
utemeljena v Svetem pismu – zveza 
med možem in ženo.  
� Včeraj smo romali na Slomškov 
grob. Hvala vsem, ki ste se romanja 
udeležili. K nam pa so poromali romarji 
iz dekanije Ptuj. Hvala pridnim 
gospodinjam za domače dobrote. Bog 
povrni! 
 
� Danes ob 17h bo pri frančiškanih 
drama o bl. Lojzetu Grozdetu, 
vabljeni!    
  
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
125 EUR; Bog vam povrni, iskreno vas 
prosimo za pomoč! 
 
 Sv. maše v marcu 
 
4. POSTNA NEDELJA, 18.3.,  
Benedikt, škof; 
9.30 + Jožefa Senekovič 
 
PONEDELJEK, 19.3., 
Jožef, Jezusov rednik,  
slovesni praznik;  
19.00 + Jože Kaučič, + p. Franci 
Pivec OFM  
 
SREDA, 21.3., 
Serapion, škof mučenec; 
SV. MAŠA BO V NOVI CERKVI 
19.00 + Ivan Črnčec (osmi dan) 
 
PETEK, 23.3.,  
Alfonz Turibij, škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 24.3., 
Gospodovo oznanjenje; 
19.00 + Anica Jančič + Olga Thaler 
Bezjak  

5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 25.3.,  
Prokop češki, opat; 
9.30 + Stanko Črnčič (1. obl. smrti) 
PO SV. MAŠI BO VOŠČILO OTROK 
MAMICAM OB MATERINSKEM DNEVU 
 
 
 V večnost je odšel 
 

Gospod Ivan Črnčec, 
roj. 9.12.1924  v Sv. Jakobu v 

Slovenskih goricah; 
stanujoč Košaški dol 2, Maribor. 
Pogreb je bil v torek 13.3.2012  

na pokopališču Pobrežje. 
Osminska sv. maša bo v sredo,  

21.3.2012 ob 19h  
v naši novi 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  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

»Bog je bogat v usmiljenju.«                     
(Jn 2, 4) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Koliko ljudi nas je dandanes slepih, 
hrepenečih le za denarjem, 
materialnimi dobrinami, močjo in 
nadvlado.  
 
Smo res tako zelo zaslepljeni, da 
ne vidimo, ali nočemo videti luči,ki 
nam jo je Bog poslal na svet z 
rojstvom svojega edinega Sina z 
namenom, da bi se nihče, kdor 
veruje vanj, ne pogubil in tudi ne 
zato, da bi svet obsodil, ampak, da 
bi se svet po njem zveličal. Zakaj 
se torej ljudje raje oddaljujemo od 
te svetlobe? Ali hočemo v temi 
skriti svoja slaba dejanja? Se mar 
bojimo, da bi svetloba odkrila naša 
slaba dejanja in bi bila tako bolj 
prepoznavna? Kako odrešujoče bi 
bilo za nas vse, če bi živeli po 
resnici v skladu z Božjo voljo in radi 
sprejemali luč ob kateri bi se naša  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dela storjena v čast Bogu tudi 
razodela.  

 
Zakaj si danes zastavljam sama 
vprašanja? Sicer se mi le ta ob branju 
Sv. pisma vedno znova in znova 
porajajo.  
 
A ne samo meni, saj je tudi judovski 
farizej Nikodem neke noči prišel k 
Jezusu, ker bi rad izvedel, kako je z 
večnim življenjem. Večno življenje – 
prerojenje v Sv. Duhu je v knjigah 
Stare zaveze večkrat omenjeno.  
 
To naša pamet težko dojema, a 
potrebno je verovati v Božjo dobroto. 
In prav k temu nas vabi sv. postni čas 
- da bi krenili na pot vere, upanja in 
ljubezni. To je vedno pot napora, 
vzponov in padcev. In prav v tem 
smislu je postni čas šola za življenje. 
Le preko trpljenja gre pot v 
vstajenje. To je kmalu razumel tudi 
Nikodem, ki je ob Jezusovi smrti 
skrivaj pomagal pokopati 
Odrešenikovo truplo. Prav gotovo je z 
Jezusovim vstajenjem tudi on postal 
Jezusov učenec.  
                               Marjeta Gamser   

 

Leto XII., 
štev. 124, 
4. postna  
nedelja; 
18.3.2012  

 

4. postna nedelja - nedelja veselja  

 Leto XII., 
 štev. 124, 
4. postna 
nedelja; 

