
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beseda domačega župnika 
 

Dragi bratje in sestre! 
 
Ţivimo v zanimivih časih - časih 
polnih sprememb, staro odhaja 
novo se šele rojeva. Zdi se, da ni 
več trdnega temelja na katerem bi 
lahko gradili svoje ţivljenje. A to je 
zgolj videz. Videz, ki postopno tudi 
po zaslugi različnih »sodobnih 
prerokov« postaja splošno 
uveljavljeno mnenje in drţa ljudi.  
»Nikomur več ne moreš zaupati«, ni 
le fraza, ampak dejansko postaja 
mišljenje, ki je vedno bolj značilno 
tudi za naš narod v tem 
zgodovinskem trenutku.  A človek 
ne more niti živeti, kaj šele 
preživeti, če nima človeka, ki bi 
mu lahko zaupal.  
 

Prav zato postaja naša ţupnija neke 
vrste svetilnik, ki ţe 15 let sveti z 
Boţjo lučjo in osvetljuje temo časa 
v kateri ţivimo. 15.8.1998 je ne le 
za naš kraj, temveč tudi za našo 
mariborsko nadškofijo in Cerkev na 
Slovenskem velik dan. Je dan ko se 
je rodila nova ţupnija, Slomškova 
ţupnija, naša ţupnija. Je dan 
veselja, pa tudi začetek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trpljenja, ki vsako rojstvo spremlja. 
Zato tudi mi v letih, ki so za nami, 
doţivljamo tako veselje in radost, 
kakor tudi preizkušnje in trpljenje.  
 

Na poseben način na svoji koţi vse 
to doţivljamo dušni pastirji. Bodisi 
p. Evgen Ketiš, ki je prvi pionir 
ideje o rojstvu naše ţupnije in 
gradnje nove ţupnijske cerkve, nato 
p. Bogoljub Gselman in nato prvi 
ţupnik naš blagopokojni p. Franci 
Pivec. Vse dobro kar so storili za vse 
nas, je z zlatimi črkami vpisano v 
Knjigo ţivljenja.  
Preteklost nas je doslej jasno 
naučila, da si moramo zaupati in na 
medsebojnem zaupanju in zaupanju 
v Boţjo pomoč graditi našo ţupnijo. 
Ne le našo lepo novo ţupnijsko 
cerkev, skladno z njo mora rasti 
tudi ţivo krščansko občestvo, ki naj 
bo občestvo zaupanja, zaupanja 
Bogu in drug drugemu. Sam kot vaš 
dušni pastir sem ponosen na vse 
vas dragi bratje in sestre, dragi 
prijatelji. Vse kar smo namreč do 
sedaj uspeli »zgraditi« smo 
zgradili skupaj. Hvala vam za vse 
in s skupnimi močmi korakajmo z 
roko v roki tudi naprej.  
                    vaš Igor Novak, župr.    
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 Svetnik tedna 
  

Blaženi škof A.M. Slomšek 
 
Ali imamo Slovenci velike ljudi, ki 
so po duhu enakovredni velikim 
osebnostim drugih narodov? Imamo 
jih, a jih slabo poznamo in premalo 
cenimo. Eden takih je vsekakor 
ANTON MARTIN SLOMŠEK. Ob 
odkrivanju njegove osebnosti in 
dela ga lahko mirno postavimo ob 
svetnike in velikane duha pri drugih 
ljudstvih. Nekateri mu to ţe dolgo 
priznavajo, drugi to šele (ali 
ponovno) odkrivajo. 
Anton Martin Slomšek (1800-1862) 
je bil doma s premoţne kmetije na 
Slomu pri Ponikvi. Po obiskovanju 
nedeljske šole in trivialke se je 
vpisal na celjsko gimnazijo, kjer ga 
je profesor Zupančič navdušil za 
slovenščino in poezijo. Ker je 
zgodaj postal sirota, se je na 
posebnem učiteljskem tečaju v 3. 
razredu gimnazije z odliko usposobil 
za inštruktorja učencev, da se je s 
poučevanjem lahko preţivljal. Po 
končani gimnaziji se je vpisal na 
študij filozofije na ljubljanskem 
liceju. Filozofijo je poslušal 
(s Prešernom in drugimi kolegi) v 
Ljubljani, potem pa v Senju in 
Celovcu.  
V Celovcu se je odločil za študij 
bogoslovja, bil leta 1824 posvečen v 
duhovnika, od leta 1825 pa 
sluţboval kot kaplan pri Sv. 
Lovrencu na Bizeljskem, kasneje 
v Novi Cerkvi blizu Vojnika. Bil je 
tudi duhovni vodja v celovškem 
semenišču, dekan in šolski 
nadzornik v lavantinskem Št. 

