
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Izjava Komisije Pravičnost 
in mir pri Slovenski 

škofovski konferenci o 
bližajočem se referendumu 

 
Družbene in politične razmere 
postavljajo Katoliško cerkev v 
Sloveniji pred dolžnost, da se v 
slovenski družbi javno zavzema za 
temeljne človeške vrednote, kot 
so družina, človekove pravice in 
temeljne svoboščine, pravičnost 
in svoboda. Tako kot v številnih 
drugih državah se tudi pri nas 
soočamo z novimi zahtevami po 
redefiniciji zakonske zveze. Po 
referendumu leta 2012, na 
katerem so državljani zavrnili 
Družinski zakonik, nas na četrto 
adventno nedeljo (20. 12. 2015) 
ponovno čaka referendum na 
temo spornega predloga, da se v 
slovenski zakonodaji zakonska 
zveza opredeli kot skupnost dveh 
oseb in ne kot skupnost moškega 
in ženske. V Komisiji Pravičnost in 
mir pri Slovenski škofovski 
konferenci smo prepričani, da v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ozadju tega političnega projekta 
ne gre samo za prizadevanja za 
domnevno zaščito in 
enakopravnost določenih 
družbenih skupin, temveč za 
uzakonitev ateistične ideologije, 
ki je v popolnem nasprotju z 
naravnim zakonom, krščansko 
antropologijo in slovensko 
kulturo. Zagovorniki t. 
i. ideologije spola hočejo na 
zakonodajni in jezikovni ravni 
omalovaževati razliko med 
moškim in ženskim spolom, 
odpraviti pomen različne vloge 
očeta in matere pri vzgoji otrok, 
postaviti interese odraslih nad 
koristi otrok ter uvesti sporni 
koncept socialno izraženega 
spola, ki si ga človek poljubno 
izbira, določa in spreminja. 
Relativizaciji spola hočejo 
zagovorniki podrediti jezik, 
strokovne razprave, zakonodajo 
in celo demokratične procese. 
Posledice uvajanja takšne 
ideologije so daljnosežne. Očitno 
postaja, da bodo otroci z 
morebitno uveljavitvijo omenjene 
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novele v šoli in družbi 
izpostavljeni poučevanju v 
ateistični ideologiji, s katero 
verni starši ne soglašajo. S tem bo 
kršena s konvencijami in ustavo 
zaščitena pravica staršev, da 
vzgajajo otroke v skladu s svojim 
verskim in moralnim 
prepričanjem. Prav tako bo 
uveljavitev novele dolgoročno 
negativno vplivala na družbo in 
narod, ki se že danes sooča z 
zaskrbljujočim upadanjem števila 
prebivalstva in s tem povezanimi 
ekonomskimi in socialnimi 
problemi. V Komisiji Pravičnost in 
mir smo prepričani, da moramo 
katoličani uporabiti možnosti, ki 
nam jih daje življenje v 
demokratični družbi, in zavrniti 
zakon, ki je proti naravi in proti 
naši veri. Zato pozivamo 
katoličane in vse, ki se v Sloveniji 
zavzemajo za vrednoto družine, 
da se udeležijo referenduma in 
zavrnejo novelo Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (ZZZDR). Udeležba na 
referendumu in zavrnitev novele 
za katoličane pomeni zavrnitev 
krščanstvu popolnoma nasprotne 
ideologije. To zahteva naša 
zvestoba Kristusu in naša 
odgovornost za prihodnost 
Slovenije in Cerkve na 
Slovenskem. 
  

msgr. Stanislav Zore, 
predsednik Komisije Pravičnost in 

mir pri SŠK 

 Naša oznanila 
 

 
 V torek 8.12.2015 na praznik 
Brezmadežne smo stopili v sveto 
leto Božjega usmiljenja. Papež 
Frančišek je na sredini avdienci v 
Rimu takole povedal:  
 
Zakaj jubilej Usmiljenja? Ker 
Cerkev potrebuje ta izreden 
dogodek, je začel katehezo. »V 
naši dobi velikih sprememb je 
Cerkev poklicana ponuditi svoj 
lasten prispevek ter narediti 
vidna znamenja Božje navzočnosti 
in bližine.« Jubilej je za vse nas 
ugoden čas, kajti s 
premišljevanjem božjega 
Usmiljenja, ki presega vsako 
človeško omejitev in sveti v 
mraku greha, lahko postanemo še 
bolj prepričane in učinkovite 
priče. Obrniti pogled k Bogu, 
usmiljenemu Očetu, in k bratom, 
ki potrebujejo usmiljenje, 
pomeni pozornost usmeriti 
na »bistveno vsebino evangelija«: 
to je Jezus Kristus, Usmiljenje, ki 
je postalo meso, ki daje videti 
našim očem veliko skrivnost 
trinitarične Božje 
ljubezni. »Obhajati jubilej 
Usmiljenja,« je zatrdil papež, »je 
enako kot v središče svojega 
osebnega življenja in v življenje 
naših skupnosti ponovno postaviti 
svojstveno lastnost krščanske 
vere. To je Jezus Kristus, 
usmiljeni Bog.« Pred nami je 
torej sveto leto, da bi »živeli 



