
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastirsko pismo novega 
nadškofa metropolita 

 
Dragi duhovniki, redovnice in 
redovniki, diakoni in bogoslovci, 
dragi bratje in sestre!  
Na dan, ko po Boţji previdnosti 
kot osmi naslednik blaţenega 
škofa Antona Martina Slomška 
začenjam sluţenje naši mariborski 
nadškofiji, se ţelim s kratkim 
pismom obrniti na vse vas, s 
katerimi si bom odslej skupaj 
prizadeval za rast Boţjega 
kraljestva med vami. Med vas ne 
prihajam z vzvišenostjo besede ali 
modrosti (kot bi dejal apostol 
Pavel, prim. 1 Kor 2,1 sl., temveč 
s preprostostjo in iskrenostjo, z 
dobro voljo, pa tudi s strahom in 
občutkom odgovornosti. Novo 
poslanstvo začenjam na nedeljo 
Dobrega pastirja, ko nam Jezus v 
evangeliju razodeva, da pozna 
Boga kot Očeta in da se Oče v 
njem razodeva. Iz te intimnosti in 
bliţine z Očetom lahko izreče, 
»da je Dobri pastir« in da je tudi  
podoba vsakega pravega pastirja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus govori tudi o slabih 
pastirjih, ker vé, da človek lahko 
hitro podleţe ţelji po vladanju ali 
iskanju sebe. Zavedam se, da je 
ta ideal pastirja, ki nam ga daje 
Jezus, visok in ga ni moţno 
uresničiti brez domačnosti z 
Bogom, v kateri se človek 
navzame Boţje logike. Moj prvi 
pozdrav je zato namenjen vam, 
duhovniki, vam, ki ste pastirji 
naših občestev, ki doţivljate 
napor, tveganja in srečo v sluţbi 
evangelija. Zahvaljujem se vam 
za vaše poţrtvovalno in nesebično 
sluţenje. Vem, da ste mnogi 
preobremenjeni, še posebej tisti, 
ki vam je zaupana skrb za več 
ţupnij. Upam, da bomo skupaj 
uspešno iskali načine, da se boste 
lahko vedno bolj posvečali 
vašemu osnovnemu duhovniškemu 
poslanstvu in bodo kakšno 
zadolţitev prevzeli laiki. Vsi 
krščeni in potrjeni s Svetim 
Duhom smo namreč poklicani, da 
prispevamo vsak svoj deleţ k rasti 
občestva in oznanjevanju vesele 
blagovesti o Jezusovem vstajenju. 
Ţelim si, da bi vsak kristjan čutil 
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to svoje poslanstvo in imel 
pogum, da se sooči s svetom, v 
katerega smo poslani. Danes je 
ţivljenje kristjanov v marsičem 
podobno tistemu prvih kristjanov. 
Bili so manjšina. Ţiveli so v svetu, 
ki je imel čisto druge vrednote. 
Morali so plavati proti toku, a jih 
to ni vrglo s tira. Ravno obratno: 
zavedali so se, da so v takšno 
druţbo poslani zato, da so v njej 
»kvas in sol«. Zato je potreben 
pogum. Pri sv. birmi smo prejeli 
dar Svetega Duha, ki nam ta 
pogum daje, a se tega daru 
premalo zavedamo in mu ne 
pustimo, da bi lahko deloval po 
nas. Hvala vsem, ki ste 
prizadevno raziskali stanje vere in 
občestva ter na temelju teh 
ugotovitev pripravili nove 
pastoralne načrte. Z njimi ste 
nakazali moţnosti, kako bi lahko 
naša občestva in posamezni člani 
z novo apostolsko vnemo vabili 
brate in sestre k osebnemu 
srečanju s Kristusom in tako 
postajali bolj odprti drug za 
drugega (prim. PIP št. 59). 
Začetek mojega poslanstva 
sovpada z začetkom poslanstva 
novoizvoljenih članov Ţupnijskih 
pastoralnih svetov. Tako skupaj 
stopamo na pot nove 
evangelizacije, ki naj bi 
spreminjala naša srca, miselnost 
in tudi našo organiziranost in 
strukture. Trudil se bom, da bo 
med nami čim več izmenjav in 
sodelovanja, kajti samo tako 

