
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 beseda o Božji besedi 

V evangeliju današnje nedelje 
najdemo stavek, ki spada med 
najlepše in najbolj tolaţilne v 
vsem Svetem pismu: »Bog je 
namreč svet tako vzljubil, da je 
dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, 
ne pogubil, ampak bi imel večno 
življenje.« Izkoristimo torej to 
priloţnost, da na kratko 
razmislimo o tej temi, ki je srce 
Svetega pisma. Filozof 
Kierkegaard je zapisal: »Ni 
pomembno vedeti, ali Bog 
obstaja; pomembno je vedeti, ali 
je ljubezen.« Sveto pismo nas 
potrjuje prav v tem: Bog je 
ljubezen! Če bi se vse Sveto 
pismo, ki je kot knjiga nemo, po 
čudeţu spremenilo v govorečo 
knjigo, bi se iz njega izvil krik, ki 
bi bil glasnejši od bučanja morja: 
»Bog vas ljubi!« Ko nam je Bog 
spregovoril o svoji ljubezni, je 
uporabljal človeške izkušnje 
ljubezni v njegovem naravnem 
okolju. Dante pravi, da v Bogu 

 

 

 

 

 
 
 

obstaja kakor v eni sami knjigi 
»to, kar se v vesolju porazdeli v 
več zvezkov«. Vse vrste človeške 
ljubezni – zakonska, očetovska, 
materinska, prijateljska – so 
strani zvezka ali iskre ognja, v 
katerih ima v Bogu svoj izvor in 
svojo polnost. Tako Sveto pismo 
posredno postane šola ljubezni. 
Če človeška ljubezen sluţi 
kot simbol za Boţjo ljubezen, pa 
Boţja ljubezen sluţi kot vzor za 
človeško ljubezen. Ko opazujemo, 
kako Bog ljubi, se učimo, kako naj 
bi ljubila mati, kako naj bi ljubil 
oče; kako bi se morali ljubiti med 
seboj zakonci, prijatelji. 
Napisane so cele razprave in 
poezije, ki nosijo 
naslov Umetnost ljubezni. Toda 
Sveto pismo nas je edino 
sposobno resnično naučiti te 
umetnosti, če ljubezen razumemo 
širše kot le čutno ljubezen. Zato 
se Bog skozi dolgo razodevanje 
predstavi človeku kot njegova 
»skala in utrjen okop«, »utrdba, 
ki mu je v stiskah blizu«. 
                      R. Cantalamessa 
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 Imenovanje novega  
mariborskega nadškofa 
metropolita 

P. Alojzij Cvikl DJ (krstno ime 
Alojzij) je bil rojen 19. junija 
1955 v Celju, v ţupniji Nova 
Cerkev. Prve štiri razrede osnovne 
šole je obiskoval v Novi Cerkvi, 
nadaljeval pa na Dobrni. 
Izobraţevanje je nadaljeval na 
mariborski drugi gimnaziji. V tem 
času je bival v jezuitskem malem 
semenišču. Maturo je opravil leta 
1974. Jeseni istega leta je vstopil 
v noviciat Druţbe Jezusove. Leta 
1976 je v Novem mestu odsluţil 
vojaški rok. Leta 1977 se je vpisal 
na ljubljansko Teološko fakulteto, 
jeseni 1979 je v jezuitskem 
kolegiju v Turinu opravljal prakso, 
bil je vzgojitelj in veroučitelj. 
Teološke študije je nadaljeval 
leta 1980 v Rimu na Papeški 
univerzi Gregoriani. V diakona je 
bil posvečen 28. marca 1983 v 
Rimu, v duhovnika ga je 3. julija 
1983, v domači ţupniji. 
Posvečenje je prejel od 
mariborskega pomoţnega škofa 
msgr. dr. Joţefa Smeja. 
Kaplansko sluţbo je opravljal v 
ţupniji Ljubljana-Dravlje. Še 
posebej se je pri svojem 
pastoralnem delu posvečal 
mladim in zakoncem. S 
podiplomskim študijem je 
nadaljeval leta 1988 v Bruslju na 
fakulteti Lumen Vitae, kjer se je 

izpopolnjeval na področju 
pedagogike in katehetike. Leta 
1990 je zagovarjal magistrsko 
nalogo z naslovom Vzgoja odraslih 
v ţupniji, napisana je v 
francoskem jeziku. V jeseni istega 
leta je bil imenovan za ţupnika v 
ţupniji Ljubljana-Dravlje. Pomladi 
1993 je odšel v Padovo, kjer je 
zaključil jezuitsko formacijo, 15. 
Avgusta pa je v Dravljah 
izpovedal slovesne zaobljube. 
Ljubljanski nadškof metropolit 
msgr. dr. Alojzij Šuštar ga je 
imenoval za prvega ravnatelja 
Jegličevega dijaškega doma v 
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu 
nad Ljubljano in mu zaupal 
nalogo, naj pripravi vse potrebno, 
da bo dom lahko zaţivel (priprava 
prostora, vzgojnega programa in 
iskanje prvih sodelavcev). P. Cvikl 
je bil prvi profesor verouka na 
Škofijski klasični gimnaziji in eno 
leto tudi pomočnik ravnatelja. 
Verouk na gimnaziji je poučeval 
osem let. Pomladi leta 1995 je bil 
imenovan za provinciala slovenske 
province Druţbe Jezusove in je to 
sluţbo opravljal do leta 2001. 
Januarja 1996 je postal 
predsednik Zveze višjih redovnih 
predstojnikov in predstojnic. V 
času njegovega predsedovanja se 
je Zveza leta 1999 preimenovala v 
Konferenco redovnih ustanov 
Slovenije. V času njegove 
provincialne sluţbe je bila 
jezuitom, pred prvim obiskom 
papeţa Janeza Pavla II. v 



