
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              

Beseda o Besedi 
 

 
»Ne mislite, da sem prišel razveljavljat 
pravila in odslavljat učitelje, ki pravila 
učijo, prišel sem pravila dopolnjevat. 
Kdor bo kršil pravila in bo tako tudi z 
vzgledi učil, bo majhen v nebesih, kdor 
pa bo pravila izpolnjeval in jih ţivel, bo 
velik v Nebeškem kraljestvu.« 
Ţe našim pra pra prednikom se je reklo 
»ne ubijaj«. Kdor koga ubije pride pred 
sodbo. Ne ubijamo pa le z oroţjem, 
ubijamo lahko z besedo, saj zrno besede 
sovraštva lahko zadene globlje kot zrno 
svinčene krogle. Zatorej izbirajmo 
besede, naj nam bodo take tuje, ki ranijo 
in pustijo rane na telesu ali duši. 
Prisvojimo besede, ki nas plemenitijo, ki 
delajo srečne nas in naše bliţnje. Naša 
dela dobrodelnosti naj bodo iskrena, 
neobremenjena s preteklimi dejanji in 
brez preračunavanj o učinkih 
podarjenega dejanja. 
Se je reklo tudi »ne prešuštvuj«. Mnogi 
rečejo, da je to zastarelo, nemoderno. 
Nobeno dejanje, s katerim lahko 
prizadenemo  ţeno, moţa, partnerja ni 
zastarelo. Nasprotno, še kako je 
pomembno prav danes, da bi z 
iskrenostjo med partnerji ustvarjali 
prijazno vzdušje in ga tako širili iz 
druţine v druţbo. Medsebojno zaupanje 
je bilo nekoč, je danes in bo v bodoče 
temelj za srečo v druţini in za zdravo 
vzgojo otrok in mladine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reklo se je »ne prisegaj po krivem«. Ne 
prisegaj pri svoji glavi, saj vendar ne 
moreš spremeniti strukture las na njej. 
Torej ne prisegajte, saj je vendar naša 
moč tako majhna, da se hitro pokaţe 
naša nemoč izpolniti dano prisego. 
Izpolnimo pa, kar smo prisegli Gospodu. 
To nas bo delalo močne, samozavestne in 
ne malodušne. Ţe na obrazu se človeku 
pozna ali neko zavezo izreka zavestno 
iskreno ali pa  »s figo v ţepu«. 
 
Se pa kar nekaj zapovedi, s katerimi je 
Jezus dopolnjeval postavo in v katerih 
smo poskušali dopolniti današnjo Boţjo 
besedo, nanaša tudi na dogajanja v naši 
nadškofiji. Pogosto smo verniki 
izpostavljeni vprašanjem, tudi 
provokativnim: »No, kaj pa ti/vi mislite o 
dogajanju?« Priznam, da sem večkrat v 
zagati, kako na argumentiran način 
pojasniti svoje gledanje na teţave. Na 
medijsko zelo razvpite razmere je moj 
odgovor preprost. Trdno upam, da se je 
ţelelo gospodariti v interesu skupnega 
dobrega za ljudi. Čeprav določeni indici 
kaţejo na znane človeške lastnosti 
pohlepa in poţrešnosti, verjamem, da te 
lastnosti niso pravila vodenja krščanskih 
verskih skupnosti. 
 
Mojega prepričanja in verovanja ne 
morejo omajati trenutne dileme, marveč 
bo ostala prevladujoča moč in vera v 
Gospoda, ki je učil delati in verjeti v vse 
dobro. 

Joţe Kriţan 
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PAPEŢ JANEZ PAVEL II. – 
 1. MAJA 2011 BLAŢENI  
 
Papež Benedikt XVI. je v petek, 14. 
januarja, podpisal odlok čudežni 
ozdravitvi na priprošnjo papeža Janeza 
Pavla II. (1978–2005).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S tem se je uspešno končal postopek za 
razglasitev velikega papeža 
za blaženega, ki se je začel praktično 
že na dan njegovega pogreba, 8. aprila 
2005, ko je množica na Trgu sv. Petra 
vzklikala: Santo subito!  Svetnik takoj!  
 