bomo lahko dali ţivljenje tistim 
oblikam pastoralnega delovanja, 
ki bodo pospešile novo 
evangelizacijo, še posebej 
mladinsko pastoralo, vzgojo 
odraslih in osebno spremljanje. 
Prizadeval si bom, da bi naša 
občestva postajala vedno bolj 
ţiva. Hvala vsem, ki prispevate 
svoj deleţ pri bogosluţju, 
oznanjevanju in karitativnem 
poslanstvu, in vsem vam, ki ste 
vključeni v vodenje občestev 
(ŢPS, ključarji, gospodarski sveti, 
voditelji skupin …). Posebna misel 
gre tudi vam, bolniki, trpeči in 
osamljeni. Ţelim vam povedati, 
da ste prisotni v mojih molitvah, 
pa tudi vas prosim, da vaš kriţ 
darujete zato, da bi bilo med 
nami vedno več Luči in dobrote. 
Svoje sluţenje začenjam po 
sklenitvi sporazuma z našimi 
bankami upnicami. S tem se za 
našo škofijo, ki je zašla v 
finančno in gospodarsko krizo, 
končuje obdobje največje 
negotovosti. Na ţalost zgodovine 
ne moremo spremeniti. Dejstva in 
razočaranja ostajajo, prav tako 
ostaja bolečina. Zavedam se tega, 
obţalujem, kar se je zgodilo, in 
vse prizadete prosim odpuščanja. 
Prosim Gospoda za moč, da bi 
lahko zaprli to ţalostno stran in 
na izkušnjah tega, kar smo 
doţiveli, začeli pisati novo 
poglavje. Naša nadškofija bo 
odslej delovala z zelo omejenimi 
finančnimi viri: na temelju darov 



in dobre volje vas vernikov. Pred 
nami je teţko obdobje, kajti tudi 
vi se spopadate s finančno krizo in 
njenimi posledicami. Verjamem in 
zaupam, da bomo skupaj in z 
Boţjo pomočjo to novo poglavje 
naše krajevne Cerkve zmogli 
pisati bolj evangeljsko, pričevalno 
in solidarnostno. Obračam se na 
vas, ţupnijska občestva, redovne 
skupnosti, laiška gibanja in 
zdruţenja, in prosim, da me 
podprete z molitvijo, da bom 
lahko izpolnil nalogo, ki mi je 
zaupana. Prizadeval si bom, da bi 
vsi začutili vero kot dar in 
priloţnost, ki spreminja naše 
medsebojne odnose, nas vodi k 
večji solidarnosti in spravi. V to 
upam in verjamem. V ţelji, da bi 
se osvobajali teme in iskali Luč, ki 
vedno pomeni nov začetek, sem si 
izbral škofovsko geslo: »Iz teme 
bo zasvetila Luč«. Marija, Mati 
dobrega sveta, katere praznik 
obhajamo danes, nas vabi, da 
sledimo njenemu Sinu, ki nas v 
moči Svetega Duha vodi k Očetu. 
Veselimo se njene priprošnje in 
njenega blagega pogleda in ne 
beţimo pred poslanstvom, ki nam 
je zaupano. Tudi nas danes Marija 
vabi: »Karkoli vam reče moj Sin, 
storite!« Naj vas vedno in povsod 
spremlja Božji blagoslov! V 
Mariboru, 26. aprila 2015, na dan 
mojega škofovskega posvečenja.  
 