Andraţu, opat v Celju in lavantinski 
škof. 
Iz vneme za slovenščino je ţe med 
študijem teologije ustanovil 
slovensko društvo, poučeval kolege 
v slovenščini in jih navduševal za 
pisne in govorne vaje, kot spiritual 
v celovškem semenišču je 
bogoslovce navajal k prevajanju in 
jih pridobival za sodelovanje pri 
svojih knjigah. O ljubezni do 
maternega jezika je govoril tudi 
v pridigah, slovensko misel pa širil v 
knjigah, zelo si je tudi prizadeval za 
slovensko šolo na kmetih.  
Kot škof se je dolgo potegoval za 
to, da bi bila slovenska štajerska 
cerkvena enota (takrat je celjsko 
okroţje pripadalo lavantinski 
škofiji, drugi kraji pa 
sekovski/graški). Slomšek je leta 
1859 dosegel premestitev sedeţa 
škofije v Maribor in v njenem okviru 
zdruţil skoraj vse štajerske 
Slovence. Izhodišča prizadevanja za 
duhovno, moralno, versko, kulturno 
in narodnostno prenovo škofije je 
Slomšek jasno opredelil z 
rekom »Sveta vera bodi vam luč, 
materin jezik pa ključ do 
zveličavne omike«. Na versko in 
duhovno zavest Slovencev je skušal 
vplivati s pridiganjem in z 
uveljavljanjem nedeljskih šol ter 
reorganizacijo trivialk. V verski in 
narodni prerod je vključil tudi 
literarno in zaloţniško dejavnost.  
Veliko je pisal, zlasti za otroke in 
mladino. Ohranjenih je veliko 
njegovih pesmi (nekatere so 
ponarodele) in basni. V času 
škofovske sluţbe je duhovnike 
oskrboval z izdajanjem svojih 
pridig, uvajal je nove ljudske 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1eren
http://sl.wikipedia.org/wiki/Celovec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sv._Lovrenc
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sv._Lovrenc
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sv._Lovrenc
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nova_Cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t._Andra%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t._Andra%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t._Andra%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pridiga
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lavantinska_%C5%A1kofija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lavantinska_%C5%A1kofija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lavantinska_%C5%A1kofija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Trivialka&action=edit&redlink=1


poboţnosti (predvsem majniške 
šmarnice), ustanavljal razna 
društva in bratovščine … 
Umrl je 24. septembra 1862 v 
Mariboru in bil tam tudi pokopan.  
Mnogi ljudje so vedno videli v njem 
SVETNIŠKO OSEBNOST in kmalu po 
smrti so začeli z mislijo na 
beatifikacijo. Zaradi mnogih teţav 
naše zgodovine je postopek tekel 
počasi. Srčno upamo in ţelimo, da 
bo kmalu vsa Cerkev priznala 
njegove izredne kreposti in zasluge 
in ga postavila med svetnike.  

 
Iz Slomškovega življenja 
 
1800 – 26.11 rojen Slomu v ţupniji 
Ponikva 
1821 - vstopi v bogoslovje v Celovcu 
1824 – 8.9. posvečen v duhovnika 
1825 – kaplan na Bizeljskem 
1827 – kaplan v Novi cerkvi 
1829 – spiritual v Celovcu 
1838 – nadţupnik v Vuzenici 
1846 – opat in mestni ţupnik v Celju 
1846 – 5.7. v Salzburgu posvečen za 
lavantinskega škofa 
1859 – prestavitev škofijskega 
sedeţa v Maribor 
1859 – 14.10. otvoritev bogoslovja v 
Mariboru 
1862 – umrl v Mariboru 24.9. 
1941 – 21.6. prenos Slomškove krste 
iz grobnice na starem pokopališču v 
kripto bazilike Matere milosti 
1978 - 7.10. prenos posmrtnih 
ostankov škofa Slomška iz kripte 
frančiškanske cerkve v stolnico 
1995 – 1.9. ekshumacija in prenos 
posmrtnih ostankov škofa A. M. 
Slomška v Kriţevo kapelo 

