
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Današnji evangeljski odlomek nam 
spregovori o Jezusovem 
spremenjenju. Nekega dne je vzel 
Jezus s seboj tri svoje učence in 
se z njimi povzpel na visoko goro. 
V nekem določenem trenutku je 
začelo Jezusovo obličje žareti v 
izjemni svetlobi; prikazala sta se 
Mojzes in Elija, ki sta govorila z 
njim. Za nekaj trenutkov je bila 
božanskost Božjega Sina – sicer 
skrita pod njegovo človeškostjo – 
kakor osvobojena in Jezus se je 
tudi navzven pokazal tak, kakršen 
je resnično bil: luč sveta. Vse je 
napolnilo izjemno ozračje miru in 
sreče, tako da se Peter ni mogel 
zadržati in je vzkliknil: »Rabi, 
dobro je, da smo tukaj. 
Postavimo tri šotore …« Takrat se 
je pojavil oblak, ki jih je obdal, in 
iz oblaka je prišel glas, ki je 
rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, 
njega poslušajte!« S temi 
besedami je Bog Oče človeštvu 
dal Jezusa Kristusa kot 

 

 

 

 
 

 

edinega in dokončnega učitelja. 
Velelnik »Poslušajte ga!« je 
napolnjen z vso Božjo avtoriteto 
in z vso Božjo ljubeznijo do 
človeka. Poslušati Jezusa v resnici 
ni le dolžnost in pokorščina, 
ampak je tudi milost, privilegij, 
dar. On je resnica: če bomo hodili 
za njim, se ne bomo varali; on je 
ljubezen: ne išče drugega kakor 
našo srečo. Zdaj pa kot običajno 
prenesimo to sporočilo še v naše 
življenje. Besedi »Poslušajte ga!« 
seveda nista namenjeni le onim 
trem učencem, ki so bili na gori 
Tabor, ampak Kristusovim 
učencem vseh časov. Seveda pa si 
moramo zastaviti vprašanje: »Kje 
Jezus govori danes, da bi ga lahko 
slišali?« Jezus nam govori 
predvsem po naši vesti. 
Vsakokrat, ko nam vest očita, da 
smo kaj slabega storili, ali pa nas 
spodbuja, naj storimo nekaj 
dobrega, nam govori Jezus po 
svojem Duhu. Glas vesti je neke 
vrste prevodnik, ki je v nas zato, 
da nam posreduje Božji glas.                                      
                      R. Cantalamessa 
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 Volitve novih članov ŽPS 

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je 
župnikovo posvetovalno in 
delovno telo, ki preučuje, 
načrtuje, usklajuje, spremlja in 
preverja izvajanje pastoralnega 
dela v župniji. V življenju župnije 
ima posebno mesto, še posebej 
po 2. vatikanskem cerkvenem 
zboru, ki je poudaril, da smo za 
življenje Cerkve odgovorni vsi 
krščeni, ne samo papež, škofje in 
duhovniki. 

ŽPS ima pa svojem statutu 
pomembno vlogo svetovalnega 
organa in je soodgovoren za 
življenje župnije, občestva 
kristjanov določenega območja. 
Ko govorimo o soodgovornosti, 
začnemo razmišljati drugače, ne 
le o Cerkvi kot ogrodju, kjer so 
stvari postavljene na določeno 
mesto, ampak je Cerkev 
Kristusovo skrivnostno telo. 
Kateri koli organ si, si odgovoren 
za življenje celotnega telesa. 
 Soodgovornost in vloga vsakega 
od nas v ţupniji se začne s 
prejemom zakramenta svetega 
krsta in se z naslednjim 
zakramenti le še povečuje.  Po 
odloku Slovenske škofovske 
konference je ŽPS obvezen za vse 
župnije. Sedanjemu članstvu 
preneha mandat na belo nedeljo, 
12. aprila 2015. Zato danes 1. 
marca 2015 poteka izbira novih 
članov. Ne gre za volitve, kot jih 

poznamo iz civilne družbe npr. 
izbiro parlamenta ali župana, ko 
gre za tekmovanje. Vsi smo 
soodgovorni za življenje župnije. 
Če nekdo ni izbran za ŽPS, ne 
pomeni, da je rešen vseh 
soodgovornosti za življenje 
župnije, izbrani pa so še bolj 
izpostavljeni in se od njih tudi 
več zahteva. Temeljno merilo 
izbire je ljubezen do Kristusa in 
Cerkve. Izbira bo potekala v vseh 
šestih slovenskih škofijah hkrati in 
to ne bo prvič, ampak že četrtič 
zapored: "To je lepo sporočilo 
vernim, da smo v Cerkvi začutili 
pomembnost soodgovornosti". 
Pravila izbire so poenotena. Brez 
izbire so člani ŽPS kaplani in drugi 
duhovniki v župniji, katehisti, 
predstavniki gospodarskega sveta, 
pevcev, karitativnih organizacij, 
ki člani ŽPS avtomatsko po svoji 
službi.  Nekaj članov ima pravico 
imenovati tudi župnik 
samostojno.  ŽPS naj bi se redno 
dobival in usklajeval pastoralno 
delo v župniji, občasno pa se 
dobijo tud ŽPS-ji na ravni 
dekanije in škofije. 