Vaš Alojzij Cvikl, mariborski  
nadškof in metropolit 

Svetnik tedna 
 

Sveti Florijan goduje 4. maja in 

je eden izmed zelo priljubljenih 

svetnikov pri nas. Je nasprotnik 

ognja in zavetnik vode, zato ni 

nič čudnega, da so si ga prav 

gasilci izbrali za svojega patrona. 

Največkrat je upodobljen kot 

rimski vojščak, kar je tudi bil, 

kizliva vodo na gorečo hišo ali 

cerkev. Sveti Florjan je bil v 

začetku četrtega stoletja na 

odlok cesarja Dioklecijana 

pregnan v pogansko svetišče. Pred 

pregonom je opravljal sluţbo 

rimskega vojaka, v mestu Cetium 

(danes Sankt Plöten v Avstriji) pa 

je bil visok drţavni usluţbenec. 

Cesar Dioklecijan ga je pregnal 

zaradi njegove veroizpovedi – 

Florijan je bil namreč krščen in je 

ţivel ţivljenje kristjana, ki pa so 

jih v Rimskem cesarstvu v tistem 

času, vse do Milanskega edikta, 

izdanega leta 313, preganjali. 

Obtoţen je bil tudi pomoči 

ostalim kristjanom in ker se 

navkljub ukazu, naj se odpove 

svoji veri, krščanstvu ni odrekel, 

so ga najprej mučili in pretepli, 

nato pa so ga obsodili na smrt – z 

mlinskim kamnom okrog vratu so 

ga 4. maja 304 vrgli v reko 

Anižo. Ta dan je danes izbran za 

njegov spominski dan. Mučenikovo 

telo je pokopano nedaleč stran od 

Lauriacuma (današnji Lorch v 



Avstriji), nad grobom pa je 

nastala slavna opatija Sveti 

Florijan. Po mnogih krajih na 

našem današnjem ozemlju je bilo 

v preteklosti razširjeno izročilo, 

da naj bi se na 4. maja ne 

kurilo. Še posebej naj tega ne bi 

počele ţenske, ker naj bi to 

prineslo hudo nesrečo. Na 

Dolenjskem so med drugim 

verjeli, da bo veliko poţarov v 

prihodnje, če bo na Florijanovo 

jasno, na Koroškem in 

Gorenjskem pa si tega dne niso 

ţeleli deţja, saj so verjeli, da bo 

potem sledilo obdobje velike 

suše. 
 

 Naša oznanila 
 
 Maj je čas šmarnic, ki bodo 
vsak večer ob 19h v ţupnijski 
cerkvi, v soboto pa ob 18h pri 
Črnčičevem križu v Počehovi - 
vabljeni stari in mladi! 
 

 Sv. maše so v  
 župnijski cerkvi 

 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 
3.5., Filip in Jakob mlajši, 
apostola;  
09.00 + iz druţin Fridrih in 
Leskovar 

 

PONEDELJEK, 4.5.,  
Florija, mučenec; 
19.00 + Muzek Franc  
           in dvojni starši 

TOREK, 5.5.,  
Gotard, menih, škof;  
19.00 + Anton Čepe 

 

SREDA, 6.5., 
Dominik Savio,  
dijak, zavetnik ministrantov; 
19.00 + Zalika Korenjak    
(darovala gospa Marica Robar) 
 

ČETRTEK, 7.5.,  
Gizela, opatinja;  

  19.00 + Joţef in Štefka Vrečko 
 

PETEK, 8.5.,  
Bonifacij, IV., papež;  
19.00 + Stanislav Soko, brata 
Joţko in Tonček, starši Matičič 
in ostalo sorodstvo  
(darovala gospa Zofka Soko) 
 
SOBOTA, 9.5.,  
Izaija, prerok; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
6. VELIKONOČNA NEDELJA – 
NEDELJA TURIZMA, 10.5., 
Damijan de Veuster, misijonar; 
09.00 + Oroslav in Terezija Fras    
(darovala družina Jevšenak) 

 
 

 

 

 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:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

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