
Sv. maše v mesecu  marcu  
 

 
Sv. maše bodo do nadaljnjega  

v Domu krajanov. 
 

*** 
 
8. NEDELJA MED LETOM, 27.2., 
Gabrijel Žalostne Matere Božje, 
red.  
9.30 + Ljudmila Gosak  
 
SREDA, 2.3.,  
Neža 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.) 
 
SREDA, 9.3.,  
Pepelnica, začetek sv. postnega 
časa 
19.00 + Jože Čeh  
 
PETEK, 11.3.,  
Benedikt, škof 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 

Molitveni kotiček  
 

O, Jezus, glej , prišla je noč,  
ostani ti z menoj, 
ne rani svojega srca,  
počivam spet nocoj. 
Odpusti, kar razžalil sem  
na ta pretekli dan, 
očisti dušo, prosim, te,  
s krvjo presvetlih ran. 
 
Če tvoja sveta volja je,  
da več se ne zbudim, 
daj, da se s teboj na kraj miru,  
o Jezus preselim. 
 
Čuj, Marija klic srca,  
bodi nam usmiljena. 
Ti mogočna, sveta Mati,  
moraš vedno pomagati. 
Ko nikjer ni več pomoči,  
si nam zvezda v temni noči. 
Ne presliši prošnje glas,  
ljuba Mati, reši nas. 
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 
 
 
 
 

  »Nihče ne more služiti dvema …«                                               
                                            (Mt 6,24) 

 

                                              

Beseda o Besedi 

Današnja Božja Beseda v celoti meri 
na tisto, kar v kratkem lahko 
opredelimo kot "odločitev za Boga".  

Kako razločno nam to pove Jezus 
sam: nihče ne more služiti dvema 
gospodoma, ali bo namreč enega 
sovražil in drugega ljubil, ali se bo 
držal enega in drugega 
zaničeval. Odločiš se torej lahko le 
za eno: za Boga ali za mamona – to 
se pravi za oboževanje česarkoli kar 
ni Bog sam. Odločiti se za Boga, kaj 
to sploh pomeni?  

In mamon, kaj je to? Aramejska 
beseda mamon označuje razkošje in 
bogastvo. Hlapčevanje mamonu 
človeka tako prevzame, da za Boga 
preprosto ni več prostora, ker 
dobrine tega sveta že same po sebi 
postanejo smisel človekovega 
življenja. Pa nikar pri tem ne 
mislimo samo tiste, ki so res 
bogataši. 

 

 

 

 

 

 

Tudi čisto navaden zemljan kaj lahko 
zapade v malikovanje mamona. 
Spomnimo se obrabljene zgodbe o 
avtu, ki ga je treba "imeti, da sosed 
postane zelen", pa številnih drugih 
reči, ki jih je treba "imeti" (tudi če jih 
človek sploh ne rabi) in ki človeka čisto 
prevzamejo, do priprav na Božič, ko 
nakupovanje, metla in krpa postanejo 
malik, ob katerem za Boga-Božič, sploh 
ni več ne volje ne časa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Božja Beseda nam želi povedati, da je 
odločitev za Boga pravzaprav odločitev 
za osvobojenost od morečih skrbi 
vsakdana, ki sicer človeku znova in 
znova kratijo spanec in razjedajo 
njegovo voljo.  
 
Če upoštevamo, da božje kraljestvo ni 
jed in pijača, marveč pravičnost, mir 
in veselje, potem razumemo Gospoda, 
ki vabi: iščite najprej božje kraljestvo.  
                               p. Metod Benedik 

 

 
Leto XII., 
štev. 69, 
8. nedelja 
med letom 
27.2.2011  

 

8. nedelja med letom 

 Leto XII., 
 štev. 69, 
 8. nedelja     
 med letom, 
 27.2.2011 



Izjava slovenskih škofov ob 
dolžniški krizi gospodarskih 
družb, povezanih z mariborsko 
nadškofijo 

 
Dolžniška kriza gospodarskih družb, 
povezanih z mariborsko nadškofijo, je 
razkrila številne nepravilnosti pri 
poslovanju. Gospodarska uprava je 
prevzemala prevelika tveganja s 
sredstvi, ki so bila last Cerkve in njenih 
vernikov, pri tem pa je tudi presegala 
svoja pooblastila. Odpovedal je tudi 
nadzor. 
 
Ko bodo opravljene verodostojne 
analize, bo vse to potrebno pošteno 
razčistiti, ugotoviti naravo in težo teh 
nepravilnosti in odgovornost vseh 
vpletenih ter jih sankcionirati. Škofje 
podpiramo novega mariborskega 
nadškofa metropolita Turnška pri 
njegovem prizadevanju za pošteno 
razjasnitev nastalega položaja, za 
ugotovitev odgovornosti, za jasno in 
bistveno drugačno usmeritev v 
gospodarjenju s cerkvenim 
premoženjem in za personalne 
spremembe, ki jih bo ta proces 
zahteval. Verjamemo, da bo to izpeljal 
do konca. Prav tako ga podpiramo v 
njegovem odločnem prizadevanju, da 
bi tudi mali delničarji ne ostali brez 
svojih deležev. Končno pa se škofje 
pridružujemo opravičilu in 
obžalovanju, ki sta ga bivši in sedanji 
mariborski nadškof že izrekla vsem, ki 
so zaupali Cerkvi in nanjo vezanemu 
gospodarstvu. 
 
