
Sv. maše v  februarju  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
5. NEDELJA MED LETOM, 6.2., 
Pavel in japonski mučenci 
9.30 + mož, oče in dedek Anton 
Bratkovič 
 
TOREK, 8.2., 
PREŠERNOV DAN  
19.00 + Terezija Jevšenak  
 
PETEK, 11.2.,  
Lurška Mati Božja 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 12.2., 
Aleksij Kijevski, škof 
19.00 + Ljudmila Gosak   
 
6. NEDELJA MED LETOM, 13.2., 
Jordan, redovnik  
9.30 + Slava Zemljič in vsi  
       + iz družine Matjašič 
 
PETEK, 18.2.,  
Flavijan, škof  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 19.2., 
Alvarez, redovnik  
19.00 + mož, oče in dedek Jože Pak,  
+ starši Pak in + brata Milan in Ratko  
 

Molitveni kotiček  
 
MOLITEV K SVETEMU DUHU 
 
Sveti Duh, ki rešiš vse težave in 
osvetljuješ vse poti, tako da lahko 
dosežem cilj.  
Ti, ki mi daješ Božji dar 
odpuščanja in pozabe vsega zla,  
ki mi je bilo storjeno in si z mano  
v vseh življenjskih trenutkih.  
V tej kratki molitvi se ti 
zahvaljujem za vse in te prosim, 
da bi ne bil nikoli ločen locen od 
tebe.  
Želim biti s teboj v večni slavi. 
Hvala za milost, ki jo izkazuješ 
meni in mojim.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj 
 
Župnija 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, 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 
 
 
 
 

  »Vi ste luč sveta …«           (Mt 5,14) 
 
 
 
 
                                              

Beseda o Besedi 
 

Dragi prijatelji! 
 
V današnjem evangeliju Jezus 
spregovori v dveh navidez preprostih 
prispodobah. V prvi nas zelo 
motivacijsko nagovori: »Vi ste sol 
zemlje«. Odlično, smo kot začimba, ki 
daje okus hrani, kot osnovni 
konzervans, brez katerega bi se mnoga 
živila pokvarila, smo samoumevni kot 
solnica v kuhinji in hkrati dragoceni kot 
tovor, ki ga je »švercal« sam Martin 
Krpan.  
A v naslednjem stavku nas Jezus 
ohladi: »Če pa se sol pokvari, … ni za 
drugo, kakor da se proč vrže…« Očitno 
ni sol tako samoumevna v vsaki kuhinji 
in mi nismo sami po sebi tako dobri. 
Potruditi se moramo, da si bomo 
zaslužili naziv »sol zemlje«, biti 
moramo takšni, da bodo naša življenja 
okusna. V drugi prispodobi pa nas 
nagovori z večnim simbolom luči, 
simbolom razuma, etičnih in moralnih  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrednot, simbolom vsega pozitivnega, 
topline in upanja. Toda tako opevan 
simbol je očitno s prepogosto rabo 
izgubil svoj pomen in vse, kar 
predstavlja, je izgubilo svojo vrednost.  
 
Prišli smo tako daleč, da bi mnogi na 
robu preživetja raje kot lučke upanja 
pričeli kuriti kresove, kot v časih 
turških vpadov, da bi opozorili na 
življenjsko nevarnost; drugi so tik pred 
tem, da bi razočarani in jezni skurili 
vsaj kakšen smetnjak na Kongresnem 
ali katerem nam bližjem trgu; mnogi si 
bodo prižgali le cigareto in apatično 
zrli v prazno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A evangelij nas nagovarja: »naj sveti 
vaša luč ljudem, da bodo videli vaša 
dobra dela …« Poskusimo slediti 
biblijski pacifistični rešitvi. Če prižgani 
svečki približamo ugaslo, bo plamenček 
zanetil luč. In upajmo, da bo »vžgalo«. 

Franja Senčič 
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SLOMŠKOVE DROBTINICE 
 

SLOMŠEK DRUGIČ KAPLAN 
 
Tožiti nad slabimi časi, ljudje dobro 
znajo. 
Pa vse take tožbe so prazne, 
dokler roke križem držimo, 
hudobi pa dopustimo rasti med nami! 
 
