
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

»Annuntio vobis gaudium magnum: 
habemus Papam - Oznanjam vam 
veselo novico: Imamo papeža!«  
 
To je iz lože vatikanske bazilike 
naznanil protodiakon Jean-Louis 
Cardinal Tauran in povedal, da je 
Argentinec kardinal Jorge Mario 
Bergogli postal papež Frančišek. 
 
Množici, ki je do zadnjega kotička 
napolnila trg svetega Petra v 
Vatikanu, se je kmalu zatem 
predstavil novi papež. Kardinali 
volivci so za 265. naslednika 
apostola Petra izbrali argentinskega 
kardinala Jorgeja Maria Bergoglio, 
nadškofa Buenos Airesa. Izbral si je 
ime Frančišek, v kratkem nagovoru 
vernikom se je najprej pošalil. Dejal 
je, da so ga kardinali odšli iskat na 
konec sveta. Zbranim se je zahvalil 
za sprejem in nato skupaj z množico 
zmolil očenaš za svojega predhodnika 
Benedikta XVI. ter nato prosil še za 
molitev zase. Skladno s tradicijo je 
podelil blagoslov mestu in svetu. Po 
svetovnem spletu se je že začel širiti 
njegov prvi tvit v vlogi Petrovega 
naslednika. "Neizmerno sem vesel, da 
sem novi papež Frančišek I.," je  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapisal na to priljubljeno spletno 
družbeno omrežje. 
 
„Bratje in sestre, dober večer. 
Veste, da je naloga konklava dati 
Rimu škofa. Zdi se, da so ga šli moji 
kolegi kardinali poiskat skoraj na 
konec sveta. In zdaj smo tukaj. 
Zahvaljujem se vam, da ste me 
sprejeli, da je škofijska skupnost 
Rima sprejela svojega škofa. Hvala. 
Najprej bi rad zmolil za našega 
papeža emeritusa, Benedikta XVI. Vsi 
skupaj molimo zanj, da bi ga Gospod 
blagoslovil in bi ga Marija varovala.“ 
Očenaš … Zdravamarija … Slava 
Očetu … „In zdaj začenjamo to pot, 
škof in ljudstvo, pot Cerkve v Rimu, 
ki je tista, ki predseduje v ljubezni 
vsem drugim Cerkvam. To je pot 
bratstva in ljubezni, pot 
medsebojnega zaupanja. Vedno 
molimo drug za drugega. Molimo za 
ves svet, da bi v njem zavladalo 
veliko bratstvo. Želim, da bi bila ta 
pot Cerkve, ki jo danes začenjamo in 
na kateri mi bo pomagal moj 
kardinal vikar, plodna za 
evangelizacijo tega lepega mesta. 
Zdaj pa bi vam rad dal svoj 
blagoslov. Pred tem pa vas prosim za 
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eno uslugo: preden bo škof 
blagoslovil ljudstvo, vas prosim, da 
vi prosite Gospoda, da me blagoslovi. 
To je molitev ljudstva, ki prosi 
blagoslova za svojega škofa. V tišini 
zmolimo to molitev ljudstva, to vašo 
molitev zame.“ 
Potem je podelil blagoslov mestu in 
svetu. 
„Hvala vam za sprejem. Molite zame 
in kmalu se spet vidimo. Jutri bi rad 
odšel molit k Mariji, da bi varovala 
ves Rim. Lahko noč in dober 
počitek!“ 
 

Življenjepis novega papeža 
 
Jorge Mario Bergoglio, član Družbe 
Jezusove, se je rodil 17. decembra 
1936 v Argentini. Leta 1998 je bil 
imenovan za nadškofa Buenos Airesa. 
Kardinal je postal leta 2001. Dne 13. 
marca 2013 je bil izvoljen za 266. 
papeža Katoliške Cerkve. Petrov 
sedež je tako zasedel prvi jezuit in 
Neevropejec, ki si je izbral ime 
Frančišek. Rodil se je v Buenos Airesu 
staršem italijanskega rodu. Po 
zaključku formacije v bogoslovju v 
Villa Devoto je 11. marca 1958 
vstopil v Družbo Jezusovo. Licenciat 
iz filozofije je opravil na kolegiju 
Colegio Máximo San José in San 
Miguel, nato pa je poučeval 
književnost in psihologijo na dveh 
kolegijih, na Colegio de la 
Inmaculada v Santa Fe in na Colegio 
del Salvador v Buenos Airesu. 
Duhovniško posvečenje je prejel 13. 
decembra 1969. Nato je študiral na 
filozofski in teološki fakulteti v San 
Miguelu. Postal je tudi vzgojitelj 
novincev. Zaradi opaznih voditeljskih 