Ta izkušnja nas tudi zavezuje, da bomo 
v prihodnje gospodarjenje s 
premoženjem v Cerkvi zaupali 
strokovnjakom, predvsem pa bomo 
zagotovili še bolj skrben, reden in 
zlasti učinkovit strokovni nadzor. 

Dogajanje, povezano s poslovanjem 
mariborske nadškofije, poskušamo 
razumeti kot Božji poziv, da vse 
delovanje Cerkve na Slovenskem še 
naprej opiramo predvsem na 
velikodušnost in prostovoljstvo naših 
duhovnikov in vernikov. Tako je bilo v 
minulih desetletjih in bo ostalo še 
naprej, kar pa ne izključuje pametnega 
in zlasti odgovornega gospodarjenja s 
premoženjem, ki nam je zaupano, pač pa 
nam nalaga dolžnost, da na novo 
upravičimo pričakovanje, da bo Cerkev 
dober gospodar in da bo prednostna 
namembnost teh materialnih sredstev za 
pospeševanje pastoralnih dejavnosti 
Cerkve v celoti spoštovana in dovolj 
jasno razvidna. 
Škofje se tudi boleče zavedamo 
nevarnosti, da bi mnogi z nepravim 
odzivom na te žalostne dogodke postali 
malodušni ali se celo oddaljili od Cerkve. 
Četudi je razkritje teh nepravilnosti v 
javnem mnenju naletelo na odmev, ki ga 
je v naših razmerah bilo pričakovati, 
gospodarske dejavnosti še zdaleč niso v 
ospredju naših prizadevanj, našega dela, 
našega upanja, našega veselja in 
razlogov, da pripadamo Kristusu v 
Katoliški Cerkvi. Gospodarska dejavnost 
posamezne škofije in Cerkve nasploh je 
njen zelo majhen del, z njim se 
neposredno ukvarja sorazmerno malo 
ljudi, a ob zlomu pade senca na vse in 
vsakogar. Vendar nimamo pravice 
prezreti dejstva, da večina naših 
duhovnikov in vernikov po župnijah 
gospodari varčno, zgledno in pošteno ter 
z zelo skromnimi sredstvi izpolnjuje vse 
pastoralne in druge naloge. Kot smo že 
večkrat poudarili, Cerkev na Slovenskem 
ni bogata v gmotnem smislu, bogata pa 
je z velikodušnimi in požrtvovalnimi 
duhovniki in verniki, ki imajo Cerkev za 
svojo. Zato se ne moremo strinjati s 
posploševanji, kakor da je vse cerkveno 
gospodarjenje v Sloveniji enako sporno. 
Res je utrpel škodo ugled enega dela 

Cerkve kot dobrega in odgovornega 
gospodarja. Ta ugled si bo mariborska 
nadškofija skušala povrniti s temeljito 
ugotovitvijo krivde odgovornih in 
njihovim sankcioniranjem ter z 
verodostojnim ravnanjem v prihodnosti. 
V ostalem delu Cerkve na Slovenskem 
bomo zato še bolj budni in bomo skrbeli, 
da se kaj takega ne bi zgodilo tudi 
drugod. 
V Cerkvi na Slovenskem bomo delili 
položaj celotne družbe, ki doživlja 
gospodarsko krizo. Zaradi tega, kar se je 
zgodilo v Mariboru, se Cerkev na 
Slovenskem ne bo odpovedala svojim 
nalogam in bo storila vse, kar je v njeni 
moči, da bodo lahko njene ustanove, ki 
delujejo v blagor ljudi in pri njih uživajo 
zaupanje, še naprej nemoteno delovale. 
Tudi leto družbenega nauka, ki je pred 
nami, bomo porabili za to, da se bomo še 
bolj jasno kot posamezniki in kot 
občestvo zavedli svojih nalog in osebno 
odgovorno delovali pri poslanstvu, ki nam 
ga je zaupal Jezus Kristus. 

msgr. dr. Anton Stres 
ljubljanski nadškof metropolit 

predsednik SŠK 
 
 

NAŠA OZNANILA  
 
 

 Danes so naši mladi skupaj z g. 
župnikom na avstrijskem Koroškem, 
kjer v župniji Šmarjeta v Rožni dolini 
in Sele prosijo za pomoč pri gradnji 
naše nove cerkve. Prisrčna hvala g. 
Mihaelu Ignatijevu zato, da je danes 
med nami.   
 

 Končale so se zimske počitnice, 
otrokom in katehetom voščimo lep 
začetek delovnega tedna, verouk bo 
potekal kakor običajno po rednem 
urniku.     
 

 Pred nami je prvi četrtek, petek, 
sobota in nedelja v mesecu marcu. V 
petek bo g. župnik obiskal in obhajal 
bolnike in ostarele na domu, v soboto 
se bomo še posebej izročili v Marijino 
varstvo, v nedeljo se vam še posebej 
zahvalimo za vaše darove namenjene 
za našo novo cerkev.  
  

 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 dnevih od 27. do 29. 
aprila 2011 smo na župnijskem 
romanju v Međugorju; 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! 
 

 Prvo srečanje svetopisemske ali 
biblične skupine bo v soboto 5. marca 
po večerni sv. maši.  Vabljeni! 
 

 Nabirke: 
     7. nedelja med letom: 115 EUR 

Bog vam povrni! 