Slovesna razglasitev bo potekala 1. 
maja v Rimu, na nedeljo Božjega 
usmiljenja, ki jo je uvedel papež Janez 
Pavel II. Varšavski nadškof kardinal 
Kazimierz Nycz je že povedal, da je to 
»najboljši datum«, saj je življenje, 
delo in teološko misel papeža Janeza 
Pavla II. globoko prežemala misel o 
Božjem usmiljenju do človeka. 
 
»Vsi, ki so ga poznali, ga cenili in 
ljubili, se veselijo tega dogodka s 
Cerkvijo«, je v nagovoru vernikom, 
zbranim k nedeljski opoldanski molitvi 
na Trgu sv. Petra 16. januarja, 
naznanil Benedikt XVI. 
 
Pričakovati je, da se bo 1. maja na Trg 
sv. Petra in dohode nanj zlila 
velikanska množica romarjev z vsega 

sveta. Samo Poljakov namerava po 
anketi, narejeni med njimi 15. 
januarja, priti v Rim več kot milijon. 
Italijani računajo na dva milijona 
romarjev. Namestili bodo velike 
zaslone na dohodih na Trg sv. Petra, 
prek katerih bodo lahko romarji 
spremljali enkraten dogodek; med 
njimi tudi mnogi Slovenci v zahvalo za 
dva papeževa obiska pri nas in posebno 
naklonjenost do nas, Slovencev, in 
našega naroda, ki jo je tolikokrat 
potrdil. 
Vatikanski tiskovni predstavnik p. 
Federico Lombardi je na novinarski 
konferenci 14. januarja 2011 potrdil, 
da bodo posmrtne ostanke Janeza 
Pavla II. prenesli v kapelo sv. 
Sebastjana v vatikanski baziliki. Pri 
tem krste ne bodo odpirali in torej ne 
bo t. i. ekshumacije. Godovni dan 
bodočega blaženega bo znan pozneje, 
določila pa ga bo Kongregacija za 
bogoslužje. 
Papež Benedikt XVI. je priznal nenadno 
in nerazložljivo ozdravljenje francoske 
redovnice Marie Simon-Pierre, ki je 
bolehala za Parkinsonovo boleznijo v 
poznem stadiju razvoja. Potem ko se 
je junija 2005 za ozdravljenje 
priporočila Janezu Pavlu II., je 
Parkinsonova bolezen povsem izginila. 
Prefekt Kongregacije za zadeve 
svetnikov, kardinal Angelo Amato, je v 
pogovoru za Radio Vatikan pojasnil, da 
je imel postopek za beatifikacijo dve 
olajševalni okoliščini. „Prva je papeški 
spregled od petletnega čakalnega 
obdobja pred začetkom postopka, 
druga pa je hitrejša obravnava, zaradi 
česar ni bil uvrščen na čakalno listo. 
Kar zadeva proceduralno strogost in 
natančnost, pa ta postopek ni imel 
nikakršnih olajšav. Obravnavali so ga 
enako kot vse druge in spoštovali vse 
korake, ki jih predvideva zakonodaja 