sposobnosti je bil med leti 1973 in 
1979 provincial argentinskih jezuitov. 
Leta 1980 je bil premeščen v San 
Miguel, kjer je bil šest let rektor 
semenišča. Doktorski študij je opravil 
v Nemčiji, nato se je vrnil v 
domovino, kjer je služil kot 
spovednik in duhovi voditelj v 
Cordobi. Kardinal Bergoglio je 
opravljal različne službe v rimski 
kuriji. Deloval je na Kongregaciji za 
kler, Kongregaciji za bogoslužje in 
disciplino zakramentov, Kongregaciji 
za ustanove posvečenega življenja in 
družbe apostolskega življenja. Bil je 
tudi član Komisije za Latinsko 
Ameriko in Papeškega sveta za 
družino. Znan je bil po osebni 
skromnosti, zvestobi tradiciji 
zavezanosti socialni in družbeni 
pravičnosti. Leta 2005 je bil kardinal 
Bergoglio izvoljen za predsednika 
Argentinske škofovske konference. 
Na to mesto je bil ponovno izvoljen 
leta 2008.  
Odločno se je zavzemal za življenje 
in je nasprotnik evtanazije. Ostro je 
nasprotoval argentinski vladi, ki je 
želela uzakoniti istospolne poroke, 
posvojitve otrok s strani 
homoseksualnih parov pa je označil 
kot diskriminacijo otrok. 
 
 

Slomškov glasek 
 

Spokojen hodi skozi trušč in naglico 
sveta in se spominjaj miru, ki ga 
najdeš le v tišini. Kolikor je mogoče, 
bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi. 
Svojo resnico pripoveduj mirno in 
jasno in prisluhni drugim, tudi 
neumnim in nevednim, zakaj vsakdo 



ima svojo zgodbo. Izogibaj se bučnih, 
napadalnih ljudi, ker so breme za 
dušo. Ne primerjaj se z drugimi, da 
ne postaneš zagrenjen ali ohol, kajti 
vedno bodo večji ali manjši od tebe.  
Veseli se svojih del, veseli se svojih 
načrtov. Ohrani navdušenje za svoj 
poklic, naj je še tako skromen, saj je 
pravi zaklad v spremenljivih časih. 
Pri poslih bodi pazljiv, kajti svet je 
poln prevar. Zato nikakor ne 
spreglej, da je tudi zvrhan kreposti. 
Mnogi hodijo za visokimi vzori in 
povsod je življenje polno junaških 
dejanj. Bodi, kar si. Bodi svoj. In 
nikoli ne igraj ljubezni. Pa tudi ne 
preziraj je, čeprav si razočaran in 
ogorčen, zakaj ljubezen je večna, 
kakor je večna tudi trava. Spokojno 
sprejmi izkušnje let, drugo za drugo 
skladno odlagaj stvari iz mladosti. 
Neguj duhovno moč, ki te bo 
obvarovala nenadne nesreče. In ne 
spravljaj v žalost samega sebe z 
izmišljotinami. Mnogi strahovi se 
rodijo iz utrujenosti in osamljenosti.  
Vzdržuj pravo disciplino, a vedno 
bodi do sebe tudi blag. Otrok vesolja 
si, nič manj, kot so to drevesa in 
zvezde. Pravico imaš biti tu. In, če to 
veš ali ne – vse v vesolju poteka 
natančno tako, kot je prav. Bodi 
torej v miru z Bogom, vseeno, kako si 
ga predstavljaš. In ne glede na to, 
kakšno je tvoje delo in kakšne težnje 
v bučnem vrvenju življenja, ohrani 
mir v duši. Kljub vsej nesnagi in 
žalosti, kljub vsem izničenim sanjam, 
je svet čudovit. Bodi pozoren. Bodi 
srečen .     
               