 Naša oznanila 
   
 Kot smo že povedali, se 5-letni 
mandat članov ŽPS in ključarjev 
letos končuje. Ob tem se 
njihovemu delu prisrčno 
zahvalimo. Obenem bo sv. postni 
čas »prinesel« izbiro nove ekipe 

 



ŽPS. V ta namen bomo še naprej 
tudi molili posebno molitev.  
Danes boste dobili »volilne« 
lističe. Prihodnjo nedeljo 8. 
marca 2015 boste izpolnjene  
lističe prinesli k sv. maši in jih 
oddali v posebej za to 
pripravljeno skrinjico.  
Nato bo po sv. maši posebna 
komisija na čelu z gospodom 
župnikom vsebino skrinjice 
pregledala, preštela glasove in v 
nedeljo 15.3.2015 bomo pri sv. 
maši oznanili novoimenovane 
člane nove ekipe ŽPS za obdobje 
2015-2020.  
 
 V torek 10.2.2015 je bil po 
odločbi Upravne enote Maribor še 
zadnji ogled naše cerkve v 
postopku  pridobivanja 
uporabnega dovoljenja. 
Odgovorni iz UE Mb so ugotovili, 
da ni več nobenih ovir za 
pridobitev uporabnega dovoljenja 
za našo cerkev. Sedaj čakamo le 
še na pravnomočnost omenjene 
delne odločbe. To pomeni, da se 
z datumom, ko postane delna 
odločba pravnomočna, vse 
bogoslužno dogajanje za stalno 
preseli v našo cerkev. Z istim 
datumom bomo uvedli sv. maše 
vsak dan v tednu. Vsekakor bo to 
zgodovinska sprememba v 
vsakodnevnem življenju naše 
župnije. Sedaj se bo šele 
pokazalo ali smo »vredni« svoje 
lastne ţupnije. To bomo pokazali 
tako s številčnostjo, kakor tudi s 

pobožno udeležbo pri sv. mašah. 
Upamo, da sprememba ne bo 
razlog za dvom v upravičenost 
obstoja naše župnije, temveč za 
iskreno veselje in potrditev 
desetletnih pričakovanj in dela 
vseh nas! 
 
 Sv. postni čas prinaša s seboj 
veliko različnih spodbud. Mednje 
prav gotovo spada tudi poslanstvo 
vzgoje naših otrok. Tako bo v 
četrtek po večerni sv. maši v 
Domu krajanov srečanje za 
starše vseh naših veroučencev. 
Udeleţba je obvezna!  

 
 Koalicija "Za otroke gre" vabi 
na shod "Dan Ljubezni", ki bo v 
torek, 3.3.2015, ob 16.30 v 
Ljubljani pred Drţavnim 
zborom. V prijetnem, 
sproščenem vzdušju z glasbeno-
kulturnim programom bomo 
pričevali o lepoti in pomenu 
materinske in očetovske ljubezni, 
poslanstvu starih staršev ter se 
zavzeli za srečno otroštvo naših 
otrok. Lepo vabljene družine, 
stari starši, botri, narodne noše... 
Za naše otroke gre! Po shodu bo v 
Uršulinski cerkvi ob 18.30 sveta 
maša. Več informacij na: 
http://24kul.si/. 
Več o tej problematiki v PRILOGI 
ŢUPNIJSKEGA LISTA DANAŠNJE 
NEDELJE.  
 
 Bog vam povrni za vaše darove 
danes na prvo nedeljo v mesecu 

http://24kul.si/


marcu. Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota v mesecu z 
običajnimi pobožnostmi. Na prvi 
petek bo g. župnik obiskal 
ostarele na domovih.    
 

 
 

  Sv. maše so še  
 ZELO KRATEK ČAS  
 v Domu  krajanov  
 

 
2. POSTNA NEDELJA, 1.3., 
PRVA V MESECU, Albin, škof; 
09.00 + Bohak Drago – 10.obl.    

          (darovala žena Jovanka) 
 
 
ČETRTEK,6.3., prvi v mesecu 
Branko, škof;  

  19.00 + Andrej Nikitenko  
       in + iz družine Nikitenko 
 
PETEK, 7.3., prvi v mesecu, 
Fridolin, opat;  
19.00 + župljani in dobrotniki   
            naše župnije 
 
SOBOTA, 8.3., prva v mesecu, 
Perpetua in Felicita, mučenki; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 – v dober namen 
 
 
3. POSTNA NEDELJA, 8.3., 
Janez od Boga, redovni 
ustanovitelj;  
09.00 + Milan Pinterič  
(darovala Ana Čepe) 
 

Molitev v pripravi na izbor 
novega  Župnijskega 

pastoralnega sveta 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: 
Pojdite tudi vi v moj vinograd. Daj 
nam duha modrosti, da se bomo 

velikodušno odzvali delu v župniji 
in izbrali primerne člane 

župnijskega pastoralnega sveta, 
ki bodo v našem imenu in z našo 
pomočjo sodelovali z duhovniki v 

dušnem pastirstvu in 
uresničevanju smernic sinode o 

družini po priprošnji Device Marije 
ter blaženih: Antona Martina 
Slomška, Lojzeta Grozdeta in 
Drinskih mučenk. Po našem 

Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem 
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega 

Duha živi in kraljuje vekomaj. 
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 župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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