
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Božja Beseda 
 

 

 »Ko se je vrnil, je videl?« 
                                                       (Jn 9, 7) 

                                              
 

Beseda o Besedi 
 

Evangelij današnje 4. postne nedelje 
nam vsem spregovori o ozdravljenju  
sleporojenega. 
 
»Ko je šel mimo, je zagledal človeka, 
ki je bil slep od rojstva ... Pomazal 
mu je z blatom oči in mu rekel: 
'Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa'. 
Odšel je torej in se umil. Ko se je 
vrnil, je videl.« 
 
Ta dogodek se tiče tudi nas, kajti v 
nekem smislu smo mi vsi sleporojeni. 
Otrok se rodi, če ţe ne popolnoma 
slep, pa vsaj nezmoţen, da bi 
razlikoval obrise stvari. Šele po nekaj 
tednih se njegov pogled izostri. Če bi 
otrok mogel povedati, kar doţivlja, 
ko začenja jasneje videvati obraz 
svoje mame, ljudi, stvari, barve, 
kakšen začudeni »oh« bi slišali! 
Kakšno hvalnico svetlobi in vidu!  
 
Vid je resnični čudeţ, le da se tega 
ne zavedamo, ker smo se nanj 
navadili in nam je sam po sebi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

umeven. Bog pa včasih naredi isto stvar 
na hipen, izjemen način in nas tako 
predrami v naši otrplosti, da bi bili 
pozorni. Prav to je storil z 
ozdravljenjem sleporojenega in ostalih 
slepih, ki jih srečamo v evangeliju. Ko 
Bog naredi čudeţ, stori nekaj 
podobnega, kot učitelj v šoli, kadar 
opazi, da so učenci raztreseni in 
nepozorni: močno zaploska, da bi 
pritegnil pozornost. 
 

Evangelij o sleporojenem nam ponuja 
priloţnost, da razmislimo o večnem 
problemu odnosa med vero in 
razumom.  
 

Krščanska vera ni v prvi vrsti nekaj 
verovati (da Bog obstaja, da je nekaj 
onstranskega, ampak je vera v nekoga. 
Jezus nam v evangeliju ne daje 
seznama stvari, ki naj bi jih verovali, 
ne pravi: »Verujte to in to«, pravi pa: 
»Verujete v Boga, tudi vame verujte!« 
(Jn 14,1). Za kristjane verovati pomeni 
verovati v Jezusa Kristusa. Če bi 
ravnali drugače, bi bilo, kakor da bi 
postavili voz pred vola. Teţave 
številnih intelektualcev glede 
verovanja so odvisne od dejstva, da 
niso nikdar zares srečali Jezusa 
Kristusa in morda se niso niti 
prizadevali, da bi ga srečali.  

R. Cantalamessa 
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Slomškove drobtinice 
 

V našem marčevskem prispevku smo 
Slomška pustili v Celovcu, kjer je bil 
spiritual – duhovni vodja bogoslovcem v 
Bogoslovnem semenišču.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celovška stolnica danes 
 

Tem njegovim letom in vlogi bomo 
posvetili tudi današnje razmišljanje. 
Slomšek je v Celovcu ponovno uvedel 
jezikovne vaje v slovenščini za 
slovenske bogoslovce. Udeleţevali so 
se jih tudi nekateri nemški duhovniki, 
med njimi kasnejši krški škof Wiary. 
Tečaje slovenščine je organiziral tudi 
zunaj bogoslovja. Udeleţevali so se jih 
mladi pravniki, višji uradniki in celo 
nekateri Nemci. Vlada mu je priznala 
pravico izdajati spričevala o znanju 
slovenščine z drţavnim ţigom. 
Slomšek se je z gojenci bogoslovja 
veliko ukvarjal, učil jih je katehetike, 
pedagogike, liturgika, molitve brevirja, 
maševanja in cerkvenega petja. V 
bogoslovju je vladala ţelezna 
disciplina, zato je občasno prihajalo do 
trenj. Kljub temu je gojencem ostal v 
najlepšem spominu. Nekdanji gojenec, 
prošt v Tinjah je v spominih zapisal: 
»Slomšek so bili svet gospod, veliko so 
molili in nas veliko naučili.« 
 