usmiljenje«. Sveto leto nam je 
ponujeno, da bi v svojem 
življenju izkusili »blag in prijeten 
dotik Božjega odpuščanja, 
njegove navzočnosti ob nas in 
njegove bližine, predvsem v 
trenutkih, ko to najbolj 
potrebujemo«. Ta jubilej je 
privilegirani trenutek, da bi se 
Cerkev naučila izbirati samo »to, 
kar je Bogu najbolj všeč«, je v 
nadaljevanju izpostavil papež. In 
kaj je Bogu najbolj všeč? 
Odpuščati svojim otrokom in 
imeti do njih usmiljenje, da bodo 
tudi oni sami lahko odpuščali 
bratom ter žareli kakor bakla 
Božjega usmiljenja v 
svetu. »Jubilej bo ugoden čas za 
Cerkev, če se bomo naučili 
izbirati to, kar je Bogu najbolj 
všeč, ne da bi pri tem padli v 
skušnjavo in mislili, da je nekaj 
drugega pomembnejše in ima 
prednost. Nič ni bolj 
pomembnega od izbire tega, kar 
je Bogu najbolj všeč, to je 
njegovo usmiljenje, njegova 
ljubezen, njegova nežnost, 
njegov objem, njegovo 
ljubkovanje!« Tudi potrebno delo 
prenove Cerkvenih ustanov in 
struktur je po papeževem 
prepričanju sredstvo, ki nas mora 
voditi v živo in poživljajočo 
izkušnjo Božjega usmiljenja, ki 
edino lahko Cerkvi zagotovi, da 
bo»mesto na gori, ki se ne more 
skriti« (Mt 5,14). Če bi samo za 
trenutek pozabili, da je 

usmiljenje to, kar je Bogu najbolj 
všeč, bi vsak naš trud bil jalov, 
kajti postali bi sužnji svojih 
ustanov in struktur, pa naj bi bile 
še tako prenovljene. 

*** 
 
Sveto leto Božjega usmiljenja se 
je začelo tudi v naši mariborski 
nadškofiji. Danes ob 16h pa bo 
mariborski nadškof metropolit v 
stolnici odprl t.i. sveta vrata, po 
slovesnosti bo procesija po 
ulicah Maribora do frančiškanske 
cerkve, kjer bo mariborski 
nadškof metropolit prav tako 
slovesno otvoril sveta vrata.  
 
Popoldanske slovesnosti nikakor 

ne smemo zamuditi! 
 
 V nedeljo 20. 12. 2015 bomo 
kristjani na referendumu po 
spodbudi slovenskih škofov odšli 
na volišča in volili PROTI in tako 
potrdili našo zvestobo 
tisočletnemu civilizacijskemu 
temelju družine, ki je 
ljubezenska vez med možem in 
ženo. Kot je zapisal nadškof 
Zore, je udeležba na 
referendumu in zavrnitev 
novele Zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (ZZZDR) 
zavrnitev krščanstvu popolnoma 
nasprotne ideologije. To 
zahteva naša zvestoba Kristusu 
in naša odgovornost za 
prihodnost Slovenije in Cerkve 
na Slovenskem.   



 Ta teden vstopamo tudi  v 
sklepno pripravo na Božični 
praznik – začenja se namreč 
Božična devetdnevnica. Kot vsako 
leto bodo otroci, ki bodo prišli k 
devetdnevnici, prejeli ovčko - za 
vseh devet dni torej devet ovčk.    
 
 V nedeljo 20.12.2015 takoj  
po sv. maši bo predbožični 
koncert Moškega pevskega zbora 
KUD Pošta Maribor. Koncert zelo 
priporočamo in vas lepo 
prosimo, da po koncu sv. maše 
ne odidete domov, ampak 
prisluhnete našim gostom!  
 
 Prispel je Marijanski koledar (2 
eur) in Mohorjeva pratika (5,50 
eur). 
 
 

  Sv. maše pred nami 
 

 

3. ADVENTNA NEDELJA, 
Lucija, devica,  
mučenka, 13.12.; 
09.00 + Rozalija Križanec (obl.)  
+ oče, brat in sestri 
 
PONEDELJEK, 14.12., 
Janez od Križa, duhovnik  in 
cerkveni učitelj; 
19.00 + Mirko in Miro Sterniša 
 
TOREK, 15.12.,  
Antonija, Krizina in druge 
drinske mučenke; 
19.00 + mama Ivana Škofič 
(darovala Cvetka) 

SREDA, 16.12.,  
Adelajda, kraljica; 
19.00 - za zdravje  
 
ČETRTEK, 17.12.,  
Lazar iz Betanije,  
Božična devetdnevnica; 
19.00 + Franci Pivec in + Jože 
Kaučič 
 
PETEK, 18.12., Vuniblad, opat, 
Božična devetdnevnica;  
19.00 + župljani in dobrotniki 
naše župnije 
 
SOBOTA, 19.12.,  
Urban V., papež,  
Božična devetdnevnica; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 – za našo župnijo  
 
4. ADVENTNA NEDELJA, 20.12., 
Dominik, opat,  
Božična devetdnevnica; 
09.00 + Sonja Krumpačnik 
 
 

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. 
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