              (Ta zapis so našli 1692 v   
         cerkvi sv. Pavla v Baltimoru.) 
 

Naša oznanila  
  

 Danes vas vabimo na križev pot 
dekanije Maribor, ki bo ob 15h na 
Pekrski gorci, vabljeni! 
 
 V torek na Jožefovo bo ob 19h 
redno srečanje ŢPS v prostorih Doma 
krajanov. Večerna sv. maša bo zato 
izjemoma ob 18h. Vabljeni! 
 
 Danes se na Radiu Ognjišče 
začenja radijski misijon. Vabljeni k 
poslušanju. 
 
 Sobota pred cvetno nedeljo bo 
potekala v ozračju duhovne priprave 
na vstop v veliki teden. Zato ob 10h 
dopoldan vabimo vse, ki ţelite sami 
izdelati presmece. Delavnica ne bo v 
Domu krajanov, temveč v župnijskem 
atriju, vabljeni!  
 
 Nedelja pred nami je Cvetna 
nedelja. Ob 9.30 se bomo zbrali na 
parkirišču pred našo cerkvijo, kjer 
bo najprej blagoslov zelenja, nato  
slovesna procesija v cerkev. Lepo 
vabljeni, da sami izdelate presmece,  
posebej otroci in najmlajši, pred sv. 
mašo pa bo mogoče dobiti tudi 
oljčne vejice. Na cvetno nedeljo po 
sv. maši bomo pripravili tudi kratek 
kulturni program ob materinskem 
dnevu. Vabljeni!    
 
 V torek 19.3. organizira proslavo 
ob materinskem dnevu tudi naša 
mestna četrt Ivan Cankar, več si 
preberite na plakatu, ki je na oglasni 
deski. Vabljeni! 
 
 Nabirka nedelje za nami: 180 eur.  



Sv. maše so v cerkvi   
 

NEDELJA, 17.3.,  
5. POSTNA - TIHA NEDELJA,  

Patrik, škof in misijonar; 
9.30  + Jože Jazbec;   
      + mož Anton Robar (obl. smrti)   
         in vsi + iz družin Škofič-Robar 

 
 

PONEDELJEK, 18.3., 
Ciril Jeruzalemski, škof in 
cerkveni učitelj; 
19.00 + Ana Knuplež 
 
TOREK, 19.3.,  
Joţef – Jezusov rednik; 
18.00 + Jože Kaučič in  
         + p. Franci Pivec  
        (darovala gospa Zofija Kaučič) 

 
PETEK, 22.3.,  
Lea spokornica; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
            naše župnije 

 
SOBOTA, 23.3.,  
Gospodo oznanjenje – liturgično 
praznovanje; 
18.30  – molitev rožnega venca  
19.00  - v zahvalo in v priprošnjo  
            Božji Materi Mariji 
  (darovala gospa Amalija Toplišek) 

 
 
NEDELJA, 24.4.,  
CVETNA NEDELJA, 
Katarina Švedska, redovnica; 
9.30 – blagoslov zelenja na 
parkirišču , procesija, nato sv. 
maša za: + Ano Knuplež 

 
 

Molitev tedna 
 

Molitev Sv. Tereze  
 
Naj bo danes notranji mir.  
Zaupaj Bogu, da si natančno tam, 
kjer moraš biti.  
 
Ne pozabi na neskončne možnosti ki 
jih rojeva vera.  
 
Naj ti sluzijo darovi,  
ki so ti bili dani in naj se siri 
ljubezen, ki ti je bila podarjena.  
 
Da bi bil zadovoljen ko ves, da si 
Bozji otrok.  
 
Naj se ta zavest ustali  
v kosteh in naj da duši svobodo za 
petje, ples, hvaležnost in ljubezen.  
 
Tam so za vsakega od nas.  
 
Amen. 

 
 

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, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove 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 
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