
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Božja Beseda 
 
 
 
 

  »Ne upirajte se hudobnežu …«                                               
                                            (Mt 5,39) 

 
 

 
 
 

                                              

Beseda o Besedi 
 
Povračilno pravo »oko za oko, zob za 
zob« je bilo nekoč med narodi na 
vzhodu zelo razširjeno. Bilo je nek 
regulator, ki je omejeval ljudi, da v 
maščevanju niso šli predaleč. Jezus 
nas v današnjem evangeliju v štirih 
zgledih pouči, kakšni bi naj bili naši 
odnosi do bližnjega.  
 

Sama nikoli nisem povsem razumela 
naj nastavim še levo lice, če me je 
že kdo udaril po desnem. Morda zato, 
ker sem si ob tem predstavljala le 
telesne bolečine. Morda pa prav 
sedaj, ob upokojitvi našega g. 
nadškofa dr. Franca Krambergerja, to 
bolje razumem. Prav on je sedaj za 
našo nadškofijo in Cerkev na 
Slovenskem nastavil svoje levo lice. 
Trdno sem namreč prepričana, da je 
on igral pri tem finančnem polomu 
najmanjšo, če sploh kakšno vlogo. Ob 
branju raznih anket in pogovorih 
opažam, da je večina mojega 
mnenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je pa res, da je Cerkev v Sloveniji s 
tem dobila črn madež, ki ga bo moč 
izbrisati le s trdno vero, molitvijo, in 
zaupanjem v Kristusa.  

Bolj domač mi je 
Jezusov zgled, ko 
pravi, da naj dam 
tistemu, ki me 
prosi, tistemu, ki 
je pomoči nujno 

potreben. 
Seveda, moj 
delež je majhen, 
a ker pri dajanju 
nisem sama, 

osrečujemo 
potrebne tisti, ki 

še nekaj imamo. 
Da je Jezus ena sama ljubezen in tudi 
od nas želi, da ljubimo, nam nakaže 
oz. pove, da je ljubiti svoje prijatelje 
nekaj samoumevnega. Kristjani pa naj 
bi ljubili tudi svoje sovražnike – mislim, 
da ne dobesedno, ampak tako, da  
molimo zanje, kajti živeti moramo z 
njimi pod istim soncem, ki nam ga 
postavlja nebeški Oče. In prav to je 
velik izziv tudi za modernega človeka, 
ki pogosto pozablja, da ga ne bo 
odrešila in osrečila tehnika in 
napredek, temveč le dobri Bog. 
Naj nas današnja nedelja opogumi v 
zvestobi do Boga in drug do drugega.     
                                 Marjeta Gamser 
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Sedež apostola Petra 
 

Sv. Peter in sv. Pavel sta dva moža, 
ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, 
da postavita človeški temelj 
Kristusovi Cerkvi. 
 
Svetega Petra je Kristus določil za 
skalo, na kateri bo zidal svojo 
Cerkev, svetega Pavla pa za orodje, 
ki naj ponese njegovo ime med 
pogane. 
God obeh apostolov so praznovali že 
v 4. stoletju. Najstarejši rimski 
koledar Furija Dionizija Filokala iz 
leta 354 navaja 29. junija praznik 
prvakov apostolov; na ta dan 
praznujemo slovesni praznik 
apostolov Petra in Pavla še danes. 
 
Oba sta isti dan proslavila Kristusa v 
Neronovem času z mučeniško smrtjo. 
Peter je bil križan, Pavel obglavljen 
(leta 64 ali pa 67). 
 
Na njunih grobovih so v stoletjih 
sezidali prekrasni baziliki svetega 
Petra v Vatikanu in svetega Pavla 
zunaj rimskega obzidja, ki sta 
zgovorni priči izredne gorečnosti 
rimskih kristjanov za slavo 
krščanskega svetišča. 
 
Tudi v vzhodni Cerkvi so že v 4. 
stoletju častili sveta apostola Petra 
in Pavla, in sicer 28. decembra. 
Čeprav sta bila Peter in Pavel po 
izobrazbi, značaju in osebnosti tako 
različna, sta po Božjih načrtih 
polagala temelje Cerkve.  

 
Hvalospev tega praznika ju takole 
označuje: 

- Peter je prvi izpovedal vero v 
Kristusa, tvojega Sina, 

- Pavel nam je globine te vere 
osvetlil. 

- Peter je združil v prvo Cerkev 
ostanek izvoljenega ljudstva, 

- Pavel pa je kot učitelj narodov 
oznanil evangelij odrešenja vsemu 
svetu. 

- Na različne načine sta zbirala eno 
Kristusovo družino, Cerkev 

- Zato ju krščanski svet skupaj 
proslavlja in ju v nebesih druži 
skupni venec slave. 
 

Kristusova Cerkev je za vse ljudi, za 
vse čase, za vse narode. V njej morejo 
najti svoj dom in svojo dopolnitev vsi 
ljudje. Edini pogoj je zvestoba Božji 
besedi, ljubezni do križanega in 
vstalega Gospoda, tistega Gospoda, 
katerega sta vsak dan na svoj način 
ljubila in oznanjala v življenju in smrti 
sveti Peter in Pavel. 
22. februarja je praznik sedeţ 
apostola Petra. Praznik nas spominja 
na Petrov prihod v Rim, ki je bil 
zadnje mesto njegovega apostolskega 
delovanja. 
 