Po prihodu v Celovec se je Slomšek 
povezal s Prešernovim krogom, in sicer 

preko Matije Čopa, ki mu je pošiljal 
slovenske knjige. »Pesme po Koroškim 
in Štajerskim znane« so preprosi ljudje 
sprejeli z navdušenjem, niso pa bile 
blizu visokim evropskim literarnim 
merilom. Omeniti moramo tudi pesem 
»Veselja dom«, ki jo je Slomšek v dveh 
urah prepesnil iz nemščine ob godu 
bogoslovca Marina Letnika. 
Med svojim tretjim počitniškim 
potovanjem v času celovške sluţbe je 
Slomšek obiskal Ljubljano. Bil pa je še 
na Kranjskem, Spodnjem Štajerskem, v 
MeĎimurju, Zagrebu in Varaţdinu. 
Njegovo potovanje leta 1833 je bilo 
prava avantura.  
Omenili bomo le nekaj obiskov. 
Pomemben je postanek v Šempetru pri 
Mariboru (danes bolj poznamo ime 
Malečnik), kjer se je zadrţal tri dni. Z 
ţupnikom Gašperjem Hermanom se je 
pogovarjal o slovenskih slovstvenih 
zadevah. Iz Šempetra je odšel na 
Spodnjo Ponikvo, kamor se je iz Olimja 
preselil njegov učitelj in prijatelj 
Jakob Prašnikar. Nato se je ustavil še v 
Studenicah, kjer se ga je razveselil 
prijatelj ţupnik Anton Ţuţa. Obisk v 
Studenicah z veseljem omenjam, ker 
je bil v tem kraju rojen pokojni ţupnik 
naše ţupnije, spoštovani gospod p. 
Franci Pivec. Za obisk Zagreba je 
prestopil Štajersko - Hrvaško mejo pri 
Dobovi in se pri tem jezil, ker so ga 
straţniki na štajerski strani temeljito 
pregledali. Opazil je obupno slabe 
ceste, borne koče, v katerih je ţivelo 
tudi po sedem druţin. Pohvalil pa je 
hrvaška dekleta in ţene, ki so nosile tri 
stebre v hiši. Skrbele so za otroke in 
moţe, za plačilo pa so bile nemalokrat 
celo tepene.  
S pohvalo vsem dekletom in ţenam, ki 
so prav ta mesec praznovale dan ţena 
ter materinski dan, naj zaključim ta 
prispevek.                         Jože Križan 



ZA OTROKE IN MLADE 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
KULTURA DAJANJA 

 

Ničesar nimam, kar bi lahko dal…  
Morda pa le?  

Lahko bi podaril ... 
Nasmeh ... 

Košček časa ... 
Pomoč ... 

Prijaznost ... 
Pozornost ... 
Podporo ... 
Zamisel ... 

Dobrodošlico ... 
Prostor ... 
Pogum ... 
Novice ... 

Malo neţnosti ... 
Občutek pomembnosti ... 

Nisem vedel, da sem tako bogat. 
 

NAŠA OZNANILA  
  

 

 Po naši ţupniji roma Slomškova 
slika. Po sv. maši prosimo, da se 
druţine, ki ţelijo tako srečanje 
prirediti na svojem domu vpišejo v 
seznam.  
 Današnja nedelja je ţe prva v 
mesecu aprilu, ko se vam še posebej 
zahvalimo za vaše darove za gradnjo 
naše nove cerkve.  
 
 To soboto 9. aprila 2011 ob 16h bo 
sv. maša v novi cerkvi, takoj po maši 
pa bo revija pevskih zborov, 
prostovoljni darovi bodo namenjeni za 

našo novo cerkev. Revija se uvršča v 
počastitev 90. letnice društva in 35. 
letnice mešanega pevskega zbora 
Delavsko prosvetnega društva Svoboda 
Maribor-Pobreţje.  

