
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

Današnji evangelij nas vodi v 
tempelj. Jezus očisti stari 
tempelj, ko z bičem iz njega 
izţene prodajalce z njihovo robo 
vred; nato predstavi sebe kot novi 
Boţji tempelj, ki ga bodo ljudje 
podrli, Bog pa ga bo v treh dneh 
obnovil. Tokrat začnimo 
razmišljanje ob prvem berilu, ker 
v njem beremo zelo pomembno 
besedilo: dekalog –deset Boţjih 
zapovedi. Te so: 1. Veruj v 
enega Boga! 2. Ne skruni 
boţjega imena! 3. Posvečuj 
Gospodov dan! 4. Spoštuj očeta 
in mater, da boš dolgo ţivel in ti 
bo dobro na zemlji! 5. Ne ubijaj! 
6. Ne nečistuj! 7. Ne kradi! 8. 
Ne pričaj po krivem! 9. Ne ţeli 
svojega bliţnjega ţene! 10. Ne 
ţeli svojega bliţnjega blaga! 
Sodobni človek v Boţjih zapovedih 
vidi samovoljne Boţje prepovedi, 
nesprejemljive omejitve, ki se 
postavljajo na pot njegovi 
svobodi. V resnici pa so Boţje 
zapovedi izraz Boţje ljubezni in 

 

 

 

 
 

 

njegove očetovske skrbi za 
človeka. »Naročam ti, da vestno 
izpolnjuješ zapovedi, da ti bo 
dobro in da se zelo pomnoţite v 
deţeli« (prim. 5 Mz 6,3; 30,15 
sl.): to, in ne kaj drugega, je 
namen zapovedi. Jezus je povzel 
vse zapovedi, pravzaprav vse 
Sveto pismo, v eno samo zapoved, 
ki je ljubezen do Boga in do 
bliţnjega. »Na teh dveh 
zapovedih,« je rekel, »stoji vsa 
postava in preroki« (Mt 22,40). Če 
ljubim Boga, ne bom hotel imeti 
drugega boga poleg njega, ne 
bom izgovarjal po nemarnem 
njegovega imena, tj. ne bom 
preklinjal, in bom posvečeval 
njegove praznike. Če ljubim 
bliţnjega, bom spoštoval očeta in 
mater, ki so med bliţnjimi 
najbliţji, ne bom kradel, ne bom 
pričal po krivem. Sv. Avguštin je 
upravičeno rekel: »Ljubi in 
delaj, kar hočeš.« Kajti če nekdo 
zares ljubi, bo vse tisto, kar bo 
storil, v dobro. Tudi če bo grajal 
in opominjal, bo zaradi ljubezni, 
v dobro drugemu. 
                       R. Cantalamessa 

Leto XVI., 
št. 283, 
3. postna   
nedelja; 
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 Volitve novih članov ŽPS 

Po odloku Slovenske škofovske 
konference je ŢPS obvezen za vse 
ţupnije. Sedanjemu članstvu 
preneha mandat na belo nedeljo, 
12. aprila 2015. Zato 1. marca 
2015 poteka izbira novih članov. 
Ne gre za volitve, kot jih 
poznamo iz civilne druţbe npr. 
izbiro parlamenta ali ţupana, ko 
gre za tekmovanje. Vsi smo 
soodgovorni za ţivljenje ţupnije. 
Če nekdo ni izbran za ŢPS, ne 
pomeni, da je rešen vseh 
soodgovornosti za ţivljenje 
ţupnije, izbrani pa so še bolj 
izpostavljeni in se od njih tudi 
več zahteva. Temeljno merilo 
izbire je ljubezen do Kristusa in 
Cerkve.  

 Naša oznanila 
   
 Kot smo ţe povedali, se 5-letni 
mandat članov ŢPS in ključarjev 
letos končuje. Ob tem se 
njihovemu delu prisrčno 
zahvalimo. Obenem bo sv. postni 
čas »prinesel« izbiro nove ekipe 
ŢPS. Danes ste izpolnjene  lističe 
prinesli k sv. maši in jih oddali v 
posebej za to pripravljeno 
skrinjico. Če jih še niste ne 
dobili, ne izpolnili, lahko to 
storite takoj po sv. maši.   
Nato bo po sv. maši posebna 
komisija na čelu z gospodom 
ţupnikom vsebino skrinjice 

pregledala, preštela glasove in v 
nedeljo 15.3.2015 bomo pri sv. 
maši oznanili novoimenovane 
člane nove ekipe ŢPS za obdobje 
2015-2020.  

 
 Na priporočilo slovenskih 
škofov in koalicije »za otroke 
gre«, danes po vseh slovenskih 
ţupnijah zbiramo podpise za 
razpis referenduma, s katerim bi 
uspeli zakonsko formulirati 
druţino kot skupnost med 
moţem in ţeno. Kot kristjani smo 
dolţni in povabljeni tudi k 
druţbeni odgovornosti, posebej ko 
je na udaru vrednota druţine, ki 
je kot pravi Sveto pismo: skupnost 
ljubezni med moţem in ţeno. Pri 
izhodu iz cerkve, boste lahko 
oddali svoj podpis.  Molimo za 
naše druţine in srečno 
prihodnost našega naroda.  
 
 V minulem tednu je UE 
Maribor izdala odločbo, s katero 
smo dobili uporabno dovoljenje 
za našo cerkev. Za pridobitev 
tega dokumenta smo se trdo borili 
skoraj dve leti. Končno so naša 
pričakovanja uresničena. Ne bo se 
nam več treba bati, da bi z 
organiziranjem sv. maš in drugih 
glasbeno kulturnih dogodkov kršili 
trenutno veljavno slovensko 
zakonodajo, ki za uporabo javnih 
objektov zahteva uporabno 
dovoljenje. Pridobitev 
uporabnega dovoljenja za našo 
cerkev je velik zgodovinski 



dogodek, čigar teţe se še ne 
zavedamo povsem. Naj nam tudi 
ta izredno lep dogodek za vse 
nas, še bolj utrjuje hvaleţnost do 
Boga in v mogočno priprošnjo 
našega ţupnijskega zavetnika bl. 
škofa Slomška.      
 
V smislu vsega tega dogajanja bo 
v soboto 14.3.2015 ob 09.00 t.i. 

»otvoritvena slovesnost«, ki 

jo bo vodil upokojeni mariborski 
pomoţni škof msgr. dr. Joţef 
Smej. Po sv. maši bo procesija 
okoli cerkve. Nato bo ves dan 
organizirana molitev pred 
Najsvetejšim (celodnevno 
češčenje Najsvetejšega t.i. 
»večne molitve«).  
 
Ob 16h bo kot sklep 
celodnevnega dogajanja 
mednarodni koncert pevskih 
zborov v organizaciji Delavsko 
prosvetnega društva Svoboda 
Maribor-Pobreţje. Poleg 
Mešanega pevskega zbora DPD 
Svoboda Maribor-Pobreţje in 
drugih domačih pevskih zborov, 
bodo sodelovali še mešani pevski 
zbori iz Hrvaške in sicer iz 
Čakovca, Strahovinca, Ivanovca in 
Karlovca.    
Zelo lepo bo in spodobi se, da nas 
bo čim več pri zahvalni sv. maši, 
vsaj eno uro v molitvi pred 
Najsvetejšim in nato na koncertu 
pevskih zborov.  
Glede na velik obisk duhovnikov 
in vernikov, ki jih pričakujemo 

skozi ves dan, posebej še pri 
škofovi sv. maši, bo lepo, če 
bomo naše goste tudi pogostili. 
Zato prosimo pridne gospodinje, 
da napečete peciva in drugih 
sladkih dobrot, s katerimi bomo 
pogostili naše goste po sv. maši 
in po koncertu. Sladke dobrote 
prinesete v cerkev pred sv. 
mašo. Naj Bog blagoslavlja naše 
sobotno praznovanje, obenem pa 
še naprej molimo, za dober 
finančni razplet teţav povezanih z 
našo ţupnijo.  
Zadnja sv. maša v Domu 
krajanov v Košakih bo v petek 
13. 3. 2015. Po tem dnevu sv. 
maš v Domu krajanov ne bo.  
Vse druge dejavnosti -  verouk, 
vaje pevskega zbora, biblične 
skupine, ţupnijskega pastoralnega 
sveta do nadaljnjega ostajajo v 
Domu krajanov v Košakih. Ko 
bomo pridobili uporabno 
dovoljenje za 2. fazo naše 
gradnje (veroučne učilnice) se 
bodo te dejavnosti dokončno 
prestavile v ţupnijski dom.  

Do takrat pa … 
 

MOLI 
IN 

DELAJ!  
 

 



 Sv. maše so v Domu   
krajanov le še do 
13.3.2015, nato bodo 
sv. maše vsak dan v 
župnijski cerkvi! 

 

 
3. POSTNA NEDELJA, 8.3., 
Janez od Boga, redovni 
ustanovitelj;  
09.00 + Milan Pinterič  
(darovala Ana Čepe) 

 
ČETRTEK,12.3.,  
Justina, devica - gregorjevo;  

  19.00 + Joţe Kaučič  
   in + ţupnik p. Franci Pivec OFM 
 
PETEK, 13.3.,  
Kristina, mučenka;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 
 
SOBOTA, 14.3., Perpetua in 
Pavlina, redovnica; 
09.00 – SLOVESNA SV. MAŠA – 
SOMAŠEVANJE POD VODSTVOM 
MARIBORSKEGA ŠKOFA MSGR. 
DR. JOŢEFA SMEJA (mašni 
nameni: + župnik p. Franci Pivec 
in + Jože Kaučič; + Milan Robar; 
v zahvalo Bogu za uporabno 
dovoljenje)  
11.00 – 16.00 : celodnevno 
češčenje Najsvetejšega  
16.00: mednarodni koncert 
pevskih zborov 

 
4. POSTNA – PAPEŠKA 
NEDELJA, 15.3.,; 

09.00 + Anton in Milan Robar,  
+ starši Škofič 

 

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. 
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