
pravoslavna Boţja liturgija (paroh 
Savo Kosojević) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naša oznanila 
   
 Molitvena zveza za duhovne 
poklice nadškofije Maribor vabi k 
SVETI MAŠI IN MOLITVI ZA NOVE 
DUHOVNE POKLICE, NJIHOVO 
SVETOST IN STANOVITNOST. 
Molitveno srečanje bo v sredo, 
21. januarja 2015 ob 10. uri 



na Slomškovem grobu v 
mariborski stolnici. Lepo vabljeni! 
 
 V petek 23.1.2015 ob 18.30h 
bo v mariborski stolnici zahvalna 
sv. maša ob 10. obletnici 
duhovnih oddaj na radiu Brezje. 
K sv. maši so posebej povabljeni 
sodelavci ţupnijskih ekip, ki pri 
tem dekanijskem projektu 
sodelujejo.   
 
 

 Sv. maše so v Domu   
 krajanov v Košakih  

 
 
2. NEDELJA MED LETOM, 18.1.; 
09.00 + mama Zorica Štrakl 

           + starši Cetl 
 
 
ČETRTEK, 22.1.,  
Vincencij, diakon, mučenec;  

  19.00 – v zahvalo  
(darovala gospa Marta Nikitenko) 
 
PETEK, 23.1., 
Zaroka Marije in Joţefa;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 

 
SOBOTA, 24.1.,  
Frančišek Saleški, škof in 
cerkveni učitelj;  
18.30 – molitvena ura 
19.00 – za zdravje v druţini 
Nikitenko 
 
 

 
3. NEDELJA MED LETOM – 
NEDELJA SVETEGA 
PISMA,25.1., spreobrnitev 
apostola Pavla;  
09.00 + Zofija Karner (daroval 
vnuk Danilo z družino) 

 
 

 Molitev tedna  
 

 
Gospod Jezus,  

naj tvoja luč sveti na našo pot, 
kot je vodila korake modrih, in 

naj nas popelje v tvojo 
navzočnost, da bomo častili tebe, 

Marijinega otroka, Očetovo 
Besedo, Kralja narodov, 
Odrešenika človeštva.  

Tebi naj bo slava na veke, 
Amen.  

 
 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, ţupnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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