Sodelovali bodo: 
1. Mešani pevski zbor DPD Svoboda 

Maribor – Pobreţje 
2. Ljudske pevke ţupnije bl. škofa 

A. M. Slomša, Maribor – Košaki 
3. Mešani pevski zbor  

 Zveze Slovencev na Madţarskem    
 Gornji Senik  

4. Mešani pevski zbor iz Karlovca 
na Hrvaškem 

 
PRISRČNO VABLJENI! 

 
 

 V soboto je bilo 3. srečanje biblične 
skupine v Domu krajanov. Skupina je 
odlična priloţnost za delo s Svetim 
pismom, zato je g. ţupnik skupaj s 
sodelavci sprejel odločitev, da ste vsi 
sodelavci pri ţupnijskem listu in vsi 
bralci in bralke beril, dolţni redno 
prihajati na biblična srečanja. Srečujemo 
se redno vsako 1. in 3. soboto v mesecu 
po večerni sv. maši. Hvala vsem, ki ste 
na srečanje prišli, na prihodnjem 
srečanju, ki bo čez 14 dni pričakujemo 
tiste bralce in bralke Boţje besede, ki 
vas tokrat še ni bilo.     
Prisrčno vabljeni! 
  
 

 Stopili smo v mesec april - v dnevih 
od 27. do 29. aprila 2011 smo na 
ţupnijskem romanju v MeĎugorju. 
Prispevek za romanje je 120 EUR, 
prosimo vas, da se čimprej prijavite pri 
g. Joţetu Kaučiču in mu izročite 
predplačilo 60 EUR. Vabljeni! 
 
 V petek 8.4.2011 takoj po sv. maši bo 
redno srečanje ŢPS, člani vabljeni! 
 

 Nabirke: 
     3. postna nedelja: 130 EUR 

Bog vam povrni! 



Sv. maše v mesecu aprilu  
 

Sv. maše bodo od sobote 9.4.2011 
naprej, redno v novi cerkvi. 

 
*** 

4. POSTNA NEDELJA, 3.4., 
PRVA V MESECU 
Sikst I., papeţ, mučenec 
9.30 + moţ, oče, dedek, pradedek in 
tast Ivan Golob (5. obletnica smrti)   
 
PETEK, 8.4., 
Valter, opat 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 9.4., 
Valtruda, redovnica 
SV. MAŠA BO V NOVI CERKVI 
16.00 – Bogu v zahvalo za vse dobro 
in hudo v preteklih 50. letih 
skupnega ţivljenja  
16.30 – REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
 
5. POSTNA – TIHA NEDELJA, 10.4., 
Domen, škof in mučenec 
9.30 + moţ in oče Lojze Lasič in 
dvojni starši 
 
PETEK, 15.4., 
Helena alzaška, kneginja 
19.00 + ţupljani in dobrotniki naše 
ţupnije 
 
SOBOTA, 16.4., 
Bernardka Lurška, devica 
18.00 – molitev roţnega venca in 
priloţnost za sv. spoved  
19.00 + mama Astrid in oče Mirko 
Korša 
 
CVETNA NEDELJA, 17.4., 
Inocenc, škof 
9.30 + Ljudmila Gosak 
  

Molitveni kotiček  
 

Sij skozme 
 
Gospod Jezus, 
pomagaj mi razširjati tvoj prijetni 
vonj povsod, kjer koli bom šel.  
Preplavi mojo dušo s  
svojim Duhom in Ţivljenjem.  
Vzemi v last vse moje bitje  
tako docela, da bo moje ţivljenje 
samo odsevalo tebe. 
Sij skozme in bodi tako v meni,  
da bo vsaka duša,  
s katero pridem v stik,  
lahko čutila tvojo navzočnost  
v moji duši.  
Naj ne vidijo več mene,  
ampak Jezusa!  
Ostani z menoj,  
potem bom tudi jaz začel svetiti,  
kakor ti svetiš, tako svetiti, da bom 
luč drugim.  
Amen. 

                               John Henry Newman 

 
 

Izdajatelj 
 
Ţupnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Ul. Vita Kraigherja 2, Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, ţupnijski 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 nakaţete 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 ţupnijsko glasilo 
ţupnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

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

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
mailto:zupnija.kosaki@gmail.com