 18.3.2012 



Odprto pismo katoliških 
intelektualcev glede novega 
družinskega zakonika 

 
Vprašanje izenačitve heteroseksualnih in 
homoseksualnih partnerskih zvez je že nekaj 
časa aktualno v vsem sodobnem sekularnem 
svetu. Na začetku našega razmišljanja je 
najprej potrebno poudariti, da v demokratični, 
pluralni in sekularni družbi nobena nazorska 
ali verska skupina nima pravice, da bi svoj 
model zakonske zveze in družine komurkoli 
vsiljevala ali ga s pomočjo države zakonsko 
vsilila. Sodoben državljan je svoboden in 
enakopraven. Sodobna država je dolžna 
urejati vsa tista medčloveška razmerja, ki na 
podlagi razumnih argumentov lahko 
prispevajo k večji pravičnosti in 
medsebojnemu miroljubnemu sožitju. V tem 
smislu in v tem duhu je Državni zbor leta 
2005 sprejel zakon o registraciji istospolne 
partnerske skupnosti (ZIPZ), ki ga je podpisal 
takratni predsednik Republike Slovenije dr. 
Janez Drnovšek. V obrazložitvi zakona je bilo 
zapisano, da se zakon omejuje izključno na 
urejanje razmerij med istospolnima 
partnerjema in ne posega na področje urejanja 
razmerij do otrok. Takšna rešitev je bila 
razumna, saj je pravno uredila vsa ključna 
razmerja, ki jih živita dve odrasli osebi v 
trajnejši partnerski skupnosti, v kateri ni 
mogoče spočeti otrok… 
  
…Zakonodajalci po vsej Evropi so zadržani 
do omenjenih praks predvsem zaradi tega, ker 
se zavedajo, da je za kasnejšo identiteto 
otroka pomembno, da le-ta ve, od kot je in 
kdo so njegovi biološki starši, kakor tudi 
zavest, da je za dobrobit otroka pomembno, da 
odrašča ob obeh spolih, kar je bilo že eno od 
pomembnih spoznanj Sigmunda Freuda 
(1856–1939) in njegove psihoanalize v 
povezavi s teorijo o Ojdipovem kompleksu. 
Tudi sodobni avtorji – med njimi predvsem 
nevropsihologi, nevrologi in nevropsihiatri 
(npr. Schore, Siegel, Cummings in Consolino) 
– poudarjajo ne samo psihološko, ampak tudi 

nevropsihološko vlogo očeta, ki je pri razvoju 
otroka bistvenega pomena. Poznavanje 
lastnega osebnega izvora (osebne zgodovine) 
je pomembno, saj gre za razumevanje resnice 
o nas samih, našem izvoru; gre za osebno 
dostojanstvo, ki se oblikuje na podlagi 
bioloških, zgodovinskih in tudi pravnih 
podatkov o sleherni osebi. Prav ti vidiki 
odločilno vplivajo na pravno prakso, ki 
opozarja, da je pravico istospolnih partnerjev 
do nediskriminatornega obravnavanja 
potrebno soočiti in uravnotežiti s pravico 
največje otrokove koristi, ki je ustavno 
zavarovana v 56. členu Ustave Republike 
Slovenije2 in z mednarodnimi pravnimi akti. 
Brez dvoma je največja korist za otroka, da 
ima znano mamo in znanega očeta. Na tej 
točki se pravo zaveda, da problematika 
presega zgolj pravne kompetence in da gre za 
pristojnosti drugih ved ter splošne človeške 
izkušnje. Zanemarljivo ni še drugo dejstvo, 
zaradi katerega družbe posebno varstvo nudijo 
heteroseksualni zvezi in družini, namreč 
nadaljevanje sorodstva in človeštva nasploh, s 
tem pa tudi skrb za medgeneracijsko 
solidarnost, ki je mogoča samo tako, da mlajši 
rodovi preživljajo starejše in da gre pri tem za 
neprekinjeno solidarnost različnih oblik na 
medosebni in institucionalni ravni. Lahko bi 
govorili tudi o trajnostnem razvoju človeške 
vrste, podobno kot govorimo o trajnostnem 
razvoju okolja. 
 Zagovorniki predlaganega zakonika med 
drugim trdijo, da si ne smemo zatiskati oči 
pred različnimi oblikami družinskih skupnosti 
in otrok v njih. Pojav zakonskih, 
zunajzakonskih, takšnih ali drugačnih 
partnerskih in zunajpartnerskih skupnosti je 
preprosto dejstvo, ki ga je navrglo življenje 
kot življenje, država pa je dolžna, da 
pluralnost razmerij vzame na znanje in jih 
zakonsko uredi. To do neke mere seveda drži. 
Ob tem se upravičeno postavi vprašanje, zakaj 
si svobodomiselni ljudje želijo, da njihovo 
razmerje ureja država? Po eni strani 
nasprotujejo institucionalnim urejanjem 
intimnih razmerij med ljudmi, po drugi strani 
pa želijo, da jih država institucionalno 