Star 27 let je Slomšek nastopil novo 
službo v novem kraju, obogaten z 
izkušnjami iz Bizeljskega in z iskreno 
željo, da v predstojniku najde svetovalca 
in ne le formalno avtoriteto. Druga 
postaja na Slomškovi kaplanski poti je 
bila Nova Cerkev – Stranice. Tukaj se je 
pridružil vitezu in dekanu Jakominiju, ki 
je bil takrat star že 72 let. Kar kmalu sta 
se lepo ujela in Slomšek je postal prvi 
kaplan (kaplanov je namreč bilo več), 
kar je pomenilo upravljanje z župnijo. Po 
dekanovemu očetu Jakominiju se tudi 
imenuje trg sredi Gradca. 
V novem okolju je zaradi njegove 
delavnosti in bistroumnosti kmalu postal 
znan ljudem in stanovskim kolegom. Po 
pridigi na Petrovo so mu izrekli 
priznanje, češ »pravkar je govoril novi 
slovenski Ciceron.« To je bilo obdobje 
viška njegovih telesnih in duševnih 
zmogljivosti ter zdravja. Ogromno je 
pomagal dekanu Jakominiju, ki je bil že 
zelo bolan. Kar trikrat ga je oplazila kap, 
a so ga vedno rešili. Ko ga je drugič, mu 
je zdravnik ročno spustil nekaj krvi in mu 
je odleglo. 
Slomšek je v Stranicah uspešno vodil 
mlade v cerkvenem petju, odpovedal pa 
se tudi ni potovanjem, ki jih je opravljal 
iz duhovniških dolžnosti, vedoželjnosti ali 
potreb po obiskovanju prijateljev in 
sorodnikov. Zapisal je, da so mu bile 
muze v teh  dveh letih v Stranicah zelo 
naklonjene. Napisal je okrog 40 pesmi. 
Naslovi izražajo njegovo zanimanje za 
vprašanja življenja, smrti, pravičnosti 

oz. zakaj Bog ne poplača takoj in na 
otipljiv način. 
Da v Stranicah ne bo dolgo je najprej 
nakazal obisk ravnatelja škofijske pisarne 
Fridricha in nato še samega škofa 
Zimermana s stolnim kanonikom 
Albrechtom – Slomškovim mentorjem v 
bogoslovju. Šele po dveh mesecih je bilo 
Slomšku sporočeno, da je imenovan za 
spirituala v celovškem bogoslovnem 
semenišču. Ker je bilo to mesto navadno 
rezervirano za starejše, izkušene 
duhovnike, je Slomšek imenovanje 
sprejel kot posebno priznanje in 
zaupanje. 
Pred odhodom v Celovec je Slomšek 
opravil več poslovilnih obiskov, tudi pri 
njegovem vzorniku in duhovnem 
voditelju Prašnikarju. Pri Slomškovih 
doma na Slomu pa ga je ujezil najmlajši 
brat Valentin, kateremu je Slomšek 
plačeval šolanje, a mu učenje ni dišalo. 
Ko mu je Slomšek zagrozil z ukinitvijo 
podpore, mu je brat odvrnil, da ga mora 
podpirati, če ga je že poslal v šole. 
Ob slovesu iz Nove Cerkve – Stranic je 
Slomšek zapisal: »Bil sem srečen pri 
delu, hvaležen v srcu, obdan z mnogimi 
prijatelji.« Torej je bilo to povsem 
drugačno slovo kot pred dvema letoma 
na Bizeljskem. 
27. oktobra 1829, to je 30 let pred 
prenos Lavantinske škofije v Maribor, je 
po štirih letih  odsotnosti Slomšek 
ponovno prispel v Celovec. Prestopil je 
prag semenišča, vendar v povsem novi, 
drugačni vlogi. 