Svéti Pável, znan tudi kot Pável iz 
Tárza je bil najprej preganjalec 
krščanstva, ki pa se je spreobrnil in 
postal vnet zagovornik krščanske vere 
in ima tudi ogromno zaslug za širjenje 
krščanstva. 
Rojen je bil med leti 5 - 10, verjetno v 
Galileji, a so se starši kmalu po rojstvu 
preselili v Tarz v Ciliciji; umrl pa je 
leta 64 ali 67 v Rimu. Imenujemo ga 
tudi apostol narodov ali apostol 
poganov, ker je krščanstvo oznanjal 
številnim poganskim narodom. 
 
Je tudi avtor znamenitih Pavlovih 
pisem, ki predstavljajo velik del 
Svetega pisma nove zaveze. 



29. junija obhajamo god apostolskih 
prvakov sv. Petra in sv. Pavla, 
25. januarja pa praznik spreobrnitve 
apostola Pavla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAŠA OZNANILA  
 
 Pretekli konec tedna so bili na 
obisku pri nas predstavniki župnije 
Inerwroclaw - nadškofija Gniezno iz 
Poljske, mladi na čelu z gospodom 
kaplanom Hubertom Nowakom. Obisk 
pomeni vzpodbudo za povezovanje 
med obema župnijama, posebej na 
področju mladinske pastorale v bližnji 
prihodnosti.  
 
 Prihodnjo nedeljo gredo naši mladi 
skupaj z g. ţupnikom na avstrijsko 
Koroško, kjer bodo v ţupniji Šmarjeta 
v Roţni dolini in Sele prosili za pomoč 
pri gradnji naše nove cerkve.   
 
 Začele so se zimske počitnice, 
otrokom in katehetom voščimo lepe 
počitniške dneve.   
 
 V času zimskih počitnic od 23.-
25.2.2011 bo ţe tradicionalni oratorij 
– ustvarjalne delavnice za otroke na 
Pobrežju. Tudi naši otroci prisrčno 
vabljeni! 

 Vabljeni na 16. postno romanje 
mariborske metropolije, ki bo 1. in 2. 
aprila. Duhovni vodja romanja v 
Nemčijo (Vierzehnheiligen, 
Regensburg, Bamberg, Nürnberg) bo 
upokojeni g. nadškof msgr. dr. Franc 
Kramberger. Prijavite se na Aritoursu 
do 15. marca. 
  
 V petek je bilo redno srečanje 
ŢPS. Pogovarjali smo se o pastoralnih 
temah, posebej pa o nadaljevanju 
gradnje naše nove cerkve, ki bo - tako 
upamo - postala resničnost pomladi. 
 
 

 V dnevih od 27. do 29. 
aprila 2011 smo na ţupnijskem 
romanju v MeĎugorju; potek romanja 
bo sledeč: na pot krenemo v sredo ob 
5h zjutraj; namestitev, romanje na 
hrib Marijinega prikazovanja (Crnica), 
večerja in počitek. V četrtek: zajtrk, 
zjutraj sv. maša, križev pot na hrib 
Križevac, kosilo, prosto,  zvečer obisk 
križa Vstalega Zveličarja, večerja, 
počitek. V petek: zajtrk, sv. maša, 
obisk komune (hiše v kateri se mladi 
odvajajo od različnih zasvojenosti), 
odhod domov. Avtobus bo pobiral 
romarje na vseh avtobusnih postajah v 
Košakih, na Šentiljski cesti, oz. po 
dogovoru.  Prispevek za romanje je 
120 EUR, prosimo vas, da se čimprej 
prijavite pri g. Jožetu Kaučiču in mu 
izročite predplačilo 60 EUR. Vabljeni! 
 
 V našem župnijskem listu smo že 
pisali o ustanovitvi svetopisemske ali 
biblične skupine. To se bo zgodilo - 
prvo srečanje bo v soboto 5. marca 
po večerni sv. maši.  Vabljeni! 
 
 

 Nabirke: 
     6. nedelja med letom: 105 EUR 

Bog vam povrni! 



Sv. maše: februar, marec  
 

Sv. maše bodo do nadaljnjega  
v Domu krajanov. 

 
*** 

 

7. NEDELJA MED LETOM, 20.2., 
Leon Čudodelnik, škof  
9.30 + mož in oče Vinko Kamenšek,     
           starši Vidovič, sestra in bratje   
        + Julijana Ajlec  
 
PETEK, 25.2.,  
Valburga, opatinja 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 26.2., 
Branko, škof  
18.00 molitev sv. rožnega venca 
19.00  za zdravje 
 
8. NEDELJA MED LETOM, 27.2., 
Gabrijel Ţalostne Matere Boţje, red.  
9.30 + Ljudmila Gosak  
 
SREDA, 2.3.,  
Neţa Praška, devica 
19.00 + mož in oče Ivan Selinšek (1.obl) 
 
PETEK, 4.3., prvi v mesecu, 
Kazimir, poljski kraljevič  
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 5.3., prva v mesecu, 
Olivija, mučenka  
18.00    molitev sv. rožnega venca  
19.00 + Jože Pak, starši Polanec,  
brat Ivan in Jože 
 
9. NEDELJA MED LETOM, 6.3., 
prva v mesecu; Marcijan, mučenec  
9.30 +  mož, oče in dedek  
            Drago Bohak (6. obl.) 

Molitveni kotiček  
 
 

Jezus, Sin Najvišjega! 
 
Po Tebi sem bil ustvarjen 
in po Tebi se lahko približam 
Najvišjemu Bogu.  
Hvala za vse moje prošnje,  
ki jih posreduješ Očetu  
in jih skupaj z Njim uresničuješ.  
Prosim Te, pridi v moje malo srce in 
pokaži svojo svetost s svojo dobroto 
do vsakega mojega klica k Tebi.  
Po svetnikih in preblaženi Devici 
Mariji Ti darujem vsak dan posebej  
in Te slavim z vso dušo. 
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 

http://zupnijakosaki.slomsek.net/
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