Kongregacije za zadeve svetnikov. 
Lahko ugotovim celo, da je bil ta 
postopek ravno zaradi dostojne 
počastitve spomina na tega velikega 
papeža obravnavan posebej skrbno, da 
bi razblinili sleherni morebitni dvom in 
presegli vsako težavo,“ je še dejal 
kardinal Amato. 
Novico je za Vatikanski televizijski 
center (CTV) že komentiral tudi njegov 
direktor oziroma vatikanski tiskovni 
predstavnik p. Federico Lombardi. Čast 
oltarja, ki sedaj čaka Janeza Pavla II., 
je priznanje izjemnosti njegovega 
odnosa z Bogom in njegove vloge 
človekovega "srednika" v nebesih. Po 
njegovih besedah naše pozornosti 
danes ne privabljajo toliko dela Janeza 
Pavla II, ampak predvsem njihov 
duhovni izvir. V spominu nam ostaja 
tudi njegova zbranost v molitvi. Zato 
se upravičeno lahko veselimo njegove 
beatifikacije prav na dan, za katerega 
je on sam želel, da vesoljna Cerkev 
usmeri pogled in molitev k Božjemu 
usmiljenju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prav je, da smo Bogu hvaležni za 
beatifikacijo božjega služabnika Janeza 
Pavla II. On je naš veliki prijatelj in 
nebeški priprošnjik, on je 19.9.1999 
razglasil za blaženega zavetnika naše 
župnije škofa Antona Martina Slomška in 
pri isti slovesnosti tudi blagoslovil 
temeljni kamen za našo novo cerkev. 
Priporočajmo se mu, naj nam pomaga da 
bomo napredovali v duhovnem življenju 
in tudi mi dosegli in uresničili klic po 
svetosti.   

NAŠA OZNANILA  
 
 Od 4.-6. februarja so bile duhovne 
vaje za ministrante naše celotne 
nadškofije, ki so se jih udeležili tudi 
naši ministranti. Le  pogumno naprej! 
 
 V času zimskih počitnic od 23.-
25.2.2011 bo ţe tradicionalni oratorij 
– ustvarjalne delavnice za otroke na 
Pobrežju. Tudi naši otroci prisrčno 
vabljeni! 
 
 Iz podruţne osnovne šole v 
Košakih vabijo vse starše, katerih 
otroci bodo jeseni stopili v 1. razred 
devetletke, da se vpišejo v »našo« 
košaško osnovno šolo.   
Vpis  učencev v 1. razred  na 
Podruţni OŠ  Košaki bo potekal 
od  torka 15.2 do četrtka 
17. 2. v času od 8. do 12. ure in od 
16. do 18. ure v pisarni podruţnične 
šole. Lepo in prav je, da starši iz naše 
ţupnije vpišete otroke v našo 
podruţno šolo, da bomo tako v naši 
ţupniji tudi v prihodnosti ohranili 
vsaj niţje razrede devetletke; starši 
pokaţite malo »patriotizma« in tudi 
tako podprite košaško podruţno 
Osnovno šolo.  
  

 V petek 18.2.2011 ob 19.30 bo 
redno srečanje ŽPS. Člani prisrčno 
vabljeni! 
 

 V ponedeljek 7.2.2011 smo se 
poslovili od pokojnega Marjana Zorko 
(1927-2011). Bog mu daj večni pokoj, 
in večna luč naj mu sveti; naj počiva v 
miru, amen. 
 

 Nabirke: 
     5. nedelja med letom: 250 EUR 
darovi za sveče za svečnico: 300 EUR 

Bog vam povrni! 



Sv. maše v  februarju  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
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, dedek, Jože Pak, 
starši Pak, svaka Milan in Ratko    
 
7. NEDELJA MED LETOM, 20.2., 
Leon Čudodelnik, škof  
9.30 + Stane Gamser 
 
PETEK, 25.2.,  
Valburga, opatinja 
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 26.2., 
Branko, škof  
19.00  za zdravje 
 
8. NEDELJA MED LETOM, 27.2., 
Gabrijel Ţalostne Matere Boţje, red.  
9.30 + Ljudmila Gosak  

Molitveni kotiček  
 

Spravna molitev 
 
Bog bodi hvaljen. 
Bog bodi hvaljen. 
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. 
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in 
pravi človek. 
Hvaljeno bodi ime Jezusovo. 
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce. 
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri. 
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem 
oltarnem Zakramentu. 
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik. 
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, 
presveta Devica Marija. 
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno 
spočetje. 
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje. 
Hvaljeno bodi ime Device in Matere 
Marije. 
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti 
Jožef. 
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in 
svetnikih. 

Amen. 
 

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 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 
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