Sloveniji, vrnjena cerkev Sv. 
Joţefa na Poljanah v Ljubljani, ki 
je bila po obnovi posvečena 5. 
novembra 2000. Prizadeval si je 
za dokončanje in posvetitev 
cerkve v Kočevski Reki, ki jo je 
tedaj upravljal jezuit p. Franc 
Šetar. V tem času je bil član 
raznih komisij, dejavno je 
sodeloval tudi pri pripravi sinode 
in obeh papeţevih obiskov. Od 
leta 1997 do leta 2002 je dejavno 
sodeloval v tajništvu sinode in 
pomagal pri pripravi besedila ter 
bil prisoten na mnogih dekanijskih 
dnevih po Sloveniji. Leta 2001 je 
postal rektor Papeškega kolegija 
Russicum v Rimu. Omenjeni 
kolegij je bil v času njegove 
sluţbe temeljito prenovljen, vanj 
se je naselila skupnost sester. 
Marca 2009 je izšla njegova 
knjiga: »Il Padre. Servire nel 
nascondimento – Maksimilijan 
Ţitnik SJ«, kjer predstavi 
ţivljenje in delo svojega sobrata, 
s katerim je delil zadnja leta 
ţivljenja v kolegiju. Po končanem 
poslanstvu v Rimu, konec 
septembra 2010, je imel v načrtu 
sobotno leto na Malti.  
 
Zaradi finančnih teţav Mariborske 
nadškofije je moral svoje načrte 
spremeniti, saj je v novembru 
2010, sprejel začasno sluţbo 
ekonoma. Ob tem poslanstvu je 
sprejel tudi sluţbo duhovnega 
pomočnika v Vitanju.  
 

Papeţ Frančišek je včeraj 14. 
marca 2015 imenoval p. mag. 
Alojzija Cvikla DJ za 
mariborskega nadškofa 
metropolita.  
 
Našemu novemu nadškofu 
metropolitu Alojzu prisrčno 
čestitamo in mu voščimo, da bi 
še na mnoga leta z veseljem in 
ljubeznijo vodil zaupano mu 
Boţje ljudstvo!  
 

 Naša oznanila 
 
 Za nami je prečudovit 
včerajšnji dan, ko smo doţiveli 
otvoritveno slovesnost in zahvalno 
sv. mašo ob pridobitvi uporabnega 
dovoljenja za našo cerkev. G. 
škof Smej nas je utrdil v veri, 
upanju in ljubezni. Obenem nas 
je nadvse presenetila in 
razveselila novica, da je bil po 
papeţu Frančišku imenovan novi 
mariborski nadškof metropolit 
msgr. dr. Alojz Cvikl. Res velik 
dan, ki je v veselju vsemu 
boţjemu ljudstvu v naši cerkveni 
pokrajini in v vsej Cerkvi na 
Slovenskem. Prav tako je 
celodnevno češčenje 
Najsvetejšega rosilo Boţji 
blagoslov na vsa naša plemenita 
prizadevanja. Tudi mednarodni 
koncert pevskih zborov je lepo 
uspel, naši gostje so naše 
gostoljubje ohranili v prijetnem 
spominu, in kmalu bo prišel čas, 
ko se bodo spet vrnili. Bog povrni 



vsem, ki ste pri pripravi in izvedbi 
včerajšnjega dneva kakorkoli 
sodelovali.   
 
 Prejšnjo nedeljo smo izbirali 
novo ekipo ŢPS, ki je sledeča: 
Ajlec Janez, Arnuš Vladka, 
Fridrih Polde, Gaube Silvo, 
Hauptman Jernej, Jelenko 
Petra, Jevšenak Joţe, Kaučič 
Zofija, Kriţan Joţe, Pavlin 
Marjan, Robar Rozika, Rojko 
Davorin - ključar, Senčič Franja 
- pevovodkinja, Senekovič 
Miran, Šestanj Irena, Šopinger 
Darko - ključar. Vsem članom se 
zahvalimo, ker so sprejeli 
zahtevno nalogo za petletno 
obdobje članstva v ŢPS. Naj 
njihovo delo spremlja in podpira 
Boţji blagoslov! 
 
 Prva seja nove ekipe ŢPS bo 
jutri, v ponedeljek 16.3.2015 
takoj po večerni sv. maši 
(19.30) v naši cerkvi, vabljeni! 
 
 

 Sv. maše so v  
župnijski cerkvi 

 

 
4. POSTNA – PAPEŠKA 
NEDELJA, 15.3.,; 
09.00 + Anton in Milan Robar,  
+ starši Škofič 
 
PONEDELJEK, 16.3.,  
Hilarij Oglejski, škof; 
19.00 + Andrej Nikitenko 

 

TOREK, 17.3.,  
Patrik, škof in misijonar;  
19.00 + Andrej Nikitenko  
in + iz druţine Nikitenko 
 
SREDA, 18.3., 
Ciril Jeruzalemski, škof in 
cerkveni učitelj; 
19.00 – za zdravje 

 
ČETRTEK,19.3.,  
Joţef, Jezusov rednik;  

  19.00 – za zdravje sina Vladimira 
 
PETEK, 20.3.,  
Klavdija, mučenka;  
19.00 + ţupljani in dobrotniki   
            naše ţupnije 
 
SOBOTA, 21.3.,  
Hugolin, eremit; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + v dober namen 

 
 
 
 

5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 
22.3., Klemen Avgust von 
Gallen;  
09.00 + Zofija Karner 

 
 

 
 
 
 

 

 

 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. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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