legitimira. Takšna svobodomiselnost je sama s 
seboj v nasprotju. – Enkrat države ne 
potrebuje, drugič pa jo kliče na pomoč, naj ji 
zagotovi enakopravno legitimiteto izbranega 
stila življenja. Država in njene institucije so 
vzpostavljene zaradi skupnih reči, ki 
zagotavljajo več pravičnosti in miru in ne 
zato, da razdvajajo družbo in vanjo vnašajo 
ideološki boj. Država in njene ustanove so 
lahko stvar družbenega soglasja, še posebej ko 
gre za temeljne vrednote družbe, ne pa stvar 
posamičnih primerov, ki jih je mogoče 
reševati po meri zdravega razuma. Še veljavni 
zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (ZZZDR) v 1. čl. pravi, da le-ta 
ureja »zakonsko zvezo«, »razmerje med starši 
in otroki in med drugimi sorodniki«. 2. čl. 
istega zakona družino opredeli kot 
»življenjsko skupnost staršev in otrok, ki 
zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo«, 3. 
čl. pa zakonsko zvezo opredeljuje kot urejeno 
življenjsko skupnost moža in žene, katere 
pomen je zasnovanje družine. Dosedanja 
zakonodaja izhaja iz predpostavke, da je 
najprej potrebna zveza med možem in ženo, ki 
imata namen ustvariti družino, torej dobiti 
otroke. Predlog novega Družinskega 
zakonika to logiko pomembno spreminja. V 2. 
čl. družino opredeli kot »življenjsko skupnost 
otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo 
odraslo osebo«. Družina po tem predlogu 
uživa posebno varstvo zgolj »zaradi koristi 
otrok« in ne več tudi zaradi koristi staršev. Po 
novem je zato tudi družina opredeljena kot 
življenjska skupnost, v kateri je prioriteta 
otrok in ne starša, oziroma zakonca. 
Posledično je zakonska skupnost opredeljena 
kot »življenjska skupnost moškega in ženske, 
katere sklenitev, pravne posledice in 
prenehanje ureja ta zakon«. Zakonska zveza 
tako ni več skupnost med možem in ženo in 
tudi ni več naravnana na zasnovanje 
družine… 
…Če povzamemo, lahko ugotovimo, da: 
1. novi družinski zakon vsa razmerja med 
spoloma ureja na novo, predvsem pa 
biseksualno razmerje; 

2. postavlja za temelj družine otroka in ne 
moškega in ženske; 
3. ne upošteva bioloških, antropoloških in 
psiholoških spoznanj, ki bistveno vplivajo na 
otrokovo samopodobo; 
4. želi izenačiti nekaj, kar biološko ni mogoče 
in za to instrumentalizira državo; 
5. s tem zakonom izziva ustavno presojo in 
konflikt z obstoječo zakonodajo, v ozadju 
katere je že referendum o umetni oploditvi 
žensk brez moškega partnerja in s tem 
izražena volja ljudstva. 
 Iz navedenega je dovolj razvidno, da stojimo 
pred izjemno zahtevno in zapleteno materijo, 
da nekateri želijo spremeniti temelje 
civilizacije, ki ji smemo pripisati vsaj štiri 
tisočletja razvoja in obstoja. Ko v tako 
pomembnih stvareh v družbi ni velike mere 
soglasja, je edino racionalno, da se predlog 
zakona zaustavi in se prepusti nadaljnji 
argumentaciji, ki bo predmet razprave 
vsestransko osvetlila. Stališča v odprtem 
pismu prvo podpisanega izr. prof. dr. Ivana 
J. Štuheca podpirajo tudi: 
red. prof. dr. Janek Musek, psiholog 
red. prof. dr. Jože Balažic, dr. med. 
red. prof. dr. Christian Gostečnik, klinični 
psiholog, dr. Robert Petkovšek, filozof 
dr. Roman Globokar, moralni teolog 
dr. Vinko Potočnik, sociolog 
dr. Igor Bahovec, sociolog 
 
 

Naša oznanila 
 
� Vse do prihodnje nedelje obhajajmo 
na Slovenskem »Teden družine«. V ta 
namen tudi molimo.  
 
� V petek, soboto in nedeljo 25. 
marca bodo sv. maše zaradi 
referenduma o novem družinskem 
zakoniku v novi cerkvi. Vabimo vas, 
da se referenduma udeležite in vsi 
skupaj potrdimo družino, ki je 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=d3516ef7b5&view=att&th=1360c70a62355cd0&attid=0.1&disp=vah&zw#0.1_footnote2