Jože Križan 
 
 

PERSONALNE SPREMEMBE 
V NADŠKOFIJI MARIBOR  

 
Dr. Marjan Turnšek novi 

mariborski nadškof metropolit 
 

MARIBOR, 3. februar 2011: 

Sveti oče, papež Benedikt XVI. je v 
četrtek, 3. februarja 2011 ob 12. uri 
določil spremembo v vodstvu mariborske 
nadškofije in metropolije:  
nadškof metropolit msgr. Franc 
Kramberger je pred časom prek 
apostolskega nuncija v Republiki 
Sloveniji prosil papeža Benedikta XVI., 
naj ga razreši službe mariborskega 
nadškofa metropolita. Papež je sprejel 
njegovo pisno odpoved in ga razrešil 
vodstva nadškofije in metropolije. S tem 
papeževim dejanjem je škofovski sedež v 
Mariboru izpraznjen. Kot je znano, je za 
naslednika dosedanjega mariborskega 
nadškofa papež Benedikt XVI. 28. 
novembra 2010 imenoval msgr. Marjana 
Turnška, do sedaj nadškofa koadjutorja v 
Mariboru.  
Po Zakoniku cerkvenega prava kan., 
409, dosedanji mariborski nadškof 
koadjutor z dnem 3.2.2011 postane 
novi redni mariborski nadškof. Msgr. 
Marjan Turnšek je 8. škof (2. nadškof) 
ordinarij na mariborskem škofijskem 
sedežu in 61. v vrsti lavantinskih škofov. 
 

 
Nadškofijski ordinariat Maribor 

Janez Lesnika, nadškofijski kancler 
 

Našemu novemu g. nadškofu in 
metropolitu msgr. dr. Marjanu Turnšku 
prisrčno čestitamo in ga podpiramo z 
molitvijo! 
Obenem smo hvaležni upokojenemu g. 
nadškofu metropolitu msgr. dr. Francu 
Krambergerju, ki ostaja z nami še 
naprej povezan. Tudi njega še naprej 
podpiramo z molitvijo.  
 
 

NAŠA OZNANILA  
 

 Preteklo nedeljo je bil naš g. župnik 
skupaj z mladinskim pevskim zborčkom 
na obisku v župniji Zg. Polskava. 

Nabirka, ki je bila namenjena za našo 
cerkev je bila 340 EUR, Bog plačaj!  
 

 Za nami je svečnica, naši mladi so 
sami pripravili sveče, z namenom, da 
vsi župljani te sveče uporabimo in 
prižgemo tudi v molitvi za 
napredovanje gradnje naše nove 
cerkve. Dar za svečo je 5 EUR in gre v 
celoti za našo cerkev, Bog lonaj!  
 

 V času zimskih počitnic od 23.-
25.2.2011 bo že tradicionalni oratorij 
– ustvarjalne delavnice za otroke na 
Pobrežju. Tudi naši otroci prisrčno 
vabljeni! 
 

 Za nami je prvi petek, sobota in 
nedelja v mesecu. Na prvi petek je g. 
župnik obiskal bolnike in ostarele na 
domovih, na prvo soboto smo se  
izročili v Marijino varstvo, danes na 1. 
nedeljo v mesecu pa se vam prisrčno 
zahvalimo za vaše darove za našo 
novo cerkev. Bog vam povrni!  
 

 Naši mladi so v božičnem času 
trikrat obiskali vaše domove, in sicer: 
na »Tepežni dan«, na Tri kralje in na 
Svečnico. Pri vseh obiskih ste 
darovali za gradnjo naše nove 
cerkve, vseh darov skupaj se je tako 
nabralo za 1700 EUR. To je zelo lepa 
vsota finančne pomoči, ki jo naši 
mladi v celoti darujejo za našo 
cerkev.  
Prisrčna hvala velja vsem, ki ste 
darovali, kakor tudi mladim, ki so tako 
letos še bolj kot lani, tudi z obujanjem 
starih slovenskih ljudskih običajev po 
svojih močeh prispevali k nastajanju 
naše nove župnije. Hvala!   
 

 Nabirke: 
     4. nedelja med letom: 90 EUR 

Bog vam povrni! 