1996 – 13.5. papeţ Janez Pavel II. 
potrdi herojske kreposti škofa A. M. 
Slomška 
1998 – 3.7. papeţ Janez Pavel II. 
potrdi in sklene postopek za 
Slomškovo beatifikacijo 
1999 - 19.9. obisk svetega očeta 
Janeza Pavla II. in Slomškova 
beatifikacija v Mariboru; sveti oče pri 
isti slovesnosti blagoslovi temeljni 
kamen za našo novo cerkev. 
 
 
 
 
 
 
 

Naša oznanila  
  
 V ponedeljek 2. septembra smo 
začeli z veroukom v novem 
veroučnem letu 2013/2014. Urnik 
verouka je sledeč:   

 
1. in 2. razred imata verouk  
v ponedeljek ob 16h; 
3. razred ima verouk v  
ponedeljek ob 17h. 
(1., 2. in 3. razred poučuje  
gospa katehistinja Marinka Novak) 

 
4., 5. in 6. razred ima verouk v  
petek ob 16h; 
7., 8. in 9. razred ima verouk v  
petek ob 17h 
(4., 5., 6., ter 7., 8. in 9. razred  

poučuje gospod župnik) 
 

Prvošolci naj se vpišejo k verouku po 
sv. maši, pri katehistinji ali pri 
ţupniku; V Slomškovi knjigarni na 
Slomškovem trgu si prosimo sami 



kupite katekizme in delovne zvezke 
za vse razrede devetletke. 
 

 Prisrčna hvala vsem, ki ste 
pomagali pri oblikovanju današnje 
slovesnosti. Bog lonaj g. škofu 
Smeju, ki nas s svojo preprostostjo 
vedno navduši. Bog povrni vsem 
našim drugim gostom, pevcem, 
ministrantom in vsem, ki ste danes 
prišli, da se v teh težkih časih 
priporočamo bl. škofu Slomšku.   
 
 Vabljeni k molitvi za življenje. 
Molitev je skozi vse leto v stolnici 
vsako drugo sredo v mesecu od 18.00 
-19.00.  
 
 Vabljeni na Zbor kristjanov in ljudi 
dobre volje, ki bo na Otočcu v soboto 
19. oktobra. 
 
 Vabljeni vsi mladi, ki še odkrivate 
svojo ţivljenjsko pot k skupini 
Samuel. Info oseba je s. Zdenka 
Prevolšek: zdenka.prevolsek@rkc.si   
 

 V sklopu Slomškovega meseca 
septembra vas vabimo na že 
tradicionalno župnijsko peš 
romanje. Letos bomo poromali na 
Urbanovo kapelo nad Šentiljsko cesto 
in sicer v nedeljo 29. septembra. 
Zberemo se na Hoferjevem parkirišču 
ob 15h. Vabljeni! 
 

 Sv. maše so v  
 Domu krajanov v Košakih   
 

NEDELJA, 22.9., 
25. nedelja med letom, 
Slomškova nedelja; 
09.00 + sin Marjan Krajnc  
      (darovala družina Krajnc Lojze) 

- za duhovni blagor našega mesta 
      
TOREK, 24.9.,  
Anton Martin Slomšek, škof; 
19.00 – za našo ţupnijo  
 
PETEK, 27.9.,   
Vincencij Pavelski, duhovnik in    
ustanovitelj lazaristov; 

   19.00 + ţupljani in dobrotniki  
            naše ţupnije 

 
SOBOTA, 28.9.,  
Vaclav, mučenec; 
19.00 + Vlado Miholic  
   (darovala družina Žalik) 

 
NEDELJA, 29.9., 
26. nedelja med letom, 
Slomškova nedelja; 
9.00 + Alojzija in Franc Majcan       
    (darovala družina Senekovič) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija 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, župnijski 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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