
da z mašnim namenom finančno 
vzdržujemo domačega župnika. Ne 
samo v tujini, tudi v Sloveniji velja, 
da župnija, ki ni v stanju vzdrževati 
svojega domačega župnika, ga tudi 
ne more imeti. Zato hvala za vaše 
darove in Bog vam povrni!    
 
���� V sredo 7. 11. 2012 ob 18h bo v 
Škofijski avli Zbor za Slovenijo, z 
namenom prebuditi odgovornost vseh 
nas za našo prihodnost. Vabljeni! 
 
� Nabirka pretekle nedelje: 120 eur;     

Bog vam povrni! 
 
 Sv. maše so v cerkvi  
 
31. NEDELJA MED LETOM, 4.11., 
prva v mesecu,  
zahvalna nedelja;  
9.30 + starši Štrakl, + Ana, Lovrenc in 
Janko Kozar 
 
TOREK, 6.11.,  
Lenart, opat; 
19.00 – molitvena ura za večni mir  
           in pokoj + Franca Verdnika  
 
PETEK, 9.11.,  
posvetitev Lateranske bazilike;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše  
            župnije 
         + Franc Verdnik 
 
SOBOTA, 10.11.,  
Leon Veliki, papež in  
cerkveni učitelj; 
19.00 –  
 
32. NEDELJA MED LETOM, 11.11., 
Martin iz Toursa, škof;  
9.30 + Stanislav Soko  

 V večnost je odšel  
  

g. FRANC VERDNIK, 
stanujoč V zavoju 24, 

2000 Maribor.  
  

Pogreb z mašo zadušnico bo v sredo 
7.11.2012 ob 14.30h na 

pokopališču v Spodnji Sv. Kungoti.  
Za njegov večni mir in pokoj bomo 
molili v torek 6.11.2012 ob 19h  

v naši župnijski cerkvi. 
Sv. maša zanj bo v petek 9.11.2012 

ob 19h v naši župnijski cerkvi. 
 

Gospod, daj mu večni pokoj  
in večna luč naj mu sveti; 
  naj počiva v miru, amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
sl-si.facebook.com/people/Župnija-Košaki/ 
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Božja beseda 
 
 »Nisi daleč od Božjega kraljestva!« 
                                          (Mr 12,34) 
 

Zahvala nadškofa 
metropolita 

 
Ob zahvalni nedelji še posebej močno 
zaživi beseda bl. Slomška: »Tebi, 
krščanska duša, je ves svet tempelj 
Božji. Ko vidiš ljubo sonce, gledaš 
travico, slišiš škrjančka žvrgolenje – 
razveseli se, povzdigni roke in srce ter 
poveličaj modrega Stvarnika!«  
 
Ob pobiranju jesenskih sadov zemlje in 
ob drugih sadovih naših rok želim z vsemi 
zapeti zahvalo Bogu, ki nas je v 
preteklem letu spet obilno blagoslavljal. 
 
Za zavzeto pastoralno delo se 
zahvaljujem vsem vam, dragi duhovniki, 
redovniki in redovnice, katehistinje in 
katehisti ter vsi drugi pastoralni 
sodelavci na župnijah in na nadškofijski 
ravni ter v vseh naših ustanovah, ki 
delujete na področju izobraževanja in 
vzgoje ter na področju dobrodelnosti, in 
ne nazadnje vsem ožjim sodelavcem na 
ordinariatu, pastoralni službi in 
cerkvenem sodišču. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob iztekanju jubilejnega Slomškovega 
leta želim izreči zahvalo Slomškovemu 
odboru in odboru, ki je leto snoval in 
bdel nad izvedbo. Posebna zahvala vsem, 
ki ste sodelovali pri uresničenju 
slavnostne akademije v Narodnem 
gledališču v Mariboru in bogoslužnem 
vrhuncu jubilejnega leta na Slomškovo 
nedeljo pred mariborsko stolnico in v 
njej. 
 
Ker je bilo to obdobje v gmotnem 
pogledu za našo nadškofijo izredno težko 
in bi brez posebne pomoči župnij, 
redovnih ustanov, sosednjih škofij in 
posameznikov ne zmogli osnovnega 
poslovanja, se iskreno zahvalim vsem za 
tenkočutnost pri razumevanju situacije 
in za velikodušnost pri najrazličnejših 
oblikah pomoči. Župnijskim občestvom 
pa se zahvaljujem tudi za redne nabirke, 
ki jih namenjate za nadškofijske potrebe 
in za namene vesoljne Cerkve. Naj bo 
Bog vsem bogat plačnik! 
Zahvaljujem se vsem, ki ste molili zame 
in za velike potrebe nadškofije, in tistim, 
ki ste v ta namen darovali svoje trpljenje 
in žrtve. Ko s hvaležnostjo kličem 
blagoslov na vaša pretekla dobra dela, 
molitve in žrtve, vas tudi za naprej v 
molitvi izročam Njemu, ki je edini 
vreden naše nenehne hvale in zahvale! 
 

                           msgr. Marjan Turnšek 
                             mariborski nadškof 

Leto XII., 
štev. 157, 
31. nedelja  
med letom; 
4.11.2012  

 

31. nedelja med letom – zahvalna 

 Leto XII., 
 štev. 157, 
31. nedelja  
med letom; 

 4.11.2012 



Četrta obletnica slovesa  
od našega p. Francija Pivca 
 
Pred štirimi leti smo rekli:  
"SE SREČAMO P. FRANCI!" 
 
V ponedeljek 29. oktobra 2012 na dan 
slovesa našega prvega dušnega pastirja 
od tuzemskega življenja p. Francija, 
smo se udeležili spominskega srečanja 
na pobreškem pokopališču ob 
njegovem grobu.  
Molitev je z izbranimi spoštljivimi 
besedami vodil naš sedanji dušni pastir 
g. Igor Novak. Z žalostjo in tudi lepimi 
spomini in mislimi smo se mnogi vrnili v 
čase delovanja našega pokojnega 
prvega župnika in sodelovanja z 
župljani v času nastajanja in gradnje 
naše župnijske skupnosti. Prepričani 
smo, da je Gospod njegovo desetletno 
plodovito in naporno delo pri nas 
pravično in bogato nagradil. V molitvah 
se mu za vse iskreno zahvaljujemo in 
prosimo, da v onostranstvu prosi za vse 
nas, ki nadaljujemo življenje in delo v 
njegovi župniji. Naj nam ne zmanjka 
moči, vere in veselja za zavzeto 
delovanje v  župniji. 
Iskreno hvaležni smo Vam p. Franci za 
to, da ste bili del našega življenja. 
Vedno, ko bomo imeli občutek 
izgubljenosti v temi, bo spomin na Vas 
osvetlil naše misli in vrnil nasmeh ter 
optimizem na naša lica. Ne smemo biti 
žalostni kot da ste izgubljeni za nas, 
saj vemo, da ste le pred nami odšli od 
nas. Vaše dušnopastirsko delo je bilo 
včasih zelo naporno, zdaj ste si 
odpočili od dela z nami in od bolezni. 
Šele postopoma spoznavamo, kako 
veliko ste nam dali v najširšem 
duhovnem smislu. Tudi sv. maša v naši 
- v Vaši župnijski cerkvi je odsevala 

globoko spoštovanje do vaših človeških 
in duhovniških kreposti s katerimi ste 
vodili mlado župnijo in zato danes z 
gotovostjo  verujemo da ste  v NEBESIH 
DOMA. 
Na pobreškem pokopališču pa smo ob 
tej priložnosti obiskali tudi grob našega 
dolgoletnega cerkvenega ključarja in 
neutrudnega sodelavca g. Jožeta 
Kaučiča. Tudi za njegovo večno 
življenje smo molili. Veseli smo kako 
vzorno je urejen njegov grob. 
Oba naj počivata v miru in večna luč 
naj jima sveti! 
                       
                                    Jože Križan 
 

Molitvena zveza za 
duhovne poklice (MZDP) 
Nadškofije Maribor  

 
MZDP naj bi bila veliko molitveno 
občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo 
za nove duhovniške in redovniške poklice 
ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na 
Gospodov klic že odgovorili, da bi 
ohranili zvestobo in stanovitnost v 
poklicu.  
 
1. Kaj je MZDP?  
 
Temeljno poslanstvo Cerkve je, da 
posreduje ljudem Božje odrešenje. Za 
uresničenje tega poslanstva potrebuje 
posebne oznanjevalce, ljudi, ki jih Bog 
na poseben način kliče v to službo. Zato 
je stalna skrb Cerkve, da skrbi za 
zadostno število tistih, ki bi nadaljevali 
Kristusovo delo odrešenja in bi z 
daritvijo svojega življenja pospeševali 
rast Božjega življenja med ljudmi. K 
skrbi za duhovne poklice je kristjane 
pozval Jezus sam. Dejal je: "Žetev je 
velika, delavcev pa malo. Prosite torej 

Gospoda žetve, naj pošlje delavce na 
svojo žetev!" (Mt 9,37-38). 
V zadnjih dveh desetletjih se je v Cerkvi 
na Slovenskem in tudi v mariborski 
nadškofiji čutil vedno večji upad 
duhovniških in redovniških poklicev in 
vedno večja potreba po novih 
duhovnikih. Leta 1991 je bilo v 
mariborski nadškofiji že 43 župnij, ki niso 
imele več svojega stalnega duhovnika, 
marsikje, kjer so bili zaradi velikosti 
župnij prej po dva ali celo trije 
duhovniki, pa je ostal le en sam.  
V želji, da bi tudi verniki začutili ta 
problem pomanjkanja duhovnih poklicev 
in da bi za nove duhovne poklice več 
molili, se je na duhovniškem svetu 
porodila ideja, da bi ustanovili posebno 
molitveno zvezo, ki bi povezala molivce 
mariborske nadškofije in jih spodbujala k 
molitvi za nove duhovne poklice in za 
zvestobo in svetost duhovnikov.  
Tako je mariborski nadškof dr. Franc 
Kramberger, na veliki četrtek leta 1991 
slovesno razglasil ustanovitev "Molitvene 
zveze za duhovne poklice" - s kratico 
MZDP - ter povabil vse: duhovnike in 
redovnike, mlade in starejše, 
posameznike in družine, da se tej 
molitveni zvezi pridružijo in vztrajno 
molijo za duhovne poklice. V pastirskem 
pismu, ki ga je izdal ob tej priložnosti, je 
škof Kramberger zapisal: "Duhovni poklici 
so spričevalo vernosti v župnijah in 
škofiji. Vse moramo storiti, da bo v naši 
škofiji spet ugodno ozračje in v naših 
župnijah zopet rodovitna tla za nove 
duhovne poklice.  
Poskrbeti moramo, da bodo duhovni 
poklici zopet ovrednoteni v javnem 
življenju, v mišljenju vseh ljudi, posebej 
mladih. Predvsem pa imejmo pred očmi, 
da je vsak duhovni poklic milost ali Božji 
dar, za katerega je treba veliko, vztrajno 
in zaupno moliti. Ne samo tisti, ki jih Bog 
kliče v duhovništvo, ampak tudi starši, 

družine, župnije, vsa škofija - vsi 
moramo moliti!"  
 
Zato je glavni namen MZDP ta, da 
spodbuja molitev za duhovne poklice ter 
med seboj povezuje molivce po župnijah. 
MZDP naj bi bila torej veliko molitveno 
občestvo, ki bi redno in vztrajno molilo 
za nove duhovniške in redovniške poklice 
ter z molitvijo podpiralo tiste, ki so na 
Gospodov klic že odgovorili, da bi 
ohranili zvestobo in stanovitnost v 
poklicu. 
 

Naša oznanila 
 
� Zahvali nadškofa se pridružujem 
tudi sam kot vaš dušni pastir. Bog 
vam povrni za vse in se priporočam 
tudi za v prihodnje! 
 
                              Igor Novak, župr.  
 
� Za nami je prvi četrtek, petek 
sobota in nedelja z ustaljenimi 
pobožnostmi. Bog vam povrni za vaš 
prvonedeljski dar za našo cerkev, 
ko vidite, da se ukvarjamo z 
zemeljskimi deli na severni strani 
naše cerkve. Hvala vsem, ki pri tem 
delu pomagate. Bog daj, da bi vse to 
čimprej kvalitetno uredili. 
  
� Hvala vsem, ki ste pripravili vse 
potrebno za letošnjo zahvalno 
nedeljo.  
 
� Ker v mesecu novembru še 
posebej molimo za naše rajne, je to 
za vse nas spodbuda, da radi 
darujemo za sv. maše in se tako ne 
bo nikoli zgodilo, da bo sv. maša 
obhajana brez mašnega namena. 
Obenem je potrebno tudi razumeti, 


