
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beseda upokojenega 
nadškofa in beseda 
apostolskega 
administratorja 

 
Ljubljana, 31. julij 2013 
 
Kot sem ob imenovanju za 
mariborskega nadškofa metropolita v 
duhu pokorščine papežu sprejel to 
cerkveno službo, tako sem v istem 
duhu sprejel tudi povabilo papeža 
Frančiška, da se ji odpovem. V 
osebnem pogovoru mi ga je 
posredoval prefekt Kongregacije za 
škofe eminenca Marc kard. Ouellet 
30. aprila 2013. To sem storil v 
iskrenem prepričanju, da lahko ta 
gesta pripomore k prečiščenju 
razmer v Cerkvi na Slovenskem in 
zagotovi njenim predstavnikom večjo 
oznanjevalno in pričevanjsko moč v 
procesu nove evangelizacije sredi 
težavnih slovenskih družbenih 
razmer. 
Leta 1999 sem postal član zbora 
svetovalcev v mariborski škofiji; leta 
2010 sem pričel v mariborski 
nadškofiji opravljati službo nadškofa 
pomočnika in leto kasneje sprejel 
polno odgovornost zanjo kot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ordinarij. Vse to me neločljivo in 
soodgovorno povezuje z 
gospodarskim zlomom Nadškofije 
Maribor in reševanjem te težavne 
situacije. Po svojih najboljših močeh 
sem se trudil, da bi z domačimi in 
tujimi sodelavci kar najbolj omilili 
posledice; a, žal, iz različnih razlogov 
nismo bili uspešni. In prav v zavesti 
svoje soodgovornosti za nastalo 
situacijo in neusposobljenosti za 
učinkovito vodenje nadškofije v tej 
situaciji, verjamem, da bo moj 
odstop nasledniku omogočil 
neobremenjeno delovanje zaradi 
preteklih dogodkov in mu zagotovil 
večjo moralno avtoriteto znotraj in 
zunaj Katoliške Cerkve. 
Vsem, ki so zaradi finančnega zloma 
mariborske nadškofije oškodovani ali 
prizadeti, morda pohujšani, 
duhovnikom in laikom, se osebno še 
enkrat opravičujem za svoj del 
odgovornosti. 
Ko sklepam škofovsko služenje v 
mariborski nadškofiji in je sedež 
mariborske nadškofije in metropolije 
izpraznjen in prav tako vse službe, ki 
sem jih opravljal v okviru SŠK, se 
prisrčno zahvaljujem za prizadevno 
sodelovanje vsem škofom, 
sodelavcem na ordinariatu in v drugih 
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nadškofijskih ustanovah, zlasti pa 
duhovnikom in pastoralnim 
delavcem, bogoslovcem ter 
redovnikom in redovnicam. Z vsemi 
je bilo prijetno sodelovati. Vernikom 
mariborske nadškofije pa sem iskreno 
hvaležen za vedno zelo tople in 
domače sprejeme po župnijah, za 
izraženo vsestransko podporo in 
pomoč, najbolj pa za vse molitve in 
žrtve. 
Boga pa še enkrat prosim, da bi 
današnje dejanje pomagalo Katoliški 
Cerkvi na Slovenskem z večjo 
verodostojnostjo oznanjati evangelij 
in zato lažje približati Kristusa 
najbolj oddaljenim in ubogim. 
  

upokojeni mariborski nadškof  
msgr. dr. Marjan Turnšek 

 
*** 

 
V Cerkvi na Slovenskem, posebej v 
mariborski in v ljubljanski nadškofiji, 
še vedno močno odmeva odstop 
ljubljanskega nadškofa dr. Antona 
Stresa in mariborskega nadškofa dr. 
Marjana Turnška. Čeprav je na 
finančni zlom družb, ki so bile 
povezane z mariborsko nadškofijo 
vplivalo veliko dejavnikov, sta oba 
pastirja krajevnih Cerkva prevzela 
moralno odgovornost in na vabilo 
papeža Frančiška sprejela odstop od 
nadškofovske službe. 
   Škofje, duhovniki in verniki, ki smo 
z bolečino v srcu sprejeli to 
dogajanje, smo zato v molitvi, v veri 
in ljubezni še bolj povezani z obema 
nadškofoma, ki sta v svoji odstopni 
izjavi povedala, da sprejemata svoj 
del odgovornosti; svojo krivdo za 
nastali položaj obžalujeta in se vsem 

prizadetim iskreno opravičujeta. 
Odstop sprejemata v pokorščini sv. 
očetu in v iskreni želji, da bi njun 
odstop pripomogel k razčiščenju in k 
bolj uspešnemu reševanju nastalega 
položaja in bi Cerkev v Sloveniji z 
novima nadškofoma bolj 
neobremenjeno nadaljevala svoje 
odrešenjsko poslanstvo. 
   Obema nadškofoma se 
zahvaljujemo za zvesto hojo po 
stopinjah Jezusa Kristusa Dobrega 
Pastirja in Usmiljenega Samarijana, 
še posebej za njuno pričevanje 
zvestobe in pokorščine Petrovemu 
nasledniku, ko sta sprejela križ 
odpovedi pastirski službi z željo, da 
bi ta preizkušnja pomenila nov 
začetek in omogočila prenovo in 
duhovno pomlad Cerkve v naši 
domovini. 
Bog daj, da bi se tudi v tem 
tragičnem dogajanju uresničevala 
modrost apostola Pavla, da tistim, ki 
Boga ljubijo vse pripomore k 
dobremu (prim. Rim 8,28). To je tudi 
naloga apostolskega administratorja 
mariborske nadškofije, ki mi jo je 
zaupal sv. oče in se v duhu cerkvenih 
navodil uresničuje v prizadevanju, da 
skupaj z duhovniki in verniki 
mariborske nadškofije pripravljamo 
pot novemu nadškofu in z združenimi 
močmi poskrbimo, da se kljub 
moralnim in materialnim posledicam 
finančnega poloma, kolikor je 
mogoče usklajeno nadaljuje redno 
dušnopastirsko delo, še posebej v teh 
dneh, ko vstopamo v novo šolsko, 
veroučno in pastoralno leto, ki je 
milostni trenutek, izziv in vabilo 
škofom, duhovnikom, redovnikom ter 
vsem sodelavcem in sodelavkam za 
Božje kraljestvo. 



   Naj se zato v celjski škofiji, v 
mariborski metropoliji in v Cerkvi na 
Slovenskem v vsej polnosti uresničuje 
temeljna podoba Cerkve, ki jo 
srečamo že v apostolski dobi, ko so 
bili Jezusovi učenci zbrani v molitvi, 
skupaj z Marijo Jezusovo Materjo, v 
pričakovanju Svetega Duha (prim. 
Apd 1,14). 
   Hvala vam, sobratje duhovniki, 
redovniki, diakoni, bogoslovci, sestre 
redovnice, vsi verniki celjske škofije 
in vsi, ki v srcu dobro mislite, za 
povezanost v molitvi ter za 
pričevanje zvestobe in edinosti. Vsi 
smo povabljeni, da v osebnih in v 
skupnih molitvah molimo za Cerkev, 
za sv. očeta in za nova pastirja 
mariborske in ljubljanske nadškofije. 
V tem času darujmo sv. maše za nova 
nadškofa v skladu z bogoslužnimi 
pravili (Rimski misal, str. 769). 
Posebej vabim molitvene skupine in 
duhovna gibanja, da se vključijo v to 
dogajanje in s svojo molitvijo 
pomagajo reševati nastale razmere. 
Tako bo v duhu navodil krovnega 
dokumenta naše pastoralne prenove 
»Pridite in poglejte« Cerkev v naši 
domovini kljub vsem preizkušnjam 
postajala vedno bolj živo občestvo, 
ko bodo njeni člani z novo apostolsko 
gorečnostjo vabili brate in sestre k 
osebni veri, k osebnemu srečanju s 
Kristusom kot Odrešenikom človeka, 
da bi se lahko drug drugemu darovali 
v ljubezni (prim. PIP 59). 

 
dr. Stanislav Lipovšek, 

celjski škof,  
apostolski administrator  

za Nadškofijo Maribor  
 
 

Naša oznanila  
  

 
 Kakor vsako leto, smo tudi letos 
na predvečer praznika Marijinega 
Vnebovzetja, ki je letos tudi 15. 
rojstni dan naše ţupnije, poromali 
na Ptujsko goro. Avtobus je krenil 
v sredo 14.8.2013 ob 18h izpred 
parkirišča pred našo cerkvijo 
(kakor običajno je pobiral romarje 
tudi po Košaškem dolu in po 
Šentiljski cesti). Ob 19h je bila 
najprej molitvena ura, nato ob 20h 
slovesna sv. maša - somaševanje, ki 
ga je vodil g. apostolski 
administrator msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek, po njej je bila  
tradicionalna procesija z lučkami.  
Hvala vsem, ki ste se romanja 
udeležili. Še posebej smo molili za 
našo nadškofijo in za naše pastirje, 
pa tudi za našo mlado župnijo, saj 
letos obhajamo 15. let njenega 
obstoja. Naj nas Božja Mati Marija 
blagoslavlja, da bomo zvesti učenci 
in učenke Jezusa Kristusa.  
 
                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   
 
NEDELJA, 18.8., 
20. nedelja med letom, 
Helena, cesarica; 
9.30 + starši Fekonja in Črnčec,  
          dva + brata in sestra 
 
 
PETEK, 23.8., 
Roza iz Lime, redovnica; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 
 
SOBOTA, 24.8., 
Natanael (Jernej), apostol; 
18.00 – molitvena ura za našo   
            župnijo in nadškofijo  
19.00 + Vlado Miholic  
          (daroval Miro Prša z družino   

 
 

NEDELJA, 25.8., 
21. nedelja med letom, 
Ludvik IX, francoski kralj; 
9.30 + Ivan, Neža in Elizabeta  
          in + mož Franc Lorber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Molitev tedna 
 

 
O pridi, stvarnik, Sveti Duh, 
obišči nas, ki tvoji smo, 
napolni s svojo milostjo 
srce po tebi ustvarjeno. 
 
Ime je tvoje Tolažnik 
in dar Boga najvišjega, 
ljubezen, ogenj, živi vir, 
posvečevalec vseh stvari. 
 
Razsvetli z lučjo nam razum, 
ljubezen v naša srca vlij, 
v telesni bedi nas krepčaj, 
v slabosti vsaki moč nam daj. 
 
Odženi proč sovražnika 
in daj nam stanoviten mir, 
pred nami hodi, vodi nas 
in zla nas varuj vsakega. 
 
Po tebi naj spoznavamo 
Očeta in Sina Božjega, 
in v tebe trdno vérujemo, 
ki izhajaš večno iz obeh. 